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Ministério Público vai analisar relações 
de trabalho entre motoristas e o Uber

Taxistas cobram iniciativas urgentes
André Maggi, integrante 

do Grupo Táxi Legal, por sua 
vez, ressaltou que esse tipo de 
aplicativo preenche requisitos 
que configuram vínculo em-
pregatício do motorista com a 
empresa. Corroborou sua opi-
nião a advogada do grupo, Ja-
naina de Sousa e Silva. Ela tam-
bém destacou que no CNPJ do 
Uber consta que o aplicativo é 
uma empresa de tecnologia. 
“Como uma empresa desse 
tipo pode prestar serviço de 
transporte? É uma forma de 
burlar as leis”, comentou.

como ele é feito atualmente 
e prevê que os operadores 
de aplicativos trabalhem com 
motoristas e veículos deten-
tores de permissão de servi-
ço de transporte individual 
licenciado. Depois que a lei 
foi sancionada, decisão judi-
cial autorizou a continuidade 
do serviço.

“Os representantes do 
aplicativo concordaram com 
tudo, mas depois não se consi-
deraram atingidos pela medi-
da”, criticou Simões. Para ele, 
o Uber se sente acima da lei.

esse espaço?”, questionou. 
Ele ainda se queixou do fato 
de os motoristas do Uber não 
terem que cumprir as diversas 
exigências feitas aos taxistas. 

Já Flávio Simões, inte-
grante do Uai Táxi, relatou 
que representantes de ta-
xistas, do Uber e do poder 
público promoveram discus-
sões que culminaram na Lei 
10.900, de 2016, sancionada 
pelo prefeito de Belo Hori-
zonte, Marcio Lacerda.

A norma municipal proí-
be o funcionamento do Uber 

Os representantes dos taxis-
tas demonstraram preocupa-
ção com a possível inviabili-
dade do serviço que prestam, 
caso esse tipo de transporte 
continue a operar. Eles de-
mandaram medidas urgentes. 

O faturamento da Coo
pertaxi, por exemplo, caiu 
40% depois que o Uber en-
trou no mercado, conforme 
informou Clauber Borges, 
integrante da cooperativa. 
“Como pode uma empresa 
internacional chegar ao País 
e ocupar, de qualquer forma, 

Guilherme Dardanhan

Comissão de Desenvolvimento Econômico encaminhou reivindicações dos taxistas ao Ministério Público do Trabalho 

tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), que solicitou a visita, 
essa taxa faz com que o Uber 
seja o grande beneficiado 
com o transporte, e não os 
motoristas. “Há uma con-
corrência desleal em relação 
aos taxistas”, acrescentou o 
parlamentar, que ponderou, 
no entanto, não ser contra o 
serviço, desde que ele seja 
regulamentado.

perintendente regional do 
Ministério do Trabalho, João 
Carlos Gontijo de Amorim, há 
uma nítida precarização das 
relações de trabalho com a 
atividade desses aplicativos 
voltados ao transporte de 
passageiros. Ele também cri-
ticou a taxa de 25% do valor 
das corridas que fica para a 
empresa, no caso do Uber.

De acordo com o depu-

contra nossas normas ou 
não”, explicou Adriana. Se-
gundo a procuradora, o Mi-
nistério Público do Trabalho 
só pode tomar alguma medi-
da caso sejam comprovadas 
irregularidades. 

O grupo regional deve 
concluir suas atividades em 
60 dias após o início dos 
 trabalhos.
Precarização – Para o su-

A criação de um grupo de 
trabalho que vai se dedicar 
a pesquisas sobre aplicativos 
para transporte de passagei-
ros como o Uber foi anun-
ciada pela procuradorache-
fe do Ministério Público do 
Trabalho em Minas Gerais, 
Adriana Augusta de Moura 
Souza, na última sextafeira 
(16). A iniciativa foi divulgada 
em visita da Comissão de De-
senvolvimento Econômico e 
de representantes dos taxis-
tas à instituição.

A procuradora informou 
que o grupo, constituído por 
procuradores, irá estudar e 
investigar as relações de tra-
balho entre essas empresas 
e motoristas. Ela solicitou 
que associações da catego-
ria presentes no encontro 
repassem, nos próximos dez 
dias, informações que já co-
letaram sobre o assunto pa-
ra essa equipe regional, que 
irá subsidiar trabalhos que 
vêm sendo desenvolvidos 
por outro grupo, que atua 
em nível nacional.

“Como se trata de em-
presas internacionais, é pre-
ciso um estudo mais amplo. 
Queremos saber se atuam 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantora Malu Aires
 0h30 Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 3h Parlamento Brasil
 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 

com Álvaro Ricardo de Souza Cruz 
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 6: O 

surgimento das assembleias legislativas provinciais, em 1834
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Dívidas e o Código de Defesa do Consumidor 
 9h Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária (11/11) – Sugestões populares (PPAG)
	12h30	 #Confirma	
 13h Geração – Punho Cerrado / Reinaldo

 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 6: O 
surgimento das assembleias legislativas provinciais, em 1834

 13h45 Comissão de Administração Pública inédito (30/11) – 
Resolução com regras para o curso especial de formação de 
sargentos

 15h30 Comissão de Direitos Humanos (9/11) – Debate o 
documentário da TV Memórias Rompidas – 1 ano depois da lama

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Transporte (24/11) – Melhorias no metrô de BH
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma no ensino médio

•	programação	sujeita	a	alterações
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

Publicado edital para especialização em 
Poder Legislativo e Políticas Públicas

la, o candidato aprovado de-
verá, no período de 20 a 24 
de fevereiro, entregar cópia  
do documento comprobatório 
do curso de graduação, acom-
panhado do original pa ra con-
ferência, na secretaria da Es-
cola. Para os alunos externos, 
ainda será necessário realizar 
o pagamento da primeira 
parcela do curso, em cheque 
nominal à ALMG. O custo 
total do curso é R$ 6.480,00 
à vista ou 18 parcelas de  
R$ 360,00.
As aulas – O curso terá início 
no dia 3 de março de 2017 e 
terminará no dia 7 de dezem-
bro de 2018, com aulas às sex-
tasfeiras, das 14 às 18 horas. 
Para completar a carga horária 
de 360 horas, a especialização 
contará com aulas concentra-
das na segunda quinzena dos 
meses de julho de 2017, além 
de janeiro e julho de 2018, 
das 9 às 12 horas e das 14 às 
18 horas.

de inscrição impressa e pre-
enchida; foto 3×4; cópia de 
documento de identidade; 
breve currículo profissional; 
e texto no qual explique a 
importância da realização do 
curso para o desempenho de 
suas atividades profissionais, 
em, no máximo, duas laudas. 

A seleção dos candidatos 
será por meio de uma prova 
escrita eliminatória, a ser re-
alizada no dia 10 de fevereiro, 
das 14 às 17 horas, na Escola 
do Legislativo.

A avaliação será baseada 
no texto “Processo legislativo, 
legística e democracia: a inte-
ração entre política, direito e 
técnica na elaboração legísti-
ca”, de José Alcione Bernar-
des, que compõe o livro Te-
mas de Direito Parlamentar, 
editado pela ALMG. No dia 20 
de fevereiro de 2017, a lista 
dos aprovados será publicada 
no Portal da Assembleia.

Para efetuar a matrícu-

são e gênero. Tecnologia, 
redes sociais e educação e a 
política educacional brasilei-
ra serão temáticas diferen-
ciais abordadas nas aulas dos 
candidatos que optarem pela 
ênfase em Educação.

Já aqueles que escolherem 
Políticas Sociais de Inclusão e 
Gênero vão se aprofundar nos 
estudos que envolvem políti-
cas sociais de inclusão e políti-
cas públicas para mulheres.

Serão abertas 40 vagas 
para formação da turma: 20 
serão reservadas para servi-
dores da ALMG, e 20 para o 
público externo. Caso as va-
gas não sejam preenchidas 
conforme esse critério, aque-
las remanescentes serão re-
distribuídas de acordo com 
a classificação no processo 
seletivo.
Seleção – Para formalizar o 
pedido de inscrição, o can-
didato deverá entregar na 
secretaria da Escola ficha 

Já está publicado o edital 
para o processo seletivo da 
nova turma do curso de es-
pecialização em Poder Le-
gislativo e Políticas Públicas, 
ofertado pela Escola do Legis-
lativo. A atividade tem o ob-
jetivo de formar profissionais 
qualificados para a atuação 
nos legislativos, auxiliando 
no processo de formulação, 
implementação, acompanha-
mento e avaliação de políti-
cas públicas.

O curso é voltado para 
parlamentares e servidores da 
ALMG e de outros legislativos 
e profissionais que tenham 
interesse no conhecimento 
sobre a temática da especia-
lização. As inscrições poderão 
ser feitas de 9 de janeiro a 8 
de fevereiro de 2017.

O programa da edição de 
2017 vai inovar nas áreas de 
concentração, colocando em 
pauta a educação e também 
as políticas sociais de inclu-


