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Projeto estabelece critérios para
instituição de datas comemorativas 

Reforma trabalhista é tema de debate 
Ananias (PT-MG) e Leonardo 
Monteiro (PT-MG). Os dois 
são membros da Comissão Es-
pecial da Reforma Trabalhista 
da Câmara dos Deputados.

O PL 6.787/16, que é de 
autoria do presidente Michel 
Temer, aguarda parecer de 1º 
turno da Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados. 

trabalho, redução do interva-
lo de almoço, parcelamento 
do pagamento das férias e 
ampliação do contrato tem-
porário, de 90 para 120 dias.

O evento tem confirma-
das as presenças do presi-
dente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), e 
dos deputados federais Patrus 

6.787/16, que altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT). De acordo com a pro-
posta, o que for negociado 
pelos trabalhadores com as 
empresas deverá prevalecer 
sobre a legislação. A partir 
desses acordos, poderão ser 
formalizadas mudanças co-
mo aumento da jornada de 

A ALMG, em parceria com a 
Câmara dos Deputados, pro-
move hoje o Fórum Estadual 
para Debater a Reforma Tra-
balhista e seus Impactos para 
os Trabalhadores e o Mercado 
de Trabalho. O evento será no 
Plenário, a partir das 10 horas.

O objetivo é debater o 
Projeto de Lei Federal (PL) 

no âmbito do estado mem-
bro fere a autonomia esta-
dual. Por isso, o substitutivo 
exclui o art. 5º.
Residência – Também na reu-
nião de ontem, o parecer do 
PL 1.827/15, que estabelece 
normas para comprovação 
de residência no Estado, teve 
análise adiada, devido a pedi-
do de vista do deputado Ro-
berto Andrade (PSB). A maté-
ria, de autoria do deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), teve 
como relator o deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB), que 
manteve o texto original.

demonstram que pode estar 
havendo banalização da cria-
ção de datas comemorativas.

O substitutivo nº 1 tem 
como objetivo corrigir algu-
mas impropriedades no pro-
jeto. Uma delas diz respeito 
ao critério da alta significação 
para segmentos religiosos. 
O substitutivo retirou essa 
especificação por considerar 
que não cabe ao Estado a ins-
tituição de data comemorati-
va relacionada a esse tema.

O parecer do relator tam-
bém enfatizou que a adoção 
automática de leis federais 

ção da realização de consultas 
ou audiências públicas. Por fim, 
em seu art. 5º, o PL 3.876/16 
determina que, quando houver 
lei federal instituindo data co-
memorativa, ela será adotada 
no âmbito do Estado.

O autor da proposta 
ressaltou que, entre 1947 e 
2014, foram aprovadas no 
Estado mais de 190 datas co-
memorativas, sejam elas dias 
ou semanas. Além disso, es-
tão em tramitação na ALMG 
cerca de 68 projetos de lei 
com o mesmo propósito. Para 
Antônio Jorge, esses números 

O Projeto de Lei (PL) 
3.876/16, que fixa critérios 
para instituição de datas co-
memorativas no Estado, rece-
beu ontem parecer pela cons-
titucionalidade, em reunião 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A proposição, 
de autoria do deputado An-
tônio Jorge (PPS), teve como 
relator o deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), presidente 
da comissão. Ele apresentou 
o substitutivo nº 1. Agora, o 
PL 3.876/16 segue para aná-
lise da Comissão de Adminis-
tração Pública, antes de ir a 
Plenário em 1º turno.

Segundo o projeto, a ins-
tituição de datas comemora-
tivas estaduais obedecerá ao 
critério da alta significação 
para os diferentes segmen-
tos profissionais, políticos, 
religiosos, culturais e étnicos 
no Estado. A matéria estabe-
lece, também, que a defini-
ção do critério de alta signi-
ficação será dada, em cada 
caso, por meio da realização 
de consultas e audiências 
públicas, devidamente docu-
mentadas, com organizações 
e associações legalmente re-
conhecidas e vinculadas aos 
segmentos interessados. 

De acordo com a propo-
sição, a data comemorativa 
será objeto de projeto de lei, 
acompanhado de comprova-

Clarissa Barçante

O PL 3.876/16 segue para a Comissão de Administração, antes de ir a Plenário, em 1° turno
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a ocasião para criticar a refor-
ma da Previdência proposta 
pelo governo federal. 
Agenda – Durante a reunião, 
foi comunicado que as reu- 
niões ordinárias da comissão 
ocorrerão às terças-feiras, às 
10 horas.

tão e Doutor Jean Freire mais 
uma vez elogiaram o governo 
do Estado, pela preocupação 
demonstrada com as comu-
nidades impactadas por esses 
empreendimentos.

Os parlamentares pre-
sentes também aproveitaram 

causa das dificuldades finan-
ceiras que eles enfrentam para 
poder acompanhar as aulas.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), ratificando o posi-
cionamento do colega, disse 
testemunhar essa situação no 
Vale do Jequitinhonha, princi-
palmente entre os estudantes 
oriundos de cidades menores 
que precisam se deslocar para 
polos mais desenvolvidos para 
frequentar uma faculdade.
Barragens – Outro requerimen-
to aprovado pela comissão, de 
autoria conjunta das deputadas 
Marília Campos e Geisa Teixeira 
e dos deputados Rogério Cor-
reia, Cristiano Silveira, André 
Quintão e Doutor Jean Freire, 
todos do PT, é para a realização 
de uma audiência pública sobre 
o PL 3.312/16. A proposição, 
também de autoria do governa-
dor, institui a Política Estadual 
dos Atingidos por Barragens.

Os deputados André Quin-

A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem re-
querimento da deputada Ma-
rília Campos (PT) para que se-
jam debatidas, em audiência 
pública, a criação do Progra-
ma de Assistência Estudantil 
e a atualização do sistema de 
cotas na Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg) 
e na Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), 
previstas no Projeto de Lei 
(PL) 4.092/17, do governador 
Fernando Pimentel.

O deputado André Quin-
tão (PT) lembrou que o sistema 
de reserva de vagas, implanta-
do nas duas instituições de en-
sino em 2004, por meio da Lei 
15.259, representou um avan-
ço nas ações afirmativas, mas 
apenas garantiu o acesso, sem 
incorporar a assistência aos es-
tudantes atendidos. Segundo o 
parlamentar, há grande evasão 
entre os alunos cotistas, por 

Comissões de Segurança Pública, Minas
e Energia e Redação elegem presidentes

Assistência estudantil será discutida

Gil Pereira (PP).
Na Comissão de Reda-

ção, foram eleitos os deputa-
dos Gilberto Abramo (PRB) e 
Tadeu Martins Leite (PMDB) 
como presidente e vice, res-
pectivamente. As reuniões 
ordinárias serão realizadas às 
quartas-feiras, às 14h30.

emprego e renda no Estado”, 
afirmou João Vítor Xavier.

Os deputados Bosco  
(PTdoB) e Leonídio Bouças 
(PMDB), assim como a depu-
tada Ione Pinheiro (DEM), de-
sejaram uma boa atuação ao 
novo presidente da comissão 
e elogiaram o ex-presidente, 

Quintão (PT), João Magalhães 
(PMDB) e Fábio Cherem (PSD) 
parabenizaram os eleitos e 
destacaram que a escolha do 
presidente e do vice reflete 
o trabalho que os dois par-
lamentares desenvolvem na 
área da segurança pública.

A Comissão de Minas e 
Energia elegeu como presi-
dente o deputado João Vítor 
Xavier (PSDB). Foi agendada 
para terça-feira (28), às 14 ho-
ras, a reunião para escolher o 
vice-presidente. Por decisão 
de João Vítor Xavier, o dia e a 
hora das reuniões ordinárias 
também serão definidos na 
terça-feira próxima.

O presidente da comis-
são se mostrou otimista com 
o mercado internacional, que, 
em sua avaliação, já começa a 
valorizar novamente o miné-
rio de ferro, após um longo 
período de queda nos preços. 
“Somos o estado da mine-
ração, setor que tem o com-
promisso com a geração de 

Três comissões permanentes 
elegeram ontem seus presi-
dentes para o biênio 2017- 
-2018: a Comissão de Segu-
rança Pública, a de Redação e 
a de Minas e Energia. Com is-
so, já são 20 as comissões que 
definiram seu comando para 
esse período, faltando apenas 
a eleição de presidente da Co-
missão de Direitos Humanos.

A Comissão de Segurança 
Pública elegeu os deputados 
Sargento Rodrigues (PDT) e 
Cabo Júlio (PMDB) como pre-
sidente e vice-presidente, res-
pectivamente. As reuniões or-
dinárias da comissão serão rea-
lizadas às terças-feiras, às 9h30. 
Na reunião, o deputado Sargen-
to Rodrigues destacou que vai 
dar continuidade ao trabalho 
que já vinha sendo desenvolvi-
do pela comissão. O deputado 
Cabo Júlio também apontou 
que há muito o que fazer, pois a 
questão da segurança interessa 
a todos os municípios mineiros.

Os deputados André 

Comissão também vai debater política para atingidos por barragens

Guilherme Dardanhan

Comissão de Redação fez ontem eleição de presidente e vice-presidente

Daniel Protzner

COMISSÕES
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PANORAMA 
O Panorama mostra as vantagens e os desafios do modelo de educação integral em Minas e 
no Brasil. Para essa conversa, foram convidados Teodoro Zanardi, professor doutor em Educa-
ção, e Rogéria Freire, coordenadora de Educação Integral da Secretaria Estadual de Educação. 
O programa também fala das metas do Plano Nacional de Educação e das políticas públicas 
desenvolvidas em Minas para que os estudantes das redes estadual e particular fiquem mais 
tempo na escola. Sábado, às 16 horas.

MEMÓRIA E PODER
Mais de 40 anos dedicados ao magistério e ao constante aperfeiçoamento do ensino jurídico 
em Belo Horizonte. A entrevista do Memória e Poder desta semana é com a advogada e profes-
sora Lúcia Massara. Formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1967, a 
jurista consolidou sua experiência em Direito Administrativo nos cargos públicos que ocupou. 
Já seus sólidos conhecimentos em Direito de Família foram adquiridos ao longo de sua carreira 
como advogada e também como docente. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

SALA DE IMPRENSA
No Sala de Imprensa, uma análise da cobertura das notícias veiculadas na mídia e nas redes 
sociais no mês da mulher. Qual imagem feminina transparece nos discursos públicos e jornalís-
ticos? As convidadas são Constância Lima Duarte, professora da Faculdade de Letras da UFMG, 
e Verônica Pimenta, repórter da Rádio Inconfidência. Confira o programa no domingo, às 18 
horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro/ Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

	 1h	 #Confirma
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Participação	Popular	(23/11)	– Proteção à 

mulher do Vale do Jequitinhonha 
	 6h30	 Compactos	de	Comissões	
	 7h	 Parlamento	Brasil
	 7h30	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Assembleia	Debate	– Mulher e o direito ao corpo
	 8h30	 Compactos	de	Comissões	
	 9h	 Diálogos	possíveis	
	 9h10	 Pensando	em	Minas	– As divergências e a complementaridade 

dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em relação ao papel da 
industrialização, com João Antônio de Paula 

	 11h	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 21/3
	 13h	 Resenha	da	Semana	(inédito)
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
	 14h	 Compactos	de	Comissões	
	14h30	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Compacto da 

semana: Teleaulas de 11 a 15
	 16h	 Panorama	– Educação em tempo integral
	16h30	 Compactos	de	Comissões	
	 17h	 Mundo	Político	– Retrospectiva da semana
	17h30	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Sala	de	Imprensa	– Cobertura do mês da mulher + Compactos 
de Comissões

	18h30	 Resenha	da	Semana
	 19h	 Geração	– Dança afro-brasileira, com Evandro Passos
19h30 Zás – Cantor Walter Dias   
	 20h	 Memória	e	Poder	– Jurista Lúcia Massara
	 21h	 Assembleia	Debate	– Reforma trabalhista
	 22h	 Segunda	Musical	– Duo Arep de piano e duo de violões 
 22h30 Palestra – A legística e a qualidade da lei, com José Alcione 

Bernardes 
•		programação	sujeita	a	alterações

	 0h	 Palestra	(continuação)	– A legística e a qualidade da lei, com 
José Alcione Bernardes 

	 1h40	 Comissão	de	Meio	Ambiente	(9/11)	– Avanços nos processos 
de licenciamento em decorrência da Lei 21.972/16

	 4h35	 Pensando	em	Minas	– Perspectivas da educação a distância no 
Brasil e no mundo, com Wilson Azevedo e Márcio de Araújo 

	 7h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 
Segunda	Musical/Mundo	Político

	 8h	 Resenha	da	Semana
 8h30 Zás – Cantor Walter Dias 
	 9h	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 22/3
	10h40	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 23/3
 11h15 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro / Participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello 

	12h30	 Geração	– Dança afro-brasileira, com Evandro Passos
	 13h	 Assembleia	Debate	– Mulher e o direito ao corpo
	 14h	 Compactos	de	Comissões
	14h30	 Resenha	da	Semana
	 15h	 Segunda	Musical	– Duo Arep de piano e duo de violões
	15h30	 Memória	e	Poder	– Jurista Lúcia Massara 
	16h30	 Compactos	de	Comissões
	16h50	 Diálogos	possíveis	
	 17h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

#Confirma/Mundo	Político
	 18h	 Sala	de	Imprensa	– Cobertura do mês da mulher
	18h35	 Compactos	de	Comissões	
	 19h	 Minas	é	Muitas	– Ribeirão das Neves
 19h50 Palestra – Poder legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau  
	 22h	 Panorama	– Déficit habitacional 
	22h30	 Via	Justiça	– Justiça Restaurativa 2017
	 23h	 #Confirma
	23h30	 Mundo	Político	– Retrospectiva da semana

•		programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
10 horas

•  Fórum Estadual para Debater a Reforma Trabalhista e seus Impactos para os Trabalhadores e o Mercado de Trabalho (Plenário)

	 0h	 Palestra	(continuação)	– Mulheres e políticas públicas, com 
Clarisse Goulart

	 1h	 Panorama	– Déficit habitacional 
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Transporte	(24/11)	– Propostas de melhorias no 

transporte público de BH
 4h15 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini Martins
	 6h	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Teleaula 15 

(Os primeiros 20 anos da República no Brasil: reivindicações 
operárias e revoltas militares)

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

	 7h30	 #Confirma
	 8h	 Mundo	Político	
	 8h30	 Panorama	– Alimentação saudável 
	 9h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	 9h30	 Compactos	de	Comissões	
	 10h	 Reunião	Especial	(ao	vivo)	– Realização do Fórum Estadual 

para Debater a Reforma Trabalhista e seus Impactos para os 
Trabalhadores e o Mercado de Trabalho 

	 12h	 Memória	e	Poder	– Jornalista José Hamilton Ribeiro

	 13h	 Mundo	Político	
	13h30	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Teleaula 15 

(Os primeiros 20 anos da República no Brasil: reivindicações 
operárias e revoltas militares)

	13h45	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	14h15	 Comissão	de	Transporte	(12/12)	– Utilização do Aeroporto da 

Pampulha
	17h30	 #Confirma	
	 18h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Mundo	Político/Parlamento	Brasil
	 19h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)																
	19h25	 Trabalho	de	Base													
	19h30	 Panorama	– Alimentação saudável 
	 20h	 Segunda	Musical	– Duo Arep de piano e duo de violões 
	20h30	 Parlamento	Brasil	
	 21h	 Assembleia	Debate	– Mulher e o direito ao corpo 
	 22h	 Assembleia	Notícia
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	– Retrospectiva da semana
	 23h	 Via	Justiça	(inédito)	– Justiça Restaurativa 2017 
 23h30 Zás – Cantor Walter Dias 

•	programação	sujeita	a	alterações
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PLENÁRIO

Indicados novos vice-líderes do Governo
de Emenda à Constituição Fe-
deral 287/16 já foi entregue 
ao Plenário. Ela será votada 
na forma de requerimento, 
na Comissão de Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social.

Previdência – Durante os de-
bates, a vice-presidente da 
Comissão Extraordinária da 
Reforma da Previdência, de-
putada Marília Campos (PT), 
informou que a moção da 
ALMG contrária à Proposta 

Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem. Com isso, está 
completa a lista de cinco vice- 
-líderes. Haviam sido indica-
dos os deputados Bosco (PT-
doB), Dirceu Ribeiro (PHS) e 
Cristiano Silveira (PT).

O líder do Governo na Assem-
bleia, deputado Durval Ângelo 
(PT), indicou os nomes de 
mais dois vice-líderes, os de-
putados Fábio Cherem (PSD) 
e Gustavo Santana (PR). As 
indicações foram feitas na 

ORADORES
Terceirização 1
A aprovação na Câmara 
dos Deputados do proje-
to que permite a terceiri-
zação ampla do trabalho 
mereceu críticas do de-
putado Geraldo Pimenta 
(PCdoB). Para o parlamentar, 
a medida é um duro golpe 
contra os trabalhadores. Ele 
apontou estudo do Dieese 

segundo o qual, no Brasil, um 
em cada quatro trabalhado-
res é terceirizado, correspon-
dendo a 12 milhões contra 35 
milhões contratados regular-
mente. Os terceirizados, disse, 
recebem 30% a menos e traba-
lham três horas a mais por dia. 
Além disso, sofrem com uma 
rotatividade maior, permane-
cendo no serviço, em média, 

2,7 anos, contra quase o dobro 
entre os regulares. São, ainda, 
as maiores vítimas dos aciden-
tes de trabalho. “Oito em cada 
dez acidentados são terceiri-
zados”, destacou, criticando o 
governo de Michel Temer, que 
chamou de golpista, e con-
clamando os trabalhadores a 
protestar contra as reformas 
trabalhista e da Previdência.

Terceirização 2
A deputada Marília Campos 
(PT) também criticou o proje-
to de terceirização aprovado 
na Câmara dos Deputados, 
enfatizando que essa era 
uma ofensiva que ela já en-
frentava quando presidia o 
Sindicato dos Bancários. “A 
vida real do terceirizado tem 
aumento de rotatividade, 

insegurança, falta de prote-
ção e precarização na exe-
cução dos trabalhos”, frisou. 
A parlamentar acredita que 
a medida abre caminho pa-
ra a reforma trabalhista, que 
aprofundará ainda mais o 
desamparo do trabalhador, e 
atinge também a Previdência, 
que fica enfraquecida com a 
informalidade. “Se a reforma 

da Previdência desampara o 
trabalhador na aposentado-
ria, na doença e na invalidez, 
a reforma trabalhista atinge 
a relação entre o empregado 
e o capital”, afirmou. Marília 
Campos abordou também 
o ciclo de debates Pela Vida 
das Mulheres, que será reali-
zado no próximo dia 30 e está 
com inscrições abertas.


