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Deputados e líderes sindicais discutem
na Assembleia a reforma da Previdência

Proposta de mudança é a maior desde 1988
gundo informações da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda 
Nacional, os devedores da 
Previdência Social acumulam 
uma dívida total de R$ 426,07 
bilhões, quase três vezes o  
atual déficit do setor, estima-
do em R$ 149,7 bilhões no 
ano passado. Na lista de deve-
dores da Previdência Social, 
que tem mais de 500 nomes, 
aparecem empresas públicas, 
privadas, fundações, gover-
nos estaduais e prefeituras.

cit previdenciário ocasionado 
por despesas crescentes e de 
difícil redução.
Devedores – O ex-ministro 
da Previdência Social Carlos 
Eduardo Gabas, que parti-
cipou da audiência popular 
na ALMG, na quarta-feira, 
defendeu na ocasião uma 
solução diferente da propos-
ta pelo governo federal para 
o setor, com a cobrança de 
dívidas, em vez da penaliza-
ção dos contribuintes. Se-

para a aposentadoria passará 
a exigir idade mínima de 65 
anos e 25 anos de contribui-
ção, sendo aplicada a homens 
e mulheres que, na data de 
promulgação da nova emen-
da à Constituição, tiverem, 
respectivamente, menos de 
50 anos e menos de 45 anos. 
Para receber aposentadoria 
integral, serão necessários 49 
anos de contribuição.

Segundo o governo, a re-
forma pretende conter o défi-

O governo de Michel Temer 
enviou à Câmara dos Depu-
tados a maior proposta de 
reforma do sistema de segu-
ridade social desde a Consti-
tuição de 1988. A PEC 287/16 
altera regras com relação à 
idade mínima e ao tempo de 
contribuição para se aposen-
tar, à acumulação de aposen-
tadorias e pensões, à forma 
de cálculo dos benefícios, en-
tre outros aspectos.

Pelo texto, a nova regra 

Ricardo Barbosa

Assembleia Legislativa foi palco de manifestação contra a PEC 287/16, na quarta-feira (15)

temos é que tirar de pauta. 
Um governo ilegítimo não 
tem direito de tirar direitos”, 
afirmou o parlamentar.

O assunto, que tem mo-
bilizado entidades em todo 
o País, também tem pautado 
nos últimos dias diversos pro-
nunciamentos de deputados 
no Plenário da ALMG.

Na ocasião, Rogério Cor-
reia, que coordenou a audi-
ência, chamou de “maldosa” 
a intenção do governo fe-
deral de mudar as regras da 
aposentadoria. “Contribuição 
por 49 anos e aposentadoria 
só aos 65 são ataques aos 
trabalhadores. Não tem jeito 
de melhorar o texto da PEC, 

(15), foi realizada uma audi-
ência popular na Assembleia 
Legislativa sobre o tema. O 
debate foi o ponto culminan-
te de uma série de manifesta-
ções contra a reforma da Pre-
vidência, com passeatas que 
partiram de diferentes pon-
tos da Capital, como a Praça 
da Estação e a Praça Sete.

Parlamentares da Assembleia 
Legislativa, deputados da ban-
cada federal de Minas Gerais 
e líderes sindicais e de movi-
mentos sociais reúnem-se ho-
je, às 9 horas, no Salão Nobre 
da ALMG, para discutir a refor-
ma da Previdência Social, ob-
jeto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/16, em 
tramitação na Câmara dos De-
putados. O encontro será co-
ordenado pelo presidente da 
Assembleia, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB).

O principal objetivo da 
reunião é ouvir o que os par-
lamentares que representam 
Minas na Câmara dos Depu-
tados pensam sobre a pro-
posta do governo federal. En-
tre os pronunciamentos pre-
vistos, estão o do presidente 
da ALMG e o do 1º-secretário 
da Casa, deputado Rogério 
Correia (PT), entre outros 
participantes.

A ideia de reunir os par-
lamentares mineiros e os lí-
deres de sindicatos em torno 
do assunto surgiu durante 
outra reunião, na terça-feira 
(14), em encontro do pre-
sidente da Assembleia com 
representantes de entidades 
contrárias à PEC 287/16. Um 
dia depois, na quarta-feira 



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 20 de março de 2017

TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – cantor Gil Costa
 0h30 Comissão de Educação (18/11) – Implantação de políticas 

públicas referentes a medidas socioeducativas 
 4h Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim  
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 11:  

Governo Provisório: a instauração do federalismo e o 
enfraquecimento dos municípios 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
#Confirma / Sala de Imprensa – Cobertura do mês da mulher 

 7h30 Resenha da Semana 
 8h Compactos de comissões
 8h20 Diálogos possíveis (inédito) 
 8h30 Via Justiça – Distrato de imóveis 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h15 Encontro com parlamentares e centrais sindicais sobre a 

reforma da Previdência (ao vivo) 
 12h30 Segunda musical – Deborah Burgarelli, Lucas Ellera, Islei Correa 

e Thelma Lander 
 13h Geração – Mylena Jardim 
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 11: 

Governo Provisório: a instauração do federalismo e o 
enfraquecimento dos municípios  

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h05 Diálogos possíveis
 14h15 Comissões (ao vivo) 
 15h Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Parlamento Brasil / Sala de Imprensa – Cobertura do mês da 
mulher 

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Diálogos possíveis
 19h40 Compactos de comissões 
 20h10 Palestra – Poder Legislativo e Cidadania, com Antônio Calhau, 

José Alcione Bernardes, Bernardo Motta e Alexandre Bossi  
 22h Assembleia Notícia  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País 
 23h Assembleia Debate – A mulher e o direito ao corpo 

• programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Rafael Pires (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (20/3)

9 horas
• Reunião sobre a reforma da Previdência (Salão Nobre)

14 horas
• Entrevista coletiva do deputado federal Fábio Ramalho (Sala de  Imprensa) 

– cessão de espaço
14h15

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – eleger presi-
dente e vice

Terça-feira (21/3)
10 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – eleger presi-
dente e vice

11 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – eleger presi-

dente e vice

Quarta-feira (22/3)
13h30 

• Fórum Técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das Ju-
ventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Fead em Belo Horizonte

Quinta-feira (23/3)
8 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do IBHES em Belo Horizonte
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Debate de ideias é foco de novo programa
Estudos Sociopolíticos da PUC 
Minas, e Isabelle de Melo 
Anchieta, doutora em Socio-
logia pela USP e professora 
universitária. Embora o pro-
jeto parta da identificação de 
contraditórios, não é inten-
ção reforçar maniqueísmos 
na abordagem, mas revelar 
pluralidades.

Todos os vídeos do pro-
grama Diálogos Possíveis es-
tarão disponíveis também no 
canal da Assembleia Legislati-
va no YouTube.

tas, estudantes e sociólogos 
com visões diferentes sobre 
a sociedade). Cada um deles 
estreará às segundas-feiras e 
ficará por uma semana no ar, 
culminando com a exibição 
de um programa completo 
com depoimentos de 10 en-
trevistados, com meia ho-
ra de duração, no dia 22 de 
abril, às 18h30.

O primeiro vídeo da série 
a ser exibido na TV reunirá os 
sociólogos Robson Sávio Reis, 
coordenador do Núcleo de 

mocrático e na tentativa de 
identificação de pontos de 
convergência.

A partir de hoje, serão 
exibidos em horários va-
riados cinco vídeos de 5 a 
6 minutos de duração com 
“diálogos” de duplas com 
pensamentos diferentes so-
bre a nossa realidade social 
(militante de partido de es-
querda e militante de par-
tido de direita, ruralista e 
sem-terra, ativistas virtuais 
com linhas de atuação distin-

No momento em que o País 
encontra dificuldades para 
superar suas divisões polí-
ticas e ideológicas, a TV As-
sembleia começa a exibir, 
hoje, a primeira temporada 
do programa Diálogos Possí-
veis. O objetivo da produção, 
de caráter documental, é ex-
plicitar polaridades ideológi-
cas motivadas pelos embates 
políticos vigentes na atual 
realidade brasileira, com fo-
co na exposição de ideias, 
no estímulo ao debate de-
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