
23 DE AGOSTO DE 2016 – TERÇA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.916

Trabalhadores acusam o governo de agir
para enfraquecer e privatizar os Correios

Paulo Pinheiro, já que um setor 
estratégico, que organiza o tra-
balho na empresa, está há tem-
pos nas mãos de funcionários 
temporários. “Tudo indica que 
há informações sendo repassa-
das”, denunciou. 

O secretário-geral da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT/MG), Jairo Nogueira Fi-
lho, relatou que também estão 
ocorrendo atrasos nas entre-
gas, assim como violações de 
correspondências. 

creta no governo do presidente 
interino Michel Temer. “O movi-
mento é conhecido, o governo 
sucateia e cria a opinião públi-
ca favorável para a entrega da 
empresa”, pontuou o deputado 
Cristiano Silveira (PT). Ele res-
saltou que a ECT é estratégica, 
por sua capilaridade e por ser 
um patrimônio do País.
Segurança – Até mesmo a on-
da de assaltos a agências dos 
Correios pode ter relação com 
a terceirização, segundo Pedro 

meteria o papel social dos Cor-
reios, que prestam serviços va-
riados, como o de banco postal, 
em pequenas cidades. “Tudo 
isso está caindo, por uma cla-
ra política de desmanche. Os 
grandes clientes foram transfe-
ridos para as franqueadas, que 
são de apadrinhados políticos e 
já respondem por 42% do fatu-
ramento da ECT”, afirmou.

Para os trabalhadores e 
deputados, a ameaça de priva-
tização está mais clara e con-

Trabalhadores da Empresa de 
Correios e Telégrafos (ECT) lo-
taram ontem o Auditório para 
denunciar o aprofundamento 
do que consideram um proces-
so de sucateamento da institui-
ção, com vistas à sua privatiza-
ção. A terceirização de serviços, 
a precarização das condições 
de trabalho, a troca de agências 
convencionais por franqueadas 
e a privatização do plano de 
saúde dos servidores foram al-
guns dos problemas relatados 
em audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos. A 
categoria anuncia greve geral a 
partir do dia 15 de setembro.

Segundo o diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos e Similares 
do Estado de Minas Gerais 
(Sintect-MG), Pedro Paulo 
Pinheiro, a ECT conta hoje 
118,5 mil funcionários pró-
prios e cerca de 85 mil tem-
porários, número abaixo do 
recomendado por padrões 
internacionais, que levam em 
consideração o tamanho da 
população. 

Na sua avaliação, a tercei-
rização envolve riscos para a 
natureza do serviço, que requer 
sigilo e privacidade. Assim, a 
privatização também compro-

de privatização e da possibi-
lidade de impeachment da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff é a retirada de direi-
tos dos trabalhadores. Como 
exemplo ele citou a proposta 
de flexibilização das leis tra-
balhistas, a ameaça de tercei-
rização de atividades-fim e as 
novas regras que o governo 
pretende implantar para as 
aposentadorias. 

Ele ainda questionou o 
anúncio da empresa de que 
não teria recursos para pagar 
os salários em setembro. “Os 
Correios deram R$ 300 milhões 
para as Olimpíadas do Rio. Foi 
montada uma operação logísti-
ca que nunca se viu”, salientou. 
Direitos – Para o deputado 
Rogério Correia (PT), que 
solicitou a reunião, o que 
está por trás dos processos 

maram que atendimentos es-
tão sendo suspensos pelo não 
pagamento aos credenciados. 

O presidente do Sintect-
-MG também lembrou o pro-
blema com o fundo de pen-
são Postalis, que se viu diante 
de um rombo de R$ 6 bilhões, 
que teve que ser assumido 
pelos trabalhadores. “Esse é 
o saldo da corrupção, que es-
coou pelo ralo”, afirmou. 

Uma das queixas recorrentes 
na audiência foi o fim do pla-
no de saúde próprio dos Cor-
reios, considerado uma das 
maiores conquistas dos tra-
balhadores. Segundo o presi-
dente do Sintect-MG, Robson 
Gomes da Silva, o plano foi 
“doado” a uma instituição 
que gasta o dobro do que a 
antiga gestão. Na fase de de-
bates, vários servidores recla-

Plano de saúde dos servidores foi extinto

Willian Dias 

Servidores dos Correios reclamaram da precarização das condições de trabalho e anunciaram uma greve geral
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Onze parlamentares vão disputar
as eleições municipais deste ano

Prorrogado prazo para concurso literário

ELEIÇÕES

Município: Deputado: Candidato a:

Belo Horizonte

Sargento Rodrigues (PDT) Prefeito

João Leite (PSDB) Prefeito

Vanderlei Miranda (PMDB) Vice-prefeito, na chapa de
Rodrigo Pacheco (PMDB)

Paulo Lamac (Rede) Vice-prefeito, na chapa de
Alexandre Kalil (PHS)

Uberaba (Triângulo Mineiro) Antônio Lerin (PSB) Prefeito

Sabará (RMBH) Wander Borges (PSB) Prefeito

Juiz de Fora (Zona da Mata)
Lafayette de Andrada (PSD) Prefeito

Noraldino Júnior (PSC) Prefeito

Betim (RMBH) Ivair Nogueira (PMDB) Prefeito

Coronel Fabriciano (Vale do Rio Doce) Celinho do Sinttrocel (PCdoB) Prefeito

Patrocínio (Alto Paranaíba) Deiró Marra (PSB) Prefeito

Etapas da seleção/publicação Prazos previstos no edital Período ou data-limite

Submissão de propostas 45 dias após a publicação do edital 16/8/16 a 26/8/16

Publicação da relação de propostas aceitas
5 dias úteis após o encerramento do prazo de submissão de 

propostas
2/9/16

Divulgação do resultado provisório da seleção
45 dias úteis após a divulgação da relação de propostas 

aceitas
10/11/16

Interposição de recursos
5 dias úteis após a divulgação do resultado provisório da 

seleção
21/11/16

Análise e decisão sobre recursos
10 dias úteis após o encerramento do prazo para interposição 

de recursos
5/12/16

Homologação e publicação do resultado definiti-
vo da seleção

5 dias úteis após a divulgação do resultado da análise de 
recursos

14/12/16

Publicação do livro
Até um ano após a divulgação do resultado definitivo da 

seleção
14/12/17

CULTURA

Eis a relação dos deputados 
com candidaturas registradas no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

em seis municípios mineiros, 
corresponde a 14,28% do to-
tal de parlamentares da Casa.

nas eleições municipais de 
2016. O número de candida-
tos, que disputam o pleito 

Dos 77 deputados da Assem-
bleia, nove são candidatos a 
prefeito e dois a vice-prefeito 

dos no anexo III do edital, 
publicado no último dia 29 
de junho, passam a ser os 
seguintes:

do pela Assembleia. O prazo 
anterior ia até ontem (22).

Em função dessa pror-
rogação, os prazos defini-

dito, que tenha como tema 
central a história política do 
Estado, a partir da Inconfi-
dência Mineira, a ser publica-

Foi prorrogado para a próxi-
ma sexta-feira (26) o prazo 
para recebimento de propos-
tas para seleção de livro iné-

O concurso ocorre no 
âmbito do Programa Edi-
torial de Obras de Valor 
Histórico e Cultural de In-
teresse de Minas Gerais e 
do Brasil.

impresso, com tiragem de 
até 700 exemplares, sendo 
5% para o autor ou auto-
res, a título de compensa-
ção pela cessão de direitos 
patrimoniais à Assembleia.

toricas@almg.gov.br. Con-
forme determina o edital, 
o envio deve ser feito sem 
a identificação dos autores.

A proposta vencedora 
será publicada no formato 

Edital – A seleção está aber-
ta a pessoas físicas, que de-
vem encaminhar o material 
exclusivamente por mensa-
gem eletrônica, para o en-
dereço programa.obras.his-
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas) 
PEC 16/15

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PL 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Votação em 
1º turno

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Vo-
tação em 1º turno

PL 3.513/16
Do governador. Altera a denominação da Rádio Inconfidência. Votação 
em 1º turno

PL 3.661/16
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministério Público do 
Estado. Discussão em turno único. 

PL 3.662/16
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Tribunal de Justiça (TJ) e do Fundo Especial do Poder Judiciário do 
Estado, bem como o remanejamento de recursos do TJ para o Fundo 
Financeiro de Previdência. Discussão em turno único

PL 3.509/16
Do governador. Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado 
(Deop). Discussão em 2º turno (urgência)

PLC 52/16
Do governador. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. Discussão em 2º turno

PL 2.672/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Institui o Dia Estadual da Raça do Ca-
valo Manga-larga Marchador. Discussão em turno único

PL 2.868/15
Do deputado Ulysses Gomes. Institui a Semana Estadual das Juventu-
des. Discussão em turno único

PL 528/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Dispõe sobre o monitoramento 
da qualidade dos exames de mamografia no Estado. Discussão em 2º 
turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de Di-
versificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Discussão em 2º 
turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel-MG). Discussão em 2º turno

PL 3.505/16
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 
Estado em Brasília. Discussão em 2º turno

PL 3.506/16
Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec). Discussão em 2º turno  

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Discussão em 
2º turno

PL 3.515/16
Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS). Discussão em 2º turno

PL 1.064/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre os direitos e deveres 
dos pais e responsáveis na participação da vida escolar das crianças e 
adolescentes sob sua responsabilidade. Discussão em 1º turno

PL 2.816/15
Do governador. Autoriza a Fapemig a alienar os bens que especifica. 
Discussão em 1º turno.

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas.
Discussão em 1º turno.

PL 3.099/15
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviá-
rio ao município de Limeira do Oeste. Discussão em 1º turno.

PL 3.192/16
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de 
Dom Cavati. Discussão em 1º turno.

Comissão homenageia subtenente da PM

tão de métodos de captação, 
organização e difusão de 
ocorrências. 

cop coordena e gerencia as 
ações e operações policiais, 
sendo responsável pela ges-

rádio-operador é uma missão 
árdua, estressante. Quem vi-
veu essa experiência sabe o 
que significa. Muitas vezes 
não podemos fazer muito por 
quem está na rua, e isso é 
muito doloroso”, lembrou. 

O subtenente agradeceu a 
homenagem, que disse ser ex-
tensiva a todos os companhei-
ros de trabalho e aos familiares, 
destacando o coleguismo e a 
união presentes na corporação.
Cicop – Criado em 2001 para 
facilitar a harmonização dos 
esforços e as comunicações 
operacionais da PM, o cen-
tro integrado é subordinado 
à Diretoria de Apoio Opera-
cional da corporação. O Ci-

A Comissão de Segurança Pú-
blica visitou ontem o Centro 
Integrado de Comunicações 
Operacionais da Polícia Militar 
(Cicop), que funciona no bairro 
Funcionários, em Belo Horizon-
te, para entregar diploma de 
voto de congratulações com o 
subtenente Robson Marinho da 
Silva por seus 30 anos de traba-
lho na corporação. O subtenen-
te, agora reformado (aposen-
tado), passará a fazer parte do 
quadro de reserva da PMMG.

O autor do requerimento 
para a homenagem, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
destacou a importância estra-
tégica da função desempe-
nhada pelo subtenente. “Ser 

COMISSÕES

Rádio-operador Robson Marinho (dir.) recebeu diploma de congratulações 

Pollyanna Maliniak



4 • terça-feira – Assembleia Informa 23 de agosto de 2016

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Debate público Arquitetura, Urbanismo e Legislação (Teatro)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-
sença de convidados, o aumento da criminalidade e da violência na 
região de Carmo do Rio Claro

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Teatro) – discutir e votar propo-

sições da comissão
11 horas

• Comissão de Minas e Energia (São Paulo) – visita à Intersolar South 
America, exposição sobre energia solar. Requerimento: deputado 
Gil Pereira

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h15

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 3.166/15 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, 
que autoriza o Executivo a doar trechos rodoviários ao município 
de Ubá

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – ouvir o presi-

dente da Codemig sobre projetos que autorizam o Executivo a rece-
ber imóveis da Cidade Administrativa construídos pela companhia 
e a alienar imóveis à Codemig. Requerimento: deputado Gustavo 
Corrêa

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

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Espaço Democrático José 

Aparecido de Oliveira) – discutir e votar proposições que dispensam 
Plenário

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres so-
bre o PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autori-
za o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Santa Luzia; 
e sobre o PL 3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, o 
qual autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de 
Simonésia

15h15
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte (Espaço 

Democrático José Aparecido de Oliveira) – debater, com a presença 
de convidados, o cumprimento de normas que coíbem o transpor-
te clandestino de passageiros no Estado. Requerimento: deputados 
Antônio Carlos Arantes e Deiró Marra

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plena-

rinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do 
deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em 
formato acessível a pessoas com deficiência visual

16 horas
• Comissão de Esporte (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, a Política Estadual da Juventude. Requerimento: deputados 
Anselmo José Domingos, Fábio Avelar Oliveira e Geraldo Pimenta

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e vo-
tar pareceres sobre três proposições da reforma administrativa do 
Executivo

19 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Salão Nobre) – debater, 

com a presença de convidados, as relações comerciais, industriais e 
econômicas de Israel com Minas e o Brasil. Requerimento: deputa-
dos Antônio Carlos Arantes e João Leite

 0h Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun
 1h Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire 

(piano)
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (8/6) – Copasa apresenta 

plano de ação de universalização do abastecimento 
público de água em Esmeraldas

 3h45 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 
Elizabeth Marques

 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: 
Informe sobre o que é necessário para os próximos quatro 
anos no PPAG

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | 
Interior: Assembleia Debate – Terceirização

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Debate Público da Comissão de Assuntos Municipais 

(ao vivo) – Arquitetura, Urbanismo e Legislação 
 12h30 Via Justiça – Saúde prisional 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: 
Informe sobre o que é necessário para os próximos quatro 
anos no PPAG

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com 

pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | 

Interior: Assembleia Debate – Terceirização
 19h Assembleia Notícia / Comissão de Desenvolvimento 

Econômico (ao vivo) – Debater as relações comerciais, 
industriais e econômicas de Israel com o Brasil, em especial 
com MG

 20h Sala de Imprensa – Mariana hoje 
 21h Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun
 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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