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Projetos da reforma administrativa 
têm votação concluída no Plenário

Aprovada política para cidades mineradoras
da definição de propostas 
educacionais das escolas on-
de estudam seus filhos.

Para isso, estabelece pro-
cedimentos para garantir o 
acesso dos pais a informa-
ções sobre a vida escolar dos 
filhos e o contato com os es-
tabelecimentos de ensino.

cação Produtiva dos Municí-
pios Mineradores. 
Educação – O PL 1.064/15, do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), foi aprovado em 1º tur-
no. A proposição regulamenta 
o direito dos pais ou respon-
sáveis de conhecer o proces-
so pedagógico e de participar 

novos empreendimentos nas 
áreas de prestação de servi-
ços, agropecuária, comércio e 
outras atividades industriais. 

Com esse objetivo, a pro-
posição define os objetivos, 
as diretrizes e os instrumen-
tos a serem utilizados pela 
Política Estadual de Diversifi-

Ainda na Reunião Extraordi-
nária, foi aprovado em 2º tur-
no o PL 616/15, da deputada 
Rosângela Reis (Pros), que 
promove o fortalecimento da 
economia dos municípios mi-
neradores, por meio do apoio 
ao planejamento e do incen-
tivo ao desenvolvimento de 

Sarah Torres

Proposições aprovadas estabelecem a extinção de órgãos e a criação de uma empresa de comunicação

chador. Já o PL 2.816/15, do 
governador, autoriza a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais (Fapemig) a 
alienar bens para fins institu-
cionais da empresa.

Por sua vez, o PL 
3.099/16, do deputado Ar-
naldo Silva (PR), dispõe sobre 
a desafetação de trecho da 
rodovia AMG-120, compreen-
dido entre o entroncamento 
da LMG-865 e o município 
de Limeira do Oeste. E o PL 
3.192/16, também do gover-
nador, autoriza o Executivo a 
doar imóvel ao município de 
Dom Cavati. 

do deputado Durval Ângelo 
(PT). A primeira explicita as 
competências do instituto e a 
segunda, entre outras modifi-
cações, determina a vincula-
ção do Indi à Secretaria Geral 
do Executivo.
Doações – Também foram 
aprovados quatro projetos 
que tratam da criação de da-
ta comemorativa e de doa-
ções, alienações e desafeta-
ções de imóveis e rodovias a 
municípios do Estado. O PL 
2.672/15, de autoria do depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS), 
institui o Dia Estadual da Raça 
do Cavalo Mangalarga Mar-

e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS), 
mas esses dispositivos foram 
retirados pelo substitutivo 
nº 1 ao texto aprovado em  
1º turno.

Na terça-feira (23), o 
Plenário aprovou o projeto 
na forma desse substitutivo, 
com a emenda nº 1, do go-
vernador. Fernando Pimentel 
sugeriu a alteração da pro-
porção de manutenção do 
Indi, que passou a ser de 50% 
tanto para a Codemig quanto 
para o BDMG.

Ontem, foram aprovadas 
mais duas emendas, ambas 

Três proposições de au-
toria do governador que 
compõem a reforma admi-
nistrativa do Estado foram 
aprovadas em 2º turno pelo 
Plenário, na Reunião Extra-
ordinária da manhã de on-
tem. São elas o Projeto de 
Lei (PL) 3.507/16, que ex-
tingue a Fundação Centro 
Internacional de Educação, 
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas  (Hidroex); o 
PL 3.510/16, o qual acaba 
com a Fundação Rural Mi-
neira  (Ruralminas); e o PL 
3.513/16, que cria a Empresa 
Mineira de Comunicações.

Além desses projetos, 
também foi concluída a vota-
ção do PL 3.515/16, iniciada 
na última terça-feira (23). A 
proposição extingue a Com-
panhia Mineira de Promoções 
(Prominas) e altera a forma 
de manutenção do Instituto 
de Desenvolvimento Indus-
trial de Minas Gerais (Indi), 
que passaria a ser de respon-
sabilidade da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), 
na proporção de 75%, e do 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), na 
proporção de 25%. 

Originalmente, o projeto 
também modificava as atri-
buições da Codemig, da Com-
panhia de  Processamento de 
Dados do Estado (Prodemge) 
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Estado pode estreitar relações com Israel

Deputados discutiram possíveis parcerias entre o Estado e Israel

Willian Dias

precisão e tecnologia.
Já o deputado João Lei-

te (PSDB) salientou que o 
país se destaca em diversas 
áreas, como conhecimento 
e pesquisa. “Esse momento 
de aproximação é um marco 
nas relações entre Minas e 
 Israel”, frisou o parlamentar.

semiárido israelense gerou 
uma economia de 20% no 
consumo de água.

Esse ponto também foi 
ressaltado pelo deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSDB), 
que classificou Israel como 
exemplo mundial de produ-
ção com irrigação de grande 

econômicos e industriais en-
tre aquele país e o Estado.

Elogiando a organização 
das Olimpíadas no Rio de 
Janeiro e o bom desempe-
nho alcançado pelo Brasil na 
Olimpíada Internacional de 
Matemática, o cônsul disse 
que esses dois exemplos ilus-
tram a importância do foco 
e do planejamento para a 
conquista de avanços, fatores 
que ele considera essenciais 
para que Israel seja hoje mo-
delo de inovação tecnológica.

Quanto ao crescimento 
potencial das relações entre 
Minas e Israel, o secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, o deputado 
licenciado Fábio Cherem, 
destacou especialmente a 
contribuição que Israel tem 
a dar na área de tecnologia 
aplicada à irrigação, que no 

País jovem, fundado há 68 
anos, com território do tama-
nho do estado brasileiro de 
Sergipe, Israel pode estreitar 
relações econômicas e in-
dustriais com Minas Gerais, 
sobretudo em áreas como 
energia renovável, gestão das 
águas em atividades como mi-
neração e agricultura, tecno-
logia em segurança cibernéti-
ca e equipamentos médicos.

Foi o que vislumbrou o 
cônsul para Assuntos Econô-
micos da Embaixada de Israel 
no Brasil, Daniel Kolbar, na últi-
ma terça-feira (23), em audiên-
cia pública da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico.

Durante a reunião, foi 
lançada oficialmente a Câ-
mara Minas Gerais-Israel de 
Comércio e Indústria, criada 
para estimular parcerias e 
estreitar vínculos comerciais, 

COMISSÕES

PARLAMENTO JOVEM

Oficina de entrosamento abre a etapa 
final do Parlamento Jovem de Minas

Estudantes participaram de uma atividade de entrosamento na ALMG

Pollyanna Maliniak

atual e que afeta diretamente 
a vida de todos.
Rede de formação – Um dos 
avanços da edição de 2016 
foi a consolidação da rede 
de formação política. É o que 
constataram a gerente-geral 
da Escola do Legislativo (ELE), 
Ruth Schmitz, a coordena-
dora do PJ de Minas pela ELE, 
Fernanda Freitas, e o coorde-
nador do projeto pela PUC 
Minas, Alexandre Teixeira.

Para Fernanda, o trabalho 
em rede fortaleceu os parcei-
ros, unificou os participantes 
e os aproximou entre si. 
Programação – A etapa esta-
dual do Parlamento Jovem de 
Minas prossegue hoje, com a 
definição do tema da próxi-
ma edição e a análise de pro-
postas sobre mobilidade ur-
bana pelos grupos de traba-
lho. Amanhã (26), acontece a 
plenária final do projeto, com 
a votação das propostas que 
farão parte do documento 
final a ser entregue à ALMG. 

edição de 2017: Educação 
política na escola; Melhoria 
da saúde pública; e Violência 
contra a Mulher. 

Gabriel Guimarães, de 18 
anos, de Uberaba, foi um dos 
animados jovens que com-
pareceram às dinâmicas na 
 sede da ALMG. Ele destacou 
a importância de ações como 
o Parlamento Jovem de Mi-
nas e o tema da edição des-
te ano, tendo em vista que a 
mobilidade urbana envolve 
projetos de participação dire-
ta do Executivo. 

A estudante Klayne Tay-
nara, de 15 anos, de Unaí, tam-
bém demonstrou sua empol-
gação por participar do proje-
to. Ela ressaltou que o pouco 
que os jovens conseguirem 
para a melhoria de suas cida-
des já é importante.

Já o presidente da Escola 
do Legislativo de Machado, 
Célio Alves, disse que foi gra-
tificante ver o envolvimento 
dos jovens em um tema tão 

cípios participam da etapa 
estadual, que simboliza o 
encerra mento dos trabalhos 
de 2016. O tema deste ano é 
mobilidade urbana.

Os estudantes se reu-
niram em uma atividade de 
entrosamento com a Oficina 
de Teatro Juventude e Ci-
dadania. Eles abordaram os 
três temas sugeridos para a 

A consolidação dos cerca de 
sete meses de trabalho da 
13ª edição do Parlamento 
Jovem de Minas, projeto de 
formação política promovido 
pela Assembleia em parceria 
com a PUC Minas, teve início 
na noite de ontem, na sede 
do Parlamento mineiro. Até 
a próxima sexta-feira (26), 
110 estudantes de 43 muni-
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Prescrição de crimes é desafio para a 
punição da violência contra mulheres

Daniel Protzner

Os 10 anos da Lei Maria da Penha foram abordados em audiência da Comissão Extraordinária das Mulheres

Vítimas procuram cada vez mais as delegacias
funcione em todos os muni-
cípios ainda é um desafio”, 
comentou.

A deputada Celise Laviola 
(PMDB) lembrou que é preci-
so repensar o funcionamento 
da lei em alguns aspectos e 
que a educação é a chave pa-
ra mudar a cultura machista 
do País. Também abordou o 
machismo na sociedade bra-
sileira o deputado Rogério 
Correia (PT), para quem os 
direitos conquistados devem 
ser garantidos em lei.

Reis (Pros) e pelo deputado 
Inácio Franco (PV). Para a de-
putada, a Lei Maria da Penha 
tem extrema importância pa-
ra o País. “Houve uma luta de 
movimentos feministas e da 
sociedade civil para que a lei 
fosse criada. Ela veio dar am-
paro legal às mulheres vítimas 
de violência”, ressaltou.

O deputado Inácio  Franco 
comentou alguns entraves 
para a aplicação da legislação. 
“A lei vem salvando vidas, 
mas fazer com que a norma 

Racismo – O fato de a socie-
dade brasileira não ser só pa-
triarcal, mas também racista, 
foi destacado pela coordena-
dora do Nizinga – Coletivo de 
Mulheres Negras, Benilda Bri-
to. Ela apresentou dados da 
década de 1990 que mostram 
que as mulheres negras eram 
as que mais sofriam com a 
violência. “Essa situação não 
mudou ao longo do tempo”, 
lamentou. 
Desafios – A reunião foi solici-
tada pela deputada  Rosângela 

Segundo a delegada-chefe da 
Divisão Especializada de Aten-
dimento à Mulher da Polícia 
Civil de Minas Gerais, Danúbia 
Quadros, de janeiro a julho 
deste ano, foram feitos 3.904 
requerimentos de medidas 
protetivas em Belo Horizonte. 

“Não percebemos a dimi-
nuição da violência contra a 
mulher. Cada vez mais, as víti-
mas têm nos procurado”, disse. 
Ela contou que sua maior preo-
cupação é com o atendimento 
e o acolhimento a essas vítimas.

Benefícios – A superinten-
dente de Enfrentamento da 
Violência Contra as Mulheres 
da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania, Isabel 
Cristina Lisboa, abordou os 
benefícios trazidos pela nor-
ma. “A garantia do acesso de 
mulheres à Justiça é a grande 
conquista obtida pela legisla-
ção”, ressaltou. 

Já a defensora pública Sa-
mantha Villarinho Alves classi-
ficou a tipificação da violência 
contida na Lei Maria da Penha 
como muito importante, uma 
vez que muitas mulheres não 
sabiam o que configurava essa 
violência. Ela também desta-
cou as medidas protetivas co-
mo avanços obtidos.

Por outro lado, tanto Isa-
bel quanto Samantha listaram 
aspectos que precisam ser 
melhorados. Para a primeira, 
os mecanismos de segurança 
das mulheres ainda têm que 
evoluir. A defensora pública, 
por sua vez, acrescentou que 
uma das dificuldades é a ca-
pacitação das pessoas que 
trabalham com o atendimen-
to a essas mulheres. 

Outra necessidade des-
tacada na reunião é a imple-
mentação de juizados de com-
petência híbrida para atendi-
mento das diversas demandas 
de uma mulher que sofreu 
violência doméstica.

mas, por meio da divulgação 
da lei, tem sido um grande 
avanço ao longo dos anos”, 
salientou. Ela apontou como 
o principal desafio mudar a 
mentalidade machista tão 
presente no País.

Na mesma linha, a coor-
denadora da Rede Estadual 
de Enfrentamento da Vio-
lência Contra a Mulher, Er-
melinda Ireno, questionou 
o fato de, em 2014, terem 
ocorrido 4.150 condenações 
em primeira instância no Es-
tado, enquanto, apenas em 
Belo Horizonte, no primeiro 
semestre do mesmo ano, 
houve 7.351 registros de vio-
lência contra a mulher. 

crimes prescrevem, para que 
os julgamentos dos proces-
sos relacionados à norma 
sejam concluídos. “A Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) considera a Lei Maria 
da Penha a terceira melhor 
do mundo no combate à vio-
lência doméstica. Como ainda 
podem ocorrer tantas prescri-
ções de crimes?”, questionou.

Kárin Emmerich relatou 
que mais de 50% dos pro-
cessos dessa natureza que 
verificou na última semana 
prescreveram. Apesar desses 
dados, a desembargadora 
enfatizou que, nos 10 anos 
da lei, o balanço é positivo. 
“O encorajamento das víti-

Completada uma década de 
vigência da Lei Maria da Pe-
nha (Lei Federal 11.340, de 
2006), muitos casos de vio-
lência doméstica contra mu-
lheres ainda prescrevem e 
ficam sem punição. É o que 
destacou ontem a desembar-
gadora superintendente da 
Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar do Tribunal de 
Justiça do Estado, Kárin Lilia-
ne Emmerich, em audiência 
pública da Comissão Extraor-
dinária das Mulheres.

Para a  desembargadora, 
não é possível entender a 
demora de três a cinco anos, 
prazo em que muitos desses 
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Entidades denunciam o desmantelamento 
da carreira de engenheiro no Estado

Crimes imobiliários serão tema de debate
na Comissão de Meio Am-
biente, atendendo a reque-
rimento da deputada Marília 
Campos (PT). 

Por solicitação do depu-
tado Rogério Correia (PT), a 
Jornada de Resistência e Di-
reitos Humanos será debati-
da na Comissão de Direitos 
Humanos.

de audiência da Comissão de 
Minas e Energia, a pedido do 
deputado Gil Pereira (PP).

O resultado da negocia-
ção entre o Executivo e os 
servidores dos órgãos que 
integram o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Sisema), por 
sua vez, estará em discussão 

de, foi aprovada solicitação 
dos deputados Arlen Santia-
go (PTB), Geraldo Pimenta 
 (PCdoB) e Doutor Jean Freire 
(PT) para que seja debatida a 
situação do Hospital Risoleta 
Neves, da Capital.

A possibilidade de im-
plantação de uma fábrica de 
silício no Estado será tema 

A Comissão de Defesa do 
Consumidor aprovou ontem 
a realização de audiência 
pública sobre atos criminais 
praticados por corretores, 
imobiliárias e construtoras. 
O requerimento é de autoria 
do deputado Elismar Prado 
(sem partido). 

Na Comissão de Saú-

Engenheiros de Minas Gerais, 
afirmou que a Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) alega, além 
da questão financeira, atri-
tos com a pasta de meio am-
biente, o que dificulta uma 
solução para a questão no 
sistema de obras do Estado, 
encabeçado pela Secretaria 
de Estado de Transporte e 
Obras Públicas.

Por sua vez, a assessora 
da Superintendência de Re-
cursos Humanos da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável, Caroline Vilela, admi-
tiu que há um grupo da área 
ambiental atuando na Seplag 
para negociar uma nova pro-
posta de carreira para os ser-
vidores que atuam no setor.

deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB) que cria a carrei-
ra pública de profissões como 
a de engenheiro no Estado. 
“O projeto parte do entendi-
mento de que áreas como as 
engenharias são estratégicas 
para o desenvolvimento”, ex-
plicou Geraldo Pimenta.

As entidades de classe 
também reivindicam que se-
ja aprovado o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 13/2013, 
que tramita no Congresso Na-
cional, o qual caracteriza co-
mo essenciais e exclusivas de 
Estado as atividades exercidas 
por engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos ocu-
pantes de cargo efetivo no 
serviço público.
Negociação – Gilmar Santa-
na, diretor do Sindicato dos 

de R$ 7,5 mil para a categoria.
“Além de Minas pagar o 

menor salário do País para o 
engenheiro no serviço públi-
co, nos tiraram a identidade”, 
pontuou, por sua vez, o dire-
tor de Relações Institucionais 
do Crea-MG, Luiz Gonzaga 
Campos. Um exemplo, disse 
ele, estaria no Departamento 
de Estradas de Rodagem de 
Minas (DER-MG). Conforme 
relatou, o órgão já teve papel 
de destaque na formação de 
engenheiros e atraiu recém-
-formados para compor seu 
quadro, mas hoje está per-
dendo profissionais.
Projeto de lei – Durante a au-
diência, o deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB) anunciou 
que foi protocolado ontem, 
na ALMG, projeto de lei do 

Defasagem salarial, desvalo-
rização profissional, ausên-
cia de uma carreira própria 
e convivência com terceiriza-
dos que custariam aos cofres 
públicos até 10 vezes mais do 
que o servidor efetivo. Essa 
é a situação vivida por enge-
nheiros que atuam no serviço 
público estadual, conforme 
denunciaram ontem repre-
sentantes da categoria em 
audiência pública da Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Assistência Social.

Lembrando o desastre 
ocorrido em Mariana, com 
o desmoronamento da bar-
ragem de Fundão, da mine-
radora Samarco, eles cha-
maram atenção para o des-
mantelamento das áreas de 
engenharia que estaria ocor-
rendo nos órgãos públicos, 
em prejuízo de atividades 
como o acompanhamento e 
a fiscalização de projetos e 
atividades no Estado.

“O evento em Maria-
na gerou um passivo social 
e ambiental imensurável. 
A prevenção é econômica”, 
afirmou o representante do 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-MG), Bernardo 
Abraão. Ele criticou o gover-
no mineiro por alegar, segun-
do ele, a falta de recursos 
para promover ajustes para a 
carreira da categoria.

Sem uma carreira pró-
pria, engenheiros estariam 
recebendo do governo em 
torno de R$ 2,2 mil por mês, 
contra um piso salarial fixado 

Guilherme Bergamini

Comissão ouviu as principais demandas dos engenheiros que atuam no serviço público estadual
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Comando da PM explica ação de policiais 
em cerimônia do Executivo em Ouro Preto

Deputados divergem sobre atuação da polícia
Quintão (PT) e Cristiano Sil-
veira (PT), ele elogiou a pos-
tura do comandante-geral 
na audiência, principalmente 
sua abertura ao diálogo. 

Também estiveram pre-
sentes na reunião a deputada 
Celise Laviola (PMDB) e os de-
putados Tony Carlos (PMDB), 
Gustavo Valadares (PSDB), Cás-
sio Soares (PSD), Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), Arnaldo Sil-
va (PR) e Ulysses Gomes (PT).

Ainda de acordo com 
Paulo Guedes, deputados não 
podem receber tratamento 
diferenciado. 

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) relatou que, como 
fazia oposição ao governo an-
terior, já foi “cercado e vigia-
do” em diversas solenidades. 
“Faz parte do processo políti-
co”, pontuou. 

Assim como os depu-
tados Durval Ângelo, André 

te apresentaram representan-
tes de classe que acompanha-
vam o deputado na ocasião.
Elogios – O deputado Paulo 
Guedes (PT) tem uma outra 
visão do episódio ocorrido em 
Ouro Preto. Ele parabenizou o 
comando da PM pela atuação 
e garantiu que a corporação 
agiu corretamente, cumprin-
do a lei. Lembrou  também 
que havia protocolos que pre-
cisavam ser cumpridos.

Para o deputado Sargento 
Rodrigues, o comando da PM 
se esquivou das explicações 
necessárias. “Não tiveram co-
ragem de chamar a respon-
sabilidade para si”, criticou. 
O parlamentar reiterou que 
segue com a opinião de que 
houve abuso de autoridade 
no evento. “Não há creden-
ciamento para entrar em pra-
ça pública”, ressaltou.

Posicionamento semelhan-

convidado e quem estivesse 
com a credencial entregue 
pela empresa de cerimonial 
contratada para a solenidade. 
Os policiais estavam lá cum-
prindo essa determinação. 
Eu estava lá, recebi ligações 
pedindo autorização para a 
entrada dos manifestantes e 
disse que não poderia deixar 
entrar quem quer que fos-
se, uma vez que não era um 
evento da PM”, relatou Bian-
chini. Ainda de acordo com o 
comandante, ninguém foi im-
pedido de se manifestar. 
Acessos – O chefe do Gabinete 
Militar do Governador, coro-
nel Helbert Figueiró de Lour-
des, acrescentou que todos os 
convidados, incluindo repre-
sentantes do Movimento dos 
Sem Terra (MST), tiveram que 
passar por  credenciamento.

Especificamente em re-
lação à entrada do deputado 
Sargento Rodrigues, o coman-
dante-geral da PM e o deputa-
do Durval Ângelo (PT) lembra-
ram que, como parlamentar, 
apesar de não ter sido convi-
dado, ele teria apenas que se 
encaminhar a uma tenda co-
locada no evento para realizar 
seu credenciamento.

Sobre os procedimentos 
adotados pelo pelotão em 
serviço, Bianchini afirmou que 
foi feito o que é padrão nesse 
tipo de solenidade e que, se 
houve algum excesso, cabe ao 
Ministério Público apurar e se 
manifestar sobre o assunto. 

praça teria violado os direitos 
constitucionais de ir e vir, de 
manifestação e de  liberdade 
de expressão.
Justificativa – O comandante-
-geral da PM,  acompanhado 
de outros 12 coronéis e do 
secretário de Estado de Go-
verno, Odair Cunha, respon-
deu a todas as perguntas. Ele 
justificou que o evento era 
do Executivo e que, portan-
to, era este Poder que tinha a 
autoridade para estabelecer 
quem seriam os convidados.

“Recebemos recomenda-
ção de que só entraria no lo-
cal especificado quem fosse 

comandante-geral. Ele quis 
saber quem era o chefe do 
cerimonial no dia 21 de abril, 
se o comandante estava pre-
sente e se houve ordem do 
governador ou dele para que 
não fosse permitida a entra-
da do parlamentar e dos re-
presentantes sindicais que 
o acompanhavam para pro-
mover uma manifestação na 
Praça Tiradentes. 

O deputado explicou que 
o intuito das manifestações 
era reivindicar o fim do par-
celamento dos salários dos 
servidores do Estado. Segun-
do ele, o bloqueio do acesso à 

Após seis tentativas frusta-
das, a Comissão de Segu-
rança Pública ouviu ontem o 
comandante-geral da Polícia 
Militar do Estado, coronel 
Marco Antônio Badaró Bian-
chini, sobre os problemas 
ocorridos durante a entrega 
da Medalha da Inconfidên-
cia, em Ouro Preto, no último 
dia 21 de abril. Na ocasião, o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT) e lideranças sindicais 
teriam sido tratados com tru-
culência e impedidos de aces-
sar a área da cerimônia.

Sargento Rodrigues fez 
vários questionamentos ao 

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança Pública se reuniu pela sétima vez para tratar da conduta da PM em solenidade do Executivo
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Comissão homenageia jornalista mineiro
Daniel Protzner

O jornalista Rogério Vascon-
celos Tavares foi agraciado, 
na tarde de ontem, com voto 
de congratulações na Comis-
são de Cultura. A homena-
gem deveu-se a sua posse na 
cadeira número 8 da Acade-
mia Mineira de Letras (AML), 
da qual é membro desde 
maio deste ano.

O deputado Bosco  (PTdoB) 
representou a autora do re-
querimento, deputada Ione 
Pinheiro (DEM), que não pôde 
comparecer à reunião. “Seu 
pai foi presidente desta casa e 
o deputado responsável pela 
instalação dessa nova sede, no 

Santo Agostinho. Você segue o 
exemplo dele com honradez”, 
afirmou Bosco.

O diretor de Processo Legis-
lativo da ALMG, Eduardo Mo-
reira, foi colega de  faculdade 
do agraciado e destacou o 
lado humano de Tavares, que 
classificou de muito generoso.

O jornalista agradeceu à 
ALMG pela honraria e desta-
cou o papel da AML para a pro-
moção da leitura e da língua 
portuguesa, além da defesa do 
trabalho dos escritores minei-
ros. “A AML é um patrimônio 
imaterial da história e da cultu-
ra do Estado”, afirmou.

COMISSÕES

Justiça do Trabalho pede apoio 
contra o corte de verbas de custeio

Sarah Torres

Comissão debateu ontem as dificuldades da instituição

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) frisou o pre-
juízo para os trabalhadores. 
“Essa audiência acontece em 
uma data emblemática, que 
remete à morte de Getúlio 
Vargas, responsável por gran-
des avanços na legislação tra-
balhista”, lembrou.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) também abordou a 
tramitação de projetos em 
âmbito federal para a reti-
rada de direitos dos traba-
lhadores e afirmou que esse 
é um dos objetivos do que 
chamou de “golpe” capitane-
ado pelo presidente interino 
Michel Temer.

dança proposta na Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) 
que prevê que a negociação 
se sobreponha à legislação 
foi uma delas. Ellen  Mara 
Hazan, vice-presidente da 
Associação Mineira dos Ad-
vogados Trabalhistas (Amat,) 
questionou a possibilidade 
de negociação diante da fal-
ta de garantia de empregos 
 para os dirigentes sindicais. 
Apoio – Os parlamentares 
presentes prometeram apoio 
à Justiça do Trabalho. Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) chegou a 
apresentar requerimentos pa-
ra mobilização dos deputados 
federais e senadores mineiros. 

nas Gerais da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil  (OAB-MG), 
Antônio Fabrício Gonçalves, 
classificou os cortes como “dis-
criminatórios e ideológicos”, 
uma vez que não atingiram, na 
mesma medida, nenhum dos 
outros ramos do Judiciário. 
Drama – O presidente em 
exercício do TRT em Minas, 
desembargador Ricardo An-
tônio Mohallem, enfatizou 
a situação dramática vivida 
 pela instituição nesse mo-
mento de crise econômica e 
de desemprego. Segundo ele, 
houve um aumento de 15% 
no número de ações traba-
lhistas no primeiro trimestre 
de 2016, em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Em boa parte dos casos, a 
discussão é sobre verba res-
cisória, que patrões alegam 
não ter condição de pagar. 
“Há audiências em que não 
sabemos quem é mais ne-
cessitado. Buscamos a conci-
liação entre as partes, e esse 
trabalho não pode ter menor 
relevância que o de outros 
setores da Justiça”, afirmou.
Flexibilização – Diversos pro-
jetos em tramitação no Con-
gresso que buscam alterar as 
legislações e os direitos tra-
balhistas foram citados e cri-
ticados na audiência. A mu-

O corte de aproximadamente 
30% nas despesas de custeio 
da Justiça do Trabalho, pre-
visto no Orçamento da União 
aprovado em 2015, provo-
cou, em Minas Gerais, a redu-
ção do horário de atendimen-
to e a dispensa de servidores 
terceirizados, entre outras 
medidas. Processos ficaram 
acumulados e já existe agen-
damento de audiências para 
2019. A Comissão de Traba-
lho, da Previdência e da As-
sistência Social debateu on-
tem as dificuldades da insti-
tuição, que pediu apoio para 
manter os serviços prestados 
aos trabalhadores mineiros.

O corte em Minas foi su-
perior a 42% do orçamento to-
tal, segundo dados do Tribunal 
Regional do Trabalho  (TRT-3ª 
Região). A partir de um crédi-
to extraordinário aberto em 
julho, os horários de atendi-
mento no Estado foram resta-
belecidos, e há a previsão de 
recontratação de trabalhado-
res temporários. Mas a análi-
se de vários participantes da 
audiência é que há um projeto 
político nacional de desman-
che da Justiça do Trabalho e 
de retirada de direitos dos 
trabalhadores que vem sendo 
implementado há anos.

O presidente da seção Mi-
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Governo irá pagar gratificações  
atrasadas no IMA a partir de outubro

IEF é contra criação de parque estadual

Servidores do órgão apresentaram queixas quanto ao plano de carreira

Transformação do Parque Fernão Dias foi discutida em audiência

Willian Dias 

Guilherme Dardanhan

ção integral do tipo parque.
No entanto, ela ressaltou 

que entende a ponderação de 
adequar o enquadramento a 
ser dado à área e sugeriu uma 
nova reunião para se discutir 
qual seria o melhor formato 
que pudesse atender a popu-
lação e garantir a preservação 
e a revitalização do espaço. 

Contraponto – A deputada 
Marília Campos (PT) argumen-
tou que, de acordo com a Lei 
20.922, de 2013, que trata da 
política florestal e de proteção 
à biodiversidade do Estado, o 
Parque Fernão Dias se enqua-
draria nos quesitos necessários 
para ser considerado uma uni-
dade de conservação de prote-

os atributos ambientais para 
a instituição de uma unidade 
de conservação do tipo par-
que estadual.

“Isso não quer dizer que os 
municípios não possam abar-
car a área e criar uma unidade 
de conservação municipal ou 
até mesmo que não possa ser 
criada uma unidade de uso 
sustentável”, frisou.

Magalhães explicou que 
a eventual instituição de um 
parque estadual poderia até 
mesmo trazer restrições e con-
flitos quanto aos usos preten-
didos para o espaço. 

O posicionamento de-
fendido pelo IEF foi ratificado 
por Tiago Cavalcante, advo-
gado da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg), que mencionou 
como outro atributo que im-
pediria a classificação do es-
paço como parque estadual o 
fato de ele não estar inserido 
em uma área rural.

Embora considerem o Par-
que Fernão Dias, localizado 
entre os municípios de Be-
tim e Contagem, como uma 
área de interesse ambiental, 
representantes do governo 
do Estado afirmaram que a 
transformação do espaço em 
um parque estadual, propos-
ta pelo Projeto de Lei (PL) 
2.999/15, da deputada Marí-
lia Campos (PT), não cumpre 
os critérios técnicos e legais 
necessários. O assunto foi 
discutido ontem, em audiên-
cia promovida pela Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.

Ao justificar o parecer 
contrário emitido pelo Ins-
tituto Estadual de Florestas 
(IEF) quanto à criação do 
Parque Estadual Fernão Dias, 
o gerente de compensação 
ambiental do órgão, Ronaldo 
Magalhães, disse que os es-
tudos realizados constataram 
que não existiriam no espaço 

Sobre a proposta de ex-
tinção de 374 cargos, pre-
vista no Projeto de Lei (PL) 
3.517/16, do governador, 
Calazans informou que soli-
citou à diretoria do IMA um 
levantamento completo da 
situação de nomeações e 
substituições realizadas e da 
defasagem de servidores.

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) defendeu me-
lhorias salariais reivindicadas 
pelos servidores do IMA, para 
que o órgão possa dar conti-
nuidade ao relevante  serviço 
prestado no setor. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), por sua vez, disse 
que, junto a outros deputados, 
tenta fazer a mediação entre 
os interesses dos servidores 
e a possibilidade de atendi-
mento do governo. No entan-
to, ele ponderou que a defa-
sagem salarial no Executivo é 
um problema antigo, herdado 
pela atual administração.

Durante a reunião, ser-
vidores também reclamaram 
do plano de carreira do IMA. 
A presidente do Sindicato dos 
Fiscais Agropecuários de Mi-
nas Gerais, Moisa Lasmar, cri-
ticou, por exemplo, a duração 
do plano de cargos, que é de 
48 anos. Além disso, a carreira 
estaria estagnada desde 2008, 
quando o governo determinou 
que títulos acadêmicos, como 
pós-graduação e doutorado, 
não elevariam mais os salários.

Já o presidente da Asso-
ciação dos Servidores, Antô-
nio Ruback, defendeu a reali-
zação de um concurso já em 
2017, para suprir a deficiência 
de pessoal que virá com apo-
sentadorias de servidores. 
Comissão – Em relação à re-
visão do plano de carreira do 
IMA, Carlos Calazans infor-
mou que já foi criada uma 
comissão para, em 60 dias, 
formular um documento com 
esse propósito. 

assessor-chefe de Relações 
Sindicais da Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão (Seplag), Carlos Calazans, 
em reunião da Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
realizada ontem. Segundo 
Calazan, os valores atrasados 
da Gedima serão quitados 
em cinco parcelas. 

O governo do Estado vai co-
meçar a quitar em outubro 
parcelas da Gratificação de 
Escolaridade, Desempenho 
e Produtividade Individual e 
Institucional (Gedima), que 
não vinha sendo paga aos 
servidores do Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA). 
A informação foi dada pelo 
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Auditório da Escola do 

Legislativo) – votação do tema da próxima edição, explicações sobre a 
dinâmica da plenária e eleição de coordenadores e relatores dos grupos 
de trabalho

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Auditório da Escola do 

Legislativo) – realização dos grupos de trabalho
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Violência contra animais 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (8/6) – Reivindicações dos 

servidores do setor do meio ambiente, em especial sobre plano 
de carreira e critérios de promoção e progressão

 4h10 Palestra – Formação política para educadores: letramento e 
letramento político, com Rildo Cosson 

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: 
Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Saúde dos olhos 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Reforma da Previdência

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 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: 

Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Saúde dos olhos 
 20h Comissão de Transporte (14/6) – Debate sobre a produção e a 

distribuição de placas de veículos automotores
 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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