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Centenas de manifestantes protestam
contra PEC que congela gastos públicos

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16, 
que tramita no Congresso 
Nacional e institui um teto 
para os gastos públicos, foi 
criticada ontem, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Direitos Humanos, da qual 
participaram centenas de 
manifestantes. Os convida-
dos da audiência alegaram 
que a PEC põe fim a direitos 
garantidos na Constituição 
Federal e encerra o Estado de 
Bem-Estar Social no Brasil.

O economista e assessor 
da subseção do Dieese na 
Central Única dos Trabalha-
dores em Minas Gerais (CUT-
-MG), Frederico Luiz de Melo, 
afirmou que a proposição con-
gela por 20 anos as despesas 
primárias do governo, que in-
cluem todos os investimentos 
e as verbas para saúde, educa-
ção, segurança e previdência, 
entre outras áreas. “Só ficam 
fora do teto as despesas com 
juros. A PEC não trata de dívida 
pública, que é um grande con-

centrador de renda no Brasil e 
cujo pagamento de juros e de 
amortização consome 45% do 
orçamento da União”, apontou.

Durante essas duas déca-
das de congelamento, de acor-
do com Frederico, as despesas 
poderão ser corrigidas apenas 
pelo índice de inflação. Qual-
quer outra revisão só seria 
permitida na metade do pe-
ríodo, ainda que a economia 
do Brasil cresça e se reverta 
o quadro de crise. A PEC, se-
gundo ele, também retira, nos 

três níveis de governo, os per-
centuais obrigatórios de investi-
mento em educação e saúde.

Para o assessor do Dieese, 
a justificativa do desequilíbrio 
fiscal e a tentativa de culpar a 
Constituição Federal pelo en-
gessamento dos gastos não 
se sustentam. “Eles criaram 
outra forma de enrijecimen-
to, só que contra o povo, que 
é o teto dos gastos”, compa-
rou. Frederico afirmou que a 
PEC 241 é a “mãe de todas as 
reformas”, porque os investi-
mentos em saúde e educação, 
por exemplo, terão que ser 
adaptados para garantir o pa-
gamento de aposentadorias. 
Desmonte – O deputado fe-
deral Patrus Ananias (PT/MG) 
também criticou a proposta, 
que chamou de “PEC do des-
monte”. “Me empenhei para 
participar da comissão que vai 
analisar a proposição porque, 
desde o princípio, percebi o 
estrago que ela causará, ao 
desmontar a Constituição”, 
afirmou. A proposta, segundo 
ele, é de “Estado mínimo”, em 
afronta ao Estado de Bem-Estar 
Social previsto na Constituição.

Para Patrus, se aprovada, 
a PEC vai desmontar também a 
assistência social e programas 
como o Bolsa Família, o bene-
fício continuado para pessoas 
pobres com deficiência ou ido-
sas e a política de segurança 
alimentar e nutricional. 

Deputados defendem resistência à proposta
Tanto Patrus quanto Frederico 
defenderam a resistência à PEC 
e o esclarecimento do que ela 
representa para o Brasil. “Ela 
atende interesses do capital 
internacional e de seus histó-
ricos serviçais no Brasil”, afir-
mou Patrus. “Há uma sutileza 
no documento, que dificulta à 

população enxergar suas con-
sequências na vida prática”, 
emendou o assessor do Dieese.

A audiência foi convocada 
pelos deputados petistas Cris-
tiano Silveira, Rogério Correia 
e Marília Campos, tendo sido  
acompanhada por represen-
tantes de vários sindicatos e 

movimentos sociais. Correia 
lembrou o Dia Nacional de Pa-
ralisação, que ocorreu ontem 
em todo o Brasil, em luta para 
que nenhum direito social seja 
retirado pelo governo Temer. 

Para o parlamentar, a úni-
ca forma de impedir a apro-
vação do texto é a greve e o 

“caminho da unidade”. Marí-
lia Campos também defendeu 
a greve geral para evitar o 
desmonte do Estado de Bem-
-Estar Social e a retirada de 
conquistas. “Os trabalhadores 
terão que continuar resistindo 
para não deixar passar esse 
golpe social”, afirmou.

Participantes da audiência alegaram que a PEC acaba com direitos garantidos na Constituição

Sarah Torres
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Produtores de Campos Altos
cobram mais segurança no meio rural

A segurança na área rural 
foi o principal tema discuti-
do na audiência pública da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria realizada on-
tem. A reunião foi realizada 
em Campos Altos (Alto Para-
naíba), atendendo a reque-
rimento do presidente da 
comissão, deputado Fabiano 
Tolentino (PPS). A inseguran-
ça no município acabou do-
minando o debate, agendado 
para promover uma discus-
são sobre as cadeias produ-
tivas do café, do leite e do 
queijo artesanal.

De acordo com infor-
mações da Polícia Militar, 
foram registrados 188 furtos 
na área urbana do municí-
pio e 33 na área rural, entre 
janeiro e agosto deste ano. 
E a situação pode ser ainda 
pior. Segundo o tenente-co-
ronel Arnaldo Pereira Júnior, 
comandante do 37º Batalhão 
da PM, em Araxá (Alto Para-
naíba), esses números não 
representam totalmente a 
realidade. “Há uma descren-
ça na capacidade do Estado 
de dar vazão às demandas da 
sociedade. Então, as vítimas 
deixam de levar as informa-
ções à polícia”, lamentou.

O oficial orientou os 
presentes a não deixarem 
de registrar os boletins de 
ocorrência porque, confor-
me explicou, só diante des-

sas estatísticas será possível 
planejar ações de repressão 
e solicitar novas viaturas e o 
aumento do efetivo. “A pro-
babilidade de recuperarmos 
os bens roubados é pequena, 
mas podemos, por meio dos 
dados, identificar rotinas e 
pessoas que têm cometido 
crimes”, analisou.
Armas – Outro assunto abor-
dado pelo tenente-coronel foi 
o Estatuto do Desarmamento 
(Lei Federal 10.826, de 2003), 

frequentemente apontado 
como um problema pelos 
produtores rurais, que ale-
gam não poderem se armar 
para se proteger. O represen-
tante da PM advertiu que o 
fator surpresa está sempre ao 
lado daqueles que cometem 
crimes e que, por isso, a defe-
sa com arma de fogo torna-se 
mais difícil. Ele lembrou que 
os criminosos tendem a ficar 
mais violentos diante de uma 
vítima armada.

No seu entender, o essen-
cial é equipar o poder público 
para que seja possível respon-
der às demandas de segurança. 
Sem revelar números, ele reco-
nheceu que o efetivo na cidade 
é pequeno, o que faz com que 
seja impossível manter plan-
tões de 24 horas. Nesse senti-
do, o tenente-coronel admitiu 
que a cidade pode realmente 
ficar insegura em alguns mo-
mentos, especialmente nos fins 
de semana e à noite.

Presos em flagrante são levados para Araxá
Os participantes da audiência 
pública também abordaram 
o transtorno gerado pelo re-
cente fechamento da cadeia 
local. A medida fez com que 
presos em flagrante tenham 
que ser levados até Araxá. 
O tenente-coronel Arnaldo 
Júnior relatou que não há 
na cidade centro de interna-
ção para menores infratores 
e destacou que também é 
preciso instalar centros de 
tratamento para usuários de 
drogas. “Muitas pessoas têm 

cometido crimes só para sus-
tentar seus vícios”, pontuou.

Na sequência das discus-
sões, o delegado da Polícia 
Civil Vinícius Ramalho Lima 
também ressaltou a impor-
tância de os crimes ocorridos 
serem sempre registrados 
e adiantou que a região vai 
receber um novo investiga-
dor ainda neste ano. Já Pablo 
Campos Siqueira, 2º sargento 
do 4º Pelotão de Bombeiro 
Militar, incentivou os produ-
tores rurais a treinarem seus 

funcionários no combate a 
incêndios e a adquirirem aba-
fadores, equipamentos utili-
zados contra queimadas, pro-
blema recorrente na região.

O deputado Fabiano Tolen-
tino classificou a reunião como 
proveitosa e reforçou a neces-
sidade de mais investimentos 
do poder público nos equi-
pamentos de segurança e no 
aumento do efetivo policial. 
Ele lembrou que foi feito re-
centemente concurso para a 
PM, fator que pode amenizar 

a situação, mas defendeu a 
realização de pelo menos um 
concurso por ano, já que são 
necessários dois anos até que 
o policial esteja apto a ir para 
o patrulhamento nas ruas.
Demandas – Ao final da reu-
nião, muitos dos presentes 
pediram a palavra para rela-
tar outros problemas enfren-
tados pelos produtores ru-
rais. Uma das questões mais 
citadas foi uma geada recen-
te que acarretou prejuízos 
para a lavoura.

Comissão debateu as dificuldades enfrentadas pelos produtores de café, leite e queijo artesanal

Raíla Melo 
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 0h Comissão de Saúde (8/6) – Propostas de emenda à 
Constituição Federal que pretendem desvincular receitas de 
estados e municípios

 4h10 Palestra – Inovações institucionais : participação, deliberação e 
desigualdade, com Eleonora Schettini

 6h Parlamento Brasil
 6h30 #Confirma
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Cantor Marcelo Veronez
 9h Comissão de Meio Ambiente (29/6) – Situação da Bacia do 

Rio Doce
 12h #Confirma 
12h30 Geração – Youtuber Camila Loures
 13h Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Gabriel Telles e Jennifer Pereira
15h30 Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Parlamento Brasil/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa (inédito) – Eleições 2016 (Belo Horizonte, 

Betim e Contagem) 
 19h Minas é Muitas – Cataguases 
19h50 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau
 22h Panorama – Especial Eleições: o tratamento do lixo
22h30 Via Justiça – Eleições Municipais 2016
 23h #Confirma 
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações 

 0h Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Governador Valadares e Ipatinga)
 1h #Confirma
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de  Prevenção e Combate ao Uso de Crack (21/6) – 

Semanas Estadual e Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas
 4h30 Palestra – O Parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias 
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 8h30 Comissão de Saúde (8/8) – Credenciamento de novos serviços 

do SUS e o teto de financiamento do sistema
12h30 Minas é Muitas – Trem Vitória a Minas
 13h Horário Político
13h10 Compactos de Comissões 
13h30 #Confirma
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Compacto da 

semana: Teleaulas de 6 a 10
 16h Panorama – Especial Eleições: os desafios da saúde  
16h30 Zás – Cantor Marcelo Veronez 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Sala 

de Imprensa – Eleições 2016 (Governador Valadares e Ipatinga)
18h30 Resenha da Semana (inédito)
 19h Geração – Youtuber Camila Loures 
19h30 Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho
20h30 Horário Político 
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Reforma da Previdência 
 22h Segunda Musical – Gabriel Telles e Jennifer Pereira
22h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi

• programação sujeita a alterações 

   Sábado    Domingo

TV ASSEMBLEIA

Confira os destaques do final de semana
PANORAMA
A depressão em crianças e adolescentes é o assunto do Panorama, que recebe a psiquiatra Ana 
Christina Mageste, secretária da Associação Mineira de Psiquiatria, e Carla Capanema, doutora 
em Psicologia pela UFMG. No programa, foram debatidas as diferenças entre os quadros de-
pressivos de adultos, crianças e adolescentes, os tipos de tratamento e a necessidade do uso 
de medicamentos, além da importância do acompanhamento dos pais e da escola para que 
sejam percebidos os possíveis sintomas da doença. Sexta, às 8h30 e às 19h30.

ASSEMBLEIA DEBATE
Ao discutir a reforma da Previdência, o Assembleia Debate fala das mudanças previstas, entre 
as quais elevar a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, desvincular o piso 
da Previdência do salário mínimo e aumentar a contribuição do trabalhador. Para ajudar nesse 
debate, foram convidados Roberto Santos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários; 
Bernardo Lanza, coordenador do Curso de Ciências Atuariais da UFMG; o deputado Rogério 
Correia, do PT; e Paulo Henrique Cotta Pacheco, doutor em Economia e professor do Ibmec. 
Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

SALA DE IMPRENSA 
O Sala de Imprensa vem recebendo jornalistas de várias cidades de Minas para falar sobre o 
quadro eleitoral no Estado. Desta vez, os convidados analisam as eleições em Belo Horizonte, 
Betim e Contagem. Para essa conversa, nós recebemos Amália Goulart, editora do caderno 
“Primeiro plano”, do jornal Hoje em Dia; Orion Teixeira, colunista de política também do Hoje 
em Dia; e Ricardo Corrêa, editor de política do jornal O Tempo. Domingo, às 18 horas. 
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8 horas
• Dia D – Dia de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Espaço Democrático 

José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

12 horas
• Zás (Teatro) – peça Rir-votril, porque rir é melhor que remédio!, da Santi-

nhas do Pau Oco Produções

Assembleia prepara fórum técnico
sobre políticas públicas para os jovens

Com o objetivo de contribuir 
para a construção de um pla-
no estadual das juventudes, 
a Assembleia vai realizar, no 
primeiro semestre de 2017, 
um fórum técnico sobre o 
assunto. A organização do 
evento teve início na manhã 
da última quarta-feira (21), 
com a realização da primei-
ra reunião preparatória, em 
que foi instalada a comissão 
que vai atuar na preparação 
do fórum.

Presente na reunião, o sub-
secretário estadual de Juventu-
de, Miguel Ângelo, explicou 
que o governo está elaboran-
do um projeto de lei, a ser en-
caminhado para a Assembleia,  
o qual contém o Plano Estadual 
das Juventudes. A elaboração 
dos planos estaduais está pre-
vista na Lei Federal 12.852, de 
2013, que instituiu o Estatuto 
da Juventude.

De acordo com o deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB), 
com a realização do fórum, 
pretende-se possibilitar a 
participação dos jovens e 
da sociedade na construção 
do plano estadual, abrindo 

espaço para contribuições e 
sugestões de alterações. Para 
tanto, além da etapa final em 
Belo Horizonte e de uma con-
sulta pública, estão sendo pla-
nejadas a realização de etapas 
no interior do Estado.

Também participaram da 
reunião representantes de 
entidades ligadas à juventude 
e aos estudantes, entre ou-
tros. A próxima reunião pre-
paratória foi marcada para o 
dia 9 de novembro, às 9h30.

Foi realizada a primeira reunião preparatória para o fórum técnico sobre a juventude 

 Guilherme Bergamini 

 0h Palestra (continuação) – Voto distrital, com Diogo Cruvinel e 
Patrick Martins

 1h Panorama – Especial Eleições: o tratamento do lixo
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (16/6) – Mexilhão dourado
 3h50 Pensando em Minas – Reforma política e sistema partidário, 

com Rafael Câmara e Rodolfo Viana
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 #Confirma 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Trabalho (24/8) – A importância, a situação e 

a perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado

 12h Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Governador Valadares e 
Ipatinga)

 13h Horário Político
13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Participação Popular (2/9) – Saúde nutricional 

da população
 17h Memória e Poder – Cirurgião plástico Ivo Pitanguy
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
 20h Segunda Musical (inédito) – Gabriel Telles e Jennifer Pereira
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Eleições Municipais 2016
23h30 Zás (inédito) – Cantor Marcelo Veronez

* programação sujeita a alterações 


