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Trabalhadores protestam contra 
possibilidade de perda de direitos

ticipantes expressaram sua 
preocupação com a terceiri-
zação de serviços. Resumin-
do a indignação do público 
presente, o representante 
do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
Frederico Melo, classificou a 
terceirização como perda de 
direitos, maior rotatividade 
da mão de obra e jornada de 
trabalho maior.

tica a aprovação da proposta 
pode resultar no congelamen-
to, por até 20 anos, das verbas 
para educação, saúde, seguran-
ça pública e assistência social.

“Não é apenas uma possi-
bilidade, há uma proposta con-
creta tramitando no Congresso 
Nacional, propondo a terceiri-
zação e a precarização do tra-
balho. Várias categorias estão 
ameaçadas”, disse Rogério.
Terceirização – Diversos par-

to promovidos pela Comissão 
de Direitos Humanos. “Lutamos 
em defesa da democracia e dos 
direitos trabalhistas”, afirmou.

Houve protesto também 
contra as medidas em estudo 
pelo governo que apontam 
para mudanças na Previdên-
cia, como o aumento de idade 
mínima para aposentadoria e a 
desvinculação das aposentado-
rias e pensões do salário míni-
mo e dos índices de inflação.

De acordo com o calendá-
rio anunciado pelo parlamen-
tar, a próxima audiência será 
na quinta-feira (15), Dia Inter-
nacional da Democracia, às 15 
horas. No próximo dia 19, às 
14 horas, em pauta estarão as 
contribuições de Paulo Freire 
para a educação, no âmbito da 
Semana Paulo Freire.

Já no dia 22, Dia Nacional 
de Paralisação, a discussão vai 
focar a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16, que 
tramita no Congresso Nacional 
e institui um teto para os gastos 
públicos. Na avaliação dos par-
ticipantes da audiência, na prá-

Contra propostas de flexibili-
zação das relações trabalhis-
tas em estudo pelo governo 
federal, mobilização, ações de 
rua e paralisação nacional na 
próxima semana, um primeiro 
passo para a deflagração da 
greve geral. Essa foi a tônica dos 
pronunciamentos na audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos realizada ontem.

Convocada a requerimen-
to do deputado Rogério Cor-
reia (PT), a audiência reuniu 
representantes de diversas 
categorias de trabalhadores. 
Durante todo o debate, a pa-
lavra de ordem recorrente foi 
“Fora, Temer”. O diretor da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Jairo Nogueira 
Filho, e os demais sindicalis-
tas presentes convocaram os 
trabalhadores a aderirem ao 
Dia Nacional de Paralisação, 
com atos de protesto progra-
mados para todo o País, mar-
cado para o próximo dia 22.

A audiência, conforme ex-
plicou Rogério Correia, faz parte 
de uma série de atos de protes-

Raíla Melo 

Audiência pública reuniu diversas categorias de trabalhadores 

SOLENIDADE

Presidente da ALMG entrega Medalha JK 
Sarah Torres 

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes  
(PMDB), participou, na ma-
nhã de ontem, da entrega da 
Medalha Presidente Juscelino 
Kubitschek, em Diamantina 
(Região Central). A solenidade 
aconteceu no 3° Batalhão da 
Polícia Militar e contou com a 
presença do governador Fer-
nando Pimentel.

Foram agraciados com 
a Medalha de Honra os de-
putados Paulo Lamac (Rede), 
Léo Portela (PRB), Felipe Attiê 
(PTB), Douglas Melo (PMDB) 
e Tito Torres (PSDB), assim co-

mo a deputada Ione Pinheiro 
(DEM). O deputado Lafayette 
de Andrada (PSD) foi homena-
geado com a Grande Medalha. 

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) participou da solenida-
de, ao lado do presidente do 
Parlamento mineiro.
Posse no STF – À tarde, Adal-
clever Lopes acompanhou, em 
Brasília, a solenidade de pos-
se da ministra Cármen Lúcia 
como presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Tam-
bém estiveram presentes os 
deputados Tiago Ulisses (PV) 
e Durval Ângelo.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Salão Oficial) – debater, com 
a presença de convidados, a conjunção de esforços do Ministério do 
Trabalho e Emprego focados no desenvolvimento econômico do Estado. 
Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
9h30

• Reunião preparatória para o fórum técnico Start-ups em Minas (Sala de 
Reuniões 1 da GPI)

• Reunião preparatória para o fórum técnico Plano Estadual de Cultura 
(Sala de Reuniões 2 da GPI)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – cessão de espaço
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.868/15 (2º turno), do deputado Ulysses Gomes, que institui a Semana 
Estadual das Juventudes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre sete proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a alienar os imóveis que espe-
cifica à Codemig 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre o 

PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Exe-
cutivo 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

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

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 aces-
sível para pessoas com deficiência visual

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão

ORDEM DO DIA
Veto parcial a Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 

disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PEC 16/16
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

 0h Memória e Poder – Ator Sérgio Mamberti
 1h Segunda Musical – Violoncelista Josep Bassal
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (14/6) – Debate a produção e a 

distribuição de placas de veículos automotores
 3h50 Palestra – A função judicial no Direito Internacional 

Contemporâneo, com contemporânea, com Antônio Augusto 
Cançado Trindade

 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 2: 
Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Legalização dos jogos

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Maus tratos aos animais
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 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 – Legalização dos jogos
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Combate ao tabagismo
 20h Geração – Produtor e apresentador Tutti Maravilha 
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Ator Sérgio Mamberti
 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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