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Presidente reúne-se com entidades
contrárias à reforma da Previdência

O presidente da ALMG, Adal
clever Lopes (PMDB), rece
beu ontem representantes 
de entidades contrárias à re
forma da Previdência propos
ta pelo governo federal. Essas 
entidades se mobilizam para 
um protesto hoje, em Belo 
Horizonte, que vai culminar 
em ato público no Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira, na Assembleia, a 
partir das 14 horas.

No encontro, foi anun
ciado que a ALMG, movimen

tos sociais e sindicatos convi
darão os deputados federais 
da bancada mineira para 
uma reunião na segunda
‑feira (20), às 9 horas, a fim 
de ouvir a posição deles so
bre a reforma da Previdência. 
Além do presidente, também 
participaram do encontro de 
ontem os deputados Rogério 
Correia, 1º‑secretário da As
sembleia, o líder do Governo, 
Durval Ângelo, e o líder do 
Bloco Minas Melhor, André 
Quintão, todos do PT.

A presidenta da Central 
Única dos Trabalhadores em 
Minas, Beatriz Cerqueira, 
destacou que o presidente da 
Assembleia tem se manifes
tado sempre a favor da causa 
dos trabalhadores e, por isso, 
mais uma vez os movimentos 
organizados da sociedade 
recorrem a ele. “Precisamos 
pressionar os deputados 
federais mineiros para que 
votem contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
287”, disse Beatriz, acrescen
tando que, para isso, é funda
mental a intermediação dos 
deputados estaduais.

A presidente do Sinpro
‑MG, sindicato que reúne os 
professores da rede privada de 
ensino, Valéria Morato, tam
bém reiterou o repúdio da ca
tegoria à reforma da Previdên
cia. Segundo ela, as 20 maiores 
escolas particulares de BH vão 
paralisar suas atividades hoje, 
Dia Nacional de Luta.
Comissão – Mais cedo, Ro
gério Correia informou que 
também está sendo avaliada 
pela Casa a criação de uma 
comissão extraordinária para 

discutir a reforma da Previ
dência. Ele participou de uma 
entrevista coletiva em que os 
representantes das mesmas 
entidades divulgaram a mobi
lização prevista para hoje. Se
gundo Beatriz Cerqueira, pa
ralisarão suas atividades em 
Minas, entre outros setores, 
servidores estaduais da edu
cação e saúde, professores da 
rede privada, eletricitários, 
metroviários, petroleiros, ser
vidores municipais de BH e 
outras cidades, trabalhadores 
dos Correios e da Copasa e 
trabalhadores rurais.

Será realizada uma mani
festação na Praça da Estação, 
a partir das 9 horas, seguida 
de uma marcha que passará 
pela Praça Sete e continuará 
até a Assembleia. 

Adalclever Lopes tam
bém recebeu ontem repre
sentantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, do Movimento dos 
Atingidos por Barragens e 
das secretarias de Estado de 
Direitos Humanos, Participa
ção Social e Cidadania e de 
Desenvolvimento Agrário. 

Evento tem palestrantes confirmadas
Foram apresentados ontem, 
em reunião preparatória das 
atividades que marcam o Dia 
Internacional da Mulher, os 
nomes das palestrantes con
firmadas para o ciclo de de
bates Pela Vida das Mulheres: 
Educação, Enfrentamento do 
Machismo e Garantia de Direi
tos. O evento será no dia 30 de 
março, às 14 horas, na ALMG.

As palestrantes já con
firmadas são a superinten
dente de Modalidades e Te
máticas Especiais de Ensino 
na Secretaria de Estado da 
Educação, Iara Pires Viana, a 

presidente do Sindicato dos 
Professores de Minas Gerais 
(Sinpro‑MG), Valéria Morato, 
e a professora e militante tra
vesti Sayonara Nogueira.

A reunião preparatória 
teve as participações das 
deputadas Marília Campos e 
Geisa Teixeira (ambas do PT), 
além de representantes das 
entidades parceiras.

As inscrições para o 
ciclo de debates, que são 
gratuitas, podem ser feitas 
até as 15 horas do dia 29 de 
março, por meio de um for
mulário on-line.

Adalclever Lopes recebeu representantes de entidades e movimentos sociais

Ciclo sobre direitos da mulher teve reunião preparatória ontem

Sarah Torres

Clarissa Barçante
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Segunda Musical publica edital de
seleção de estudantes de música erudita

Começam neste mês as ins
crições para a seleção de es
tudantes de música erudita 
que desejem se apresentar 
na temporada 2017 do pro
grama Segunda Musical, da 
Assembleia Legislativa. O edi
tal foi publicado ontem, no 
Diário do Legislativo. Os in
teressados podem se inscre
ver gratuitamente, de 27 de 
março a 14 de abril, por meio 
de formulário eletrônico que 
será disponibilizado no Portal 
da Assembleia na internet.

Os estudantes seleciona
dos farão apresentações indi
viduais ou em grupo, sempre 
às segundas‑feiras, às 20 ho
ras, no Teatro da Assembleia, 

com gravação e transmissão 
posterior pela TV Assembleia.

Podem participar estudan
tes de música erudita em quais
quer níveis de formação (alu
nos de cursos livres de música, 
graduandos e pósgraduandos), 
com idade mínima de 16 anos 
e máxima de 35 anos comple
tados até 14 de abril de 2017. 
Não serão recebidas inscrições 
pessoalmente ou via correio.

Para apresentações em 
grupos de câmara é permitida 
a participação de músicos que 
não sejam estudantes, respei
tada a seguinte composição: 
duos, trios e quartetos podem 
ser compostos com até um 
músico que não seja estudan

te; formações com mais de 
quatro integrantes podem ser 
compostas com até dois músi
cos que não sejam estudantes.
Duas etapas – A seleção pa
ra o programa Segunda Mu
sical será realizada em duas 
etapas, a de habilitação e a 
de audição. A habilitação, 
de caráter eliminatório, tem 
o objetivo de verificar se o 
candidato cumpre as exigên
cias documentais previstas 
no edital. O resultado dessa 
etapa será publicado, até 24 
de abril, no Diário do Legis-
lativo e no Portal da Assem
bleia, acompanhado da data 
e do horário da audição de 
cada candidato.

A audição será realizada 
nos dias 6 e 7 de maio, das 
9 às 12 horas e das 14 às 17 
horas, no Teatro. Essa eta
pa, aberta ao público, tem 
caráter eliminatório e clas
sificatório e terá pareceres 
técnicos emitidos por, no 
mínimo, três profissionais 
especializados. O resultado 
final da audição será divulga
do no Diário do Legislativo e 
no Portal da Assembleia, até 
o dia 15 de maio.

Esclarecimentos sobre o 
edital podem ser obtidos pelo 
telefone (31) 2108‑7303, no 
horário das 8 às 13 horas, ou 
pelo e-mail selecao.cultural@
almg.gov.br.

O Teatro da Assembleia 
fica na Rua Rodrigues Caldas, 
30, Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte.
Incentivo à cultura – O Se
gunda Musical integra o As
sembleia Cultural, programa 
que agrupa as diversas inicia
tivas da ALMG relacionadas à 
cultura, como exposições de 
artes plásticas e de fotogra
fia, mostras de artesanato, 
espetáculos de dança, peças 
de teatro e apresentações de 
música erudita e popular.

Ele é exibido pela TV As
sembleia às sextas‑feiras, às 
20 horas, com reprises no sá
bado, às 23h30, no domingo, 
às 15 horas, e nas segundas‑
‑feiras, à 1 hora da manhã. 
Os programas também estão 
disponíveis no canal da  ALMG 
no YouTube.

TV ASSEMBLEIA

Panorama discute padrões de beleza
No Miss Universo deste ano, a 
participação de uma candida
ta que estava fora dos padrões 
exigidos pelo concurso cha
mou a atenção das pessoas ao 
redor do mundo. A discussão 
sobre padrões de beleza e 
comportamento, controle de 
peso e aceitação do próprio 
corpo é o tema do programa 

Panorama, da TV Assembleia, 
que vai ao ar hoje, às 8h30.

A Miss Canadá, Siera Bear
chell, de 23 anos, foi criticada 
– mas também elogiada – por 
estar acima do peso de todas 
as outras concorrentes. O fato 
abriu a discussão: por que exi
gir das mulheres um padrão 
de beleza quase inatingível pe

la maioria da população?
Participam do progra

ma a psicoterapeuta e mes
tre em Psicologia Social pe
la Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Tânia 
Pompeu, e a administradora 
e especialista em gestão de 
marcas e identidade corpora
tiva, Rafaela Coelho. As duas 

convidadas analisam como as 
pressões sociais e da mídia in
fluenciam o comportamento 
das mulheres nos dias atuais. 
Elas tratam ainda de questões 
relativas não só à estética, co
mo também à saúde.
Reprises – O programa terá 
reprises ainda hoje, às 19h30 
e à 1 hora da manhã.

Guilherme Dardanhan

As apresentações musicais são sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no Teatro da Assembleia
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Segurança 1
As condições de trabalho 
dos policiais foram tema do 
pronunciamento do deputa
do Carlos Pimenta (PDT). Ele 
entregou à Mesa da ALMG 
ofício da Câmara Municipal 
de Governador Valadares 
(Região do Rio Doce), que 
pede a manutenção do atual 
delegado da Polícia Civil, Rô
mulo Quintino, no município. 

Sua transferência teria sido 
motivada, segundo ele, por 
questões políticas. O par
lamentar também chamou 
de “inversão de valores” o 
questionamento de ações 
que resultam em mortes de 
pessoas em confronto com 
as forças de segurança. Citou 
recentes assaltos a bancos e 
tiroteios em cidades minei
ras como Medina (Vale do 

Jequitinhonha) e disse que 
os policiais devem receber 
todo o apoio da sociedade. 
O deputado Sargento Rodri
gues (PDT) completou e afir
mou que Medina foi o quar
to município da região ataca
do por uma quadrilha que, 
 acredita‑se, era da Bahia. 
Segundo ele, os policiais das 
cidades do Jequitinhonha es
tão pedindo socorro.

Segurança 2
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) também abor
dou a falta de segurança nas 
regiões do Jequitinhonha, 
Mucuri e Norte de Minas. 
Somente nos últimos dias, 
segundo ele, houve ações 
coordenadas de criminosos 
em Coronel Murta, Padre 
Paraíso, Medina e Divisa Ale
gre, além ataques recentes 

em Monte Formoso, Dia
mantina e Josenópolis. “Os 
bandidos ficam em frente 
aos quartéis e às casas dos 
policiais para que eles não 
possam sair e atuar. O crime 
está se interiorizando, e as 
regiões de divisa têm que ser 
tratadas de forma diferente”, 
defendeu. De acordo com o 
parlamentar, há cidades sem 
delegados na região e faltam 

policiais. “Uma ação mais fir
me da Polícia da Bahia talvez 
explique essas ações aqui”, 
afirmou. Ainda assim, segun
do ele, foi criada uma força
‑tarefa, sediada em Itaobim 
e com reforços vindos de 
várias cidades, para tentar 
conter a criminalidade. Jean 
Freire cobrou também que 
os bancos privados invistam 
em segurança.

Segurança 3
Reduções no custeio e nos 
investimentos nas Polícias 
Militar e Civil foram aponta
das pelo deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) como cau
sas do aumento da violên
cia, inclusive dos ataques a 
bancos e dos tiroteios que 
ocorreram recentemente em 
cidades mineiras. Segundo 
ele, mais de R$ 27 milhões 

teriam sido retirados só da 
rubrica “investimento” da 
Polícia Civil, entre 2014, úl
timo ano da gestão estadual 
anterior, e 2016. “A polícia é 
qualificada do ponto de vis
ta humano, mas os recursos 
financeiros o governo tirou”, 
afirmou. Ele citou as trocas 
de secretários da pasta de 
Defesa Social como exemplo 
da desarticulação da atual 

gestão na área e lembrou 
promessas de campanha do 
governador Fernando Pimen
tel, afirmando que ele não as 
tem cumprido. Ele também 
apontou políticas do governo 
anterior que ele considerava 
exitosas, como os cinturões 
de segurança, que tratavam 
da proteção das divisas esta
duais, as quais estariam des
manteladas agora.

Críticas
O deputado João Leite 
 (PSDB) indicou a leitura de 
dois livros, se valendo deles 
para fazer críticas aos gover
nos dos ex‑presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, ambos do PT. Sobre 
Anatomia de um desastre, o 
deputado afirmou que um 
dos autores, Ribamar Olivei
ra, teria cunhado a expressão 

“pedalada” para designar as 
operações financeiras de Dil
ma. Ele leu trechos com indi
cadores desfavoráveis, como 
a queda no produto interno 
bruto (PIB) e o aumento do 
desemprego, e afirmou que 
essa foi a herança dos gover
nos petistas. O outro livro, 
Assassinato de reputações, 
revela, segundo o parlamen
tar, o esquema do governo 

Lula para denegrir a imagem 
de adversários. Sobre a falta 
de segurança em Minas, João 
Leite defendeu a volta dos 
trabalhos no Fórum Nacional 
de Comissões de Segurança 
Pública. Em aparte, o depu
tado João Vítor Xavier (PSDB) 
criticou a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) pela 
nova regra da cobrança de 
bagagens.

Mobilização
As manifestações e parali
sações marcadas para hoje, 
em todo o País, foram des
tacadas no pronunciamento 
do deputado André Quintão 
(PT), que ressaltou a impor
tância das mobilizações pa
ra barrar reformas que têm 
sido propostas pelo gover
no federal. Ele classificou 
como “perigosas” as mu

danças nas leis trabalhistas 
e previdenciárias. “Não há 
dúvidas de que a mudan
ça da pirâmide etária exige 
repensar os mecanismos 
de sustentabilidade da Pre
vidência, mas isso precisa 
ser amplamente discutido”, 
disse André Quintão. Segun
do o parlamentar, é preciso, 
ainda, dar transparência 
aos números usados para 

sustentar a necessidade de 
reformas, como o déficit da 
Previdência Social, e tratar 
de outras questões, como 
fraudes, sonegações e pri
vilégios. Sobre as leis tra
balhistas, ele afirmou que 
se pretende colocar os con
tratos acima da lei, no que é 
chamado de “livre negocia
ção”, o que pode ser preju
dicial aos trabalhadores.
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ACONTECE HOJE

10 horas
• Assembleia do Sind‑UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 

– cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Parlamento Brasil
 1h Panorama – Perfil do aluno da UFMG
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (9/11) – Comemoração dos 26 anos da 

Lei Federal 8.080, de 1990, que regulamenta o Sistema Único de 
Saúde 

 4h50 Palestra – Políticas públicas de combate à corrupção, com 
Cristiana Fortini

 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 8: A Era 
dos Saquaremas: liberais x conservadores

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Plus size
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 9h30 Comissão de Participação Popular (22/11) – Tratamento do 

poder público a quem faz grafismo

 12h Memória e Poder – Ativista política Reneé France de Carvalho
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 8: A Era 

dos Saquaremas: liberais x conservadores
 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Plus size
 20h Palestras – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 21h Assembleia Debate (reprise) – A mulher e o direito ao corpo
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público‑Privadas. Prosseguimento da discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio 
e pânico no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno


