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Trabalhadores arcam com o lado mais
pesado da crise, segundo pesquisador

A crise econômica enfrenta-
da pelo Brasil está sendo pa-
ga pela classe trabalhadora, 
que sofre com o desemprego 
em massa e a piora nas con-
dições de trabalho. Essa foi a 
conclusão dos participantes 
de reunião realizada ontem 
pela Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social. Solicitada pelo de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), a audiência reuniu 
representantes de entidades 
sindicais e autoridades esta-
duais e federais.

O pesquisador do Ins-
tituto Latino-Americano de 
Estudos Socioeconômicos 
(Ilaese), Gustavo Machado, 
resumiu o sentimento do 
público presente ao ques-
tionar a ideia de que a crise 
é sofrida de igual modo por 
toda a sociedade. Analisando 
dados recentes da economia 
mineira, Machado afirmou 
que vários segmentos aumen-
taram sua produtividade e su-
as margens de lucro, valendo-
se de demissões constantes. 
“As demissões, na verdade, 
servem para que as empresas 
se livrem de trabalhadores 
mais antigos de casa, que têm 
melhores salários, e exijam 

uma produtividade cada vez 
maior”, destacou.

Segundo Gustavo Ma-
chado, essa realidade pode 
ser claramente percebida no 
setor da mineração e, conse-
quentemente, na metalurgia, 
com a redução do custo de 
produção ao longo dos anos. 
Um dos exemplos que ele ci-
tou foi o da Vale, que obteve 
um recorde na produção de 
minério de ferro em 2014, 

mesmo com todas as demis-
sões efetuadas pela empresa.  
Demissões – O supervisor 
técnico do Departamento 
Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Fernando Ferreira 
Duarte, salientou que o setor 
metalúrgico vem sofrendo 
perdas desde 2013, principal-
mente em virtude da redução 
do preço do minério no mer-
cado internacional. De 2013 

a 2016, conforme informou, 
foram eliminados quase 400 
mil postos de trabalho do se-
tor no Brasil – cerca de 55 mil 
em Minas Gerais. 

Causa ainda mais preo-
cupação, afirmou Duarte, o 
ritmo das demissões. “Em um 
ano e quatro meses, a taxa de 
desemprego quase dobrou, 
chegando aos atuais 11,2% 
da população economica-
mente ativa”, acrescentou. 

Centrais se mobilizam contra o desemprego
Durante a reunião, dirigen-
tes de sindicatos e centrais 
sindicais, apesar de reco-
nhecerem o impacto da 
crise econômica no setor 
metalúrgico e no País, de-
fenderam a união dos tra-
balhadores na luta contra o 
movimento de precarização 
das condições de trabalho e 
de aumento do desempre-
go. O presidente da Central 
dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras do Brasil (CTB), 
Marcelino da Rocha, lem-

brou que essa mobilização 
já ocorre na Europa.
Providências – O supe-
rintendente de Gestão do 
Atendimento ao Trabalha-
dor da Secretaria de Estado 
de Trabalho e Desenvolvi-
mento Social, Márcio Gu-
glielmoni, divulgou que foi 
criada uma central de va-
gas do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. O objetivo é oferecer 
à comunidade empresarial 

informações mais confiáveis 
sobre o trabalhador, para 
que sejam realizadas mais 
contratações.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel também defendeu 
a união de forças para ven-
cer a crise. Sobre o processo 
de desindustrialização, ele 
lembrou que o assunto vem 
sendo discutido há anos, 
mas que pouco se fez para 
reverter esse quadro.

O deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB), ao final 

da reunião, leu alguns re-
querimentos da comissão, 
por meio dos quais ela 
apoia reivindicações apre-
sentadas pelos sindicatos, 
como a retomada dos tra-
balhos do Conselho Esta-
dual de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Cedes) 
e o agendamento de uma 
reunião entre as centrais 
sindicais e o governo do 
Estado, para que o desem-
prego no setor metalúrgico 
seja discutido.

Representantes dos metalúrgicos cobraram valorização do setor e melhores condições de trabalho

 Sarah Torres 
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Assembleia celebra independência
de Israel em solenidade no Plenário

O Dia da Independência do Es-
tado de Israel foi comemora-
do pela Assembleia, em Reu-
nião Especial de Plenário, na 
noite da última segunda-feira 
(6). Solicitada pelo deputado 
João Leite (PSDB), a solenida-
de homenageou o país, que 
teve sua independência decla-
rada em 14 de maio de 1948.

“Algumas pessoas me 
perguntam por que home-
nageio Israel anualmente. A 
resposta é simples: trata-se 
de uma nação de cultura mi-
lenar, estabelecida como país 
há apenas 68 anos, sob prin-
cípios inspirados em Deus, e  
com a qual temos aprendido 
muito”, afirmou João Leite. 

O parlamentar comparou 
o desenvolvimento de Israel 
em várias áreas ao do Brasil. 
Como exemplo, ele informou 
que, em Israel, é possível fazer 
exames oncológicos a partir de 
construções holográficas dos 
órgãos dos pacientes, enquan-
to no Brasil as filas para aten-
dimento são quilométricas. Ele 
também exaltou tecnologias 
criadas para evitar acidentes 
de trânsito e investimentos 
em universidades e pesquisas 
no país do Oriente Médio. 

O presidente da Federa-
ção Israelita de Minas Gerais, 
Salvador Ohana, recebeu 
uma placa alusiva à home-
nagem. Em seu discurso, ele 
classificou Israel como um 
país jovem e moderno, com 
alta qualidade de vida.

Outro assunto abordado 
por ele foi a reunificação de Je-
rusalém, em 1957, depois da 
chamada Guerra dos Seis Dias. 
“Israel e os judeus do mundo 
inteiro conseguiram retomar 

o local mais importante para o 
judaísmo, que, durante 19 anos, 
ficou em mãos jordanianas, que 
proibiam o acesso dos judeus 
aos locais sagrados”, afirmou.

Segundo o presidente da 
federação, após a reunifica-
ção, a liberdade religiosa de 
acesso aos locais sagrados 
teria sido instalada. “Essa é 
a mensagem que queremos 
deixar para todos os povos: 
temos que aprender a convi-
ver pacificamente”, disse.

No final da reunião, o 
deputado João Leite leu 
uma mensagem enviada 
pelo presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), na qual ele des-
taca a presença, em Minas 
Gerais, de um “produtiva 
colônia judaica”. “Afinal, 
tantos de nossos valores 
têm a mesma origem, não 
bastasse termos em comum 
os fundamentos de nossa 
espiritualidade”, concluiu.

 Homenagem à independência do país do Oriente Médio ocorreu em Reunião Especial de Plenário

Presidente é homenageado por militares
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), foi agraciado ontem com a Me-
dalha do Mérito Coronel Fulgêncio de Souza 
Santos, concedida a personalidades e institui-
ções que tenham prestado relevantes serviços 
à União dos Militares de Minas Gerais, asso-
ciação representativa da classe dos militares 
no Estado. O parlamentar foi agraciado com o 
grau Ouro, o mais alto da honraria.

“Essa é uma homenagem que é concedi-
da pelos policiais reformados da PM. Foram 
eles que construíram a grande Polícia Militar 
de Minas Gerais, a maior polícia do Brasil. Vim 
em nome de todos os parlamentares e recebi 
com muita honra essa medalha”, disse Adal-
clever Lopes.

O coronel César Braz Ladeira enfatizou 
que o momento celebrava a aproximação e o 
respeito dos militares com o Legislativo mi-
neiro, na figura de seu presidente. O deputa-
do Arlen Santiago (PTB) também esteve pre-
sente no evento.

Guilherme Bergamini 

Ricardo Barbosa 
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Ministério da Saúde será cobrado por
recursos para o Hospital do Barreiro

A União é responsável por 
50% do custeio do Hospital 
Metropolitano Doutor Célio 
de Castro, mais conhecido 
como Hospital do Barreiro, 
em Belo Horizonte, enquanto 
a outra metade dos gastos ca-
be, igualmente, ao Estado e à 
Prefeitura da Capital (PBH). 
No entanto, atualmente, ape-
nas o Executivo municipal 
cumpre parte do seu compro-
misso, situação que levou a 
unidade a operar com apenas 
10% da sua capacidade.

Diante desse cenário, 
traçado ontem em audiên-
cia pública da Comissão de 
Assuntos Municipais e Re-
gionalização, foi aprovado 
requerimento para que seja 
agendada uma reunião com 
o atual ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros. A audiência foi 
um desdobramento da visita 
técnica realizada pela mesma 
comissão ao hospital, na últi-
ma segunda-feira (6).

A importância de uma 
reunião no ministério foi con-
senso entre os participantes, 
que lamentaram o cancela-
mento de uma portaria federal 
que previa o aporte de R$ 15 
milhões por ano, por parte da 
União, no Hospital do Barreiro.

A subsecretária de Políti-
cas de Saúde do Estado, Maria 
Turci, por exemplo, explicou 
que o Estado depende da libe-
ração dos recursos da União 
para cumprir com a sua parte 
no financiamento da institui-
ção. “Fomos surpreendidos 
com a suspensão da portaria. 
Portanto, temos que ir ao mi-
nistro o quanto antes”, disse.

O deputado federal Mar-
celo Álvaro Antônio (PR-MG) 
lamentou que a subutilização 
do hospital atinja a popula-
ção e os aprovados na sele-
ção pública para contratação 
de funcionários. Ele garantiu 
que tem cobrado repasses de 
todos os ministros da Saúde, 
desde o início da gestão da 
presidente Dilma Rousseff, e 
que já teriam sido assumidos 
diversos compromissos. “Já 
solicitei uma audiência pa-
ra tratarmos do tema com o 
atual ministro”, informou.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) e o deputado Wander 
Borges (PSB) também reforça-
ram a importância da cobrança 
perante a União. A parlamentar 
propôs que uma intervenção 

dos três Poderes seja negocia-
da, por meio do Ministério Pú-
blico, para que todo o potencial 
do hospital possa ser utiliza-
do. Wander Borges ponderou 
ainda que a instituição precisa 
do auxílio de outros níveis de 
poder, uma vez que se trata de 
um hospital metropolitano. “A 
União precisa investir R$ 144 
milhões, e o Estado, R$ 54 
milhões para o hospital atuar 
plenamente”, ressaltou.
Cobrança – O deputado Fred 
Costa (PEN) lembrou que, na 
visita realizada na segunda 
(6), foi constatado que pouco 
mais de 10% dos 451 leitos 
disponíveis estão sendo usa-
dos. “Os cidadão e o erário 
estão sendo lesados”, salien-
tou. Fred Costa afirmou que, 

caso a PBH não assuma a sua 
responsabilidade, o Ministé-
rio Público será acionado.

O deputado Anselmo 
José Domingos (PTC) relatou 
que o sentimento é de satis-
fação em termos da estrutura 
disponível, mas de decepção 
com o atendimento parcial à 
população. “As demais pre-
feituras atendidas pelo hos-
pital, que é metropolitano, 
também podem auxiliar na 
sua manutenção”, sugeriu.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) também 
lamentou o cancelamento da 
portaria da União que destina-
ria R$ 15 milhões ao hospital e 
solicitou o apoio do Estado pa-
ra que o pleno uso da estrutura 
da unidade seja viabilizado.

Comissão recebe diretor de academia 
A Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude recebeu ontem 
o diretor-executivo da Mu-
ralha Academia de Goleiros, 
Erasmo Tarallo. Ele apre-
sentou aos deputados a sua 
academia, que oferece me-
todologia de treinamento 

desenvolvida pelo goleiro 
Victor, do Atlético.

Erasmo Tarallo também 
falou sobre o projeto social 
Muralha da Esperança e so-
licitou ajuda aos parlamenta-
res na divulgação da iniciativa 
para prefeituras do Estado. 

Conforme explicou, a ideia é 
implantá-lo por meio da Lei 
Federal de Incentivo ao Es-
porte e atender 200 adoles-
centes, de 10 a 18 anos, com 
aulas teóricas e práticas. 

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) elogiou o pro-

jeto. “É mais barato investir 
em esporte e na promoção da 
saúde do que em hospitais ou 
centros de detenção”, disse.

Os deputados Fábio Ave-
lar Oliveira (PTdoB) e Anselmo 
José Domingos (PTC) também 
parabenizaram a iniciativa. 

A audiência foi um desdobramento de visita técnica realizada pela comissão ao hospital

Pollyanna Maliniak 
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Produtores reivindicam lei com regras
mais claras para a promoção de eventos

Diante das diferentes inter-
pretações dos agentes do 
Corpo de Bombeiros Militar 
sobre as normas de seguran-
ça em diversos municípios 
mineiros, empreendedores 
filiados à Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Even-
tos (Abrape) defenderam, 
ontem, um projeto de lei 
que traga regras mais claras 
para a liberação de eventos 
no Estado.

O segmento reivindicou, 
também, em audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica, a presença de policiais 
dentro dos espaços nos quais 
são realizados os eventos.

Produtores relataram que 
interpretações pessoais e até 

mesmo políticas por parte de 
bombeiros estariam ocorren-
do durante vistorias feitas pa-
ra aprovar projetos de eventos 
temporários, como shows, fei-
ras e mostras agropecuárias. 
“Não queremos nada fora da 
legalidade. O que não pode-
mos é ter atitudes sujeitas a 
interpretações locais”, afir-
mou o presidente da Abrape, 
Carlos Alberto Xaulim.

“O próprio Corpo de 
Bombeiros ora cobra nos mu-
nicípios duas taxas, uma de 
análise de projeto de evento 
e outra de vistoria, ora cobra 
de alguns só uma taxa. Quem 
decide é o próprio bombeiro”, 
criticou Júlio Batista, outro re-
presentante da entidade. 

Com o intuito de sanar 
essas dificuldades, Júlio frisou 
que, em abril deste ano, em 
reunião no comando do Cor-
po de Bombeiros, a associação 
apresentou um ofício listando 
itens que poderiam ser ajusta-
dos para padronizar o entendi-
mento das normas sem com-
prometer a segurança.
Requisitos mínimos – O dire-
tor de Atividades Técnicas do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
coronel Marcus José Tibúr-
cio Lima, considerou vagas as 
mudanças de normas propos-
tas pela entidade no ofício 
recebido da Abrape e disse 
ter solicitado apontamentos 
técnicos que não teriam sido 
apresentados ainda. Segundo 
ele, as normativas seguidas 
pela corporação advêm da 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT). “São 
requisitos mínimos de segu-
rança”, defendeu.

Sobre as reclamações 
dos produtores, ele disse que 
pode haver, por vezes, lacu-
nas quanto à interpretação, 
casos em que a diretoria téc-
nica da corporação é aciona-
da para dirimir dúvidas. 
Bom senso – O deputado Feli-
pe Attiê (PTB), que pediu a 
audiência, destacou que pro-
mover um evento no Estado 
hoje tem sido uma “incógni-
ta”, diante de fatores como os 
altos custos de montagens e 
incertezas climáticas, soma-

dos à falta de padronização 
na aplicação das normas.

Além da padronização, 
o deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) defendeu que ha-
ja bom senso dos bombeiros 
e órgãos públicos na questão. 
Para o parlamentar, é preciso 
haver convergência entre as 
partes envolvidas na realiza-
ção dos eventos, por meio 
de reuniões, opinião que foi 
endossada pelo deputado Fa-
biano Tolentino (PPS).

Quanto à ampliação do 
policiamento reivindicada 
por promotores, o deputado 
Cabo Júlio (PMDB) ponderou 
que a polícia não atua em 
espaços internos em even-
tos privados, mas ressaltou a 
importância de que o debate 
em torno da questão tenha 
continuidade na ALMG.

Por sua vez, o deputado 
Carlos Pimenta (PDT) citou a 
importância de se descentra-
lizar a presença do Corpo de 
Bombeiros em Minas, dizen-
do que há cidades onde não 
haveria sequer o atendimen-
to da corporação. 

O deputado André Quin-
tão (PT) também ressaltou que 
a polícia tem suas limitações, 
mas disse ser importante sanar 
divergências na interpretação 
das normas. Na mesma linha, 
Paulo Guedes (PT) acrescentou 
que, por razões de segurança, 
muitas cidades estariam per-
dendo eventos de menor porte.

Audiência abordou a padronização das regras para a liberação de eventos

PL dispõe sobre comunidades terapêuticas
Já pode ser analisado em 1º 
turno, no Plenário, o Projeto 
de Lei (PL) 2.669/15, que esta-
belece diretrizes para o atendi-
mento prestado pelas comuni-
dades terapêuticas no Estado. 
A proposição recebeu ontem 
parecer favorável da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas. 
O relator, deputado Leandro 
Genaro (PSD), opinou pela 
aprovação da matéria em sua 
forma original.

O projeto, de autoria do de-
putado Antônio Jorge (PPS), trata 
dos direitos e garantias do usuá-
rio de drogas, da articulação com 
os Centros de Atenção Psicosso-
cial de referência no desenvolvi-
mento do projeto terapêutico e 
da integração das comunida-
des à Rede de Atenção Psicos-
social do território de saúde.
Mulheres – A comissão tam-
bém aprovou parecer sobre o 
PL 2.919/15, do deputado Léo 
Portela (PRB), que propõe a cria-

ção de um programa de amparo 
à mulher dependente de álcool. 
A proposição foi relatada pelo 
deputado Antônio Jorge.
Vigilância sanitária – Na Co-
missão de Segurança Pública, 
quem recebeu parecer de 1º 
turno pela sua aprovação foi 
o PL 878/15, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). A ma-
téria, relatada pelo deputado 
João Leite (PSDB), pretende 
submeter unidades prisionais 
à inspeção sanitária.  

Selo – O PL 1.380/15, do depu-
tado Arlen Santiago (PTB), por 
sua vez, recebeu parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência. O objeti-
vo da proposição é beneficiar 
com o Selo Entidade Especial, 
a ser conferido pelo governo, 
instituições que se destaquem 
pela qualidade dos serviços 
prestados às pessoas com de-
ficiência. O relator foi o depu-
tado Bonifácio Mourão (PSDB).

 Clarissa Barçante 
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Governador
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) abordou a decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de suspender inquérito 
que investiga o governador 
Pimentel, na operação Acrô-
nimo, até que o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) analise 
recurso que pede que a As-
sembleia decida se ele pode 
virar réu no processo. “Tudo 

Plenário recebe indicação para o IEF
O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador, por 
meio da qual ele encaminha a 
indicação do engenheiro flo-
restal João Paulo Mello Rodri-
gues Sarmento para o cargo de 
diretor-geral do Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF). 

Em sua mensagem, Pi-
mentel destaca a qualificação 
acadêmica e profissional do 
indicado, para ressaltar que 
ele preenche todos os requi-
sitos para o ocupar o cargo. 
Hélio Garcia – Durante a 
reunião, o deputado Gusta-
vo Corrêa (DEM) abordou a 
determinação da Justiça de 
que o Estádio Independência 
seja interditado e a citação de 
seu nome na denúncia do Mi-
nistério Público. O deputado 

era secretário de Estado de 
Esportes e da Juventude na 
época da construção do novo 
estádio. “Apresentarei todos 
os documentos citados. Agi 
sempre em favor dos minei-
ros”, defendeu-se. 
Questões de ordem – O de-
putado Cabo Júlio (PMDB), 
em questão de ordem, salien-
tou que Paulo Guedes (PT) 
denegriu o seu partido, du-
rante a fala dos oradores na 
reunião. “Se deputados do PT 
querem agredir o PMDB, que 
o façam em outro campo, 
porque temos sido solidários 
ao governo aqui”, explicou.

Já o deputado Rogério 
Correia (PT) ressaltou ação da 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Agrário para entre-
ga de kits para cidades que pro-

movem feiras livres com produ-
tos de agricultores familiares.

O deputado também 
criticou integrantes do movi-
mento Patriotas, que se ma-
nifestaram contra o governa-
dor nas galerias do Plenário, 
por entender que quem se 
manifesta contra a corrupção 
se referindo a apenas um par-
tido é “moralista de fachada”. 

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) pediu para se 
pronunciar sobre o assunto, 
mas a reunião foi encerrada 
antes, por falta de quórum. 
Comunicações – Ainda du-
rante a reunião, a Presidência 
informou que indeferiu ques-
tão de ordem levantada por 
Cabo Júlio, que questionou a 
competência da Comissão de 
Segurança Pública para apro-

var requerimento que solicita 
cópia da delação premiada do 
empresário Benedito de Oli-
veira Neto, o Bené, no âmbito 
da operação Acrônimo. 

A Presidência ainda co-
municou a prorrogação, para 
23 de junho, do prazo para 
recebimento de emendas ao 
projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 2017,  
a composição da comissão  
especial que irá analisar a PEC 
44/16 e a solicitação do gover-
nador de que o PL 3.510/16, 
que extingue a Fundação Ru-
ral Mineira (Ruralminas), tra-
mite em regime de urgência.

Também foi lida comunica-
ção do deputado Rogério Cor-
reia, em que ele indica o depu-
tado Arnaldo Silva (PR) para vice-
-líder do Bloco Minas Melhor.

ORADORES

indica que a corte superior 
vai receber a denúncia e 
suspender o mandato do go-
vernador”, opinou. Mourão 
também teceu considerações 
sobre a reforma administra-
tiva proposta pelo Executivo, 
como a proposta de extin-
ção da Ouvidoria-Geral do 
Estado. Em aparte, Sargento 
Rodrigues (PDT) tratou da de-
lação premiada do empresá-

rio Bené. Segundo ele, os de-
putados da base do governo 
não querem discutir o assun-
to. Também em apartes, An-
tônio Jorge (PPS) convidou os 
participantes para audiência da 
Comissão de Saúde, hoje. Nela 
será abordada proposta de des-
vinculação de receitas de entes 
federativos, e Paulo Guedes 
(PT) enfatizou a importância 
do contraditório nos debates.

Reforma administrativa
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) comentou a 
reforma administrativa propos-
ta pelo Executivo. De acordo 
com o parlamentar, há pontos 
obscuros nos projetos e não 
há a certeza de que eles irão 
contribuir para a diminuição de 
despesas. “Quando se fala em 
extinguir mais de 60 mil cargos, 

eles já estão vagos. A reforma é 
uma piada. O governo deveria 
ter medidas mais fortes”, co-
mentou. Ele também ressaltou 
que os produtores rurais pas-
sam por muitas dificuldades e 
que a área da saúde também 
precisa de mais atenção. Em 
aparte, Arlen Santiago (PTB) 
também criticou a reforma ad-
ministrativa e fez um apelo para 

que o governo do Estado man-
tenha os programas sociais. 
Sargento Rodrigues (PDT), em 
outro aparte, enfatizou que é 
preciso repensar o modelo po-
lítico atual. Também em apar-
te, Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
foi mais um a criticar a refor-
ma administrativa, sobretudo 
a intenção de extinguir a Im-
prensa Oficial do Estado.

Agricultura familiar
O deputado Elismar Prado 
(sem partido) recordou en-
contro realizado na última 
segunda-feira (6) com peque-
nos agricultores do Estado. 
Na ocasião, foram entregues, 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário, 
kits-feira para inscritos no 
Programa de Apoio às Feiras 
Livres. 53 municípios recebe-

ram os kits, que continham 
mais de 5.600 itens, entre os 
quais barracas, jalecos, cai-
xas plásticas e balanças ele-
trônicas. “A iniciativa preten-
de oferecer dignidade aos 
pequenos produtores, agre-
gar valor ao produto, gerar 
emprego e renda e melhorar 
as condições do setor”, sa-
lientou. O deputado também 
lembrou da importância de 

lei federal, originária de pro-
jeto de sua autoria, quando 
foi deputado federal, que 
ampliou o fornecimento da 
merenda escolar aos alunos 
do ensino médio. Segundo 
o parlamentar, dos cerca de 
R$ 3 milhões investidos em 
programa de alimentação 
escolar, 30% são destinados 
a compras diretas dos peque-
nos produtores.
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9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Plenário)
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, reivindicações dos servidores do setor do meio ambiente. 
Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Marília Campos

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) – debater, com a presença 
de convidados, a reforma administrativa proposta pelo Executivo. Requeri-
mento: deputados Fábio Avelar Oliveira, Antônio Carlos Arantes e Felipe Attiê

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.194/16 (turno único), do governador, que institui o Dia Es-
tadual em Memória das Vítimas do Holocausto

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 2.856/15 
(1º turno), dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, que dispõe sobre 
penalidades pela prática de maus-tratos contra animais no Estado 

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – debater, com a presença de 
convidados, os critérios de distribuição de recursos para o programa de efi-
ciência energética da Cemig. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – Apresentação do plano de ação de 

universalização do abastecimento público de água para o município de Esme-
raldas. Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre 32 proposições, entre as quais o PL 3.312/16 (1º turno), do 
governador, que institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens  

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a realiza-

ção do fórum técnico Plano Estadual de Cultura
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo Horizonte
• Comissão de Saúde (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

propostas de emenda à Constituição em tramitação no Senado que ins-
tituem a desvinculação de receitas dos estados e dos municípios. Reque-
rimento: deputado Arlen Santiago

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pare-

cer sobre o PRE 5/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que susta efeitos 
da Resolução Conjunta 4.278, de 2013, a qual regula as perícias, licenças 
e dispensas-saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado 

• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

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

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III) – discu-
tir votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Saúde (Teatro) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário 
15h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-
sições da comissão

16 horas
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, a aquisição de carteiras escolares no Estado. Requerimento: 
deputado Paulo Lamac

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 1.124/15 (1º turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
a Imprensa Oficial patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
17h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PLC 25/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, 
que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral cometido 
contra militares na administração pública estadual

19 horas
• Reunião do Sindsemp/MG (Teatro) – cessão de espaço

Reunião Ordinária (14 horas) 
Pauta regimental

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Startups em Minas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (11/5) – O uso racional da água na 

irrigação da agricultura 
 3h40 Parlamento Brasil 
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte| Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Especial Eleições: Desafios da saúde
 9h Assembleia Notícia – Fórum Técnico Estadual de Cultura – 

Etapa final (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Interrupção da Reunião Ordinária para 

continuação do Fórum Técnico Estadual de Cultura – Etapa final  
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Especial Eleições: Desafios da saúde
 20h Comissão de Segurança Pública (24/5) – Homenagem a 

bombeiros militares pela atuação no combate a um incêndio na 
prefeitura de Santa Luzia 

 21h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 

Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o 
mosquito costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus 
vizinhos. Faça a sua parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. 

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


