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Ex-ministro defende revisão da tributação
como alternativa à reforma da Previdência

Deputados se posicionam contra mudanças
Segundo o presidente 

da comissão extraordinária, 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), o objetivo dessas dis-
cussões é ampliar o debate 
sobre o tema, buscando cor-
rigir pontos de injustiça da 
PEC 287.

Continua na página 2

loca a responsabilidade nas 
costas de quem mais precisa. 
Ele disse que é preciso ter 
atenção para os aspectos re-
lativos às mulheres, aos tra-
balhadores rurais e ao Bene-
fício de Prestação Continua- 
da (BPC), que garante renda 
mínima para idosos e pesso-
as com deficiência e carentes.

passa, dificilmente o traba-
lhador mais pobre vai se apo-
sentar”, afirmou, acrescen-
tando que só a mobilização 
pode frear esse processo.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) reforçou que o País 
precisa de reformas, mas em 
sua opinião a mudança pro-
posta é preguiçosa, pois co-

A deputada Marília Cam-
pos (PT), vice-presidente da 
Comissão Extraordinária da 
Reforma da Previdência, afir-
mou que o trabalhador rural 
enfrentará dificuldades para 
contribuir para o sistema se 
as mudanças pretendidas 
pelo governo federal forem 
aprovadas. “Se essa reforma 

que a força de trabalho vai co-
meçar a diminuir em 2030. 

Sobre a idade mínima, 
ele destacou que a reforma 
alinha o Brasil ao que a Amé-
rica Latina, por exemplo, já 
fez. Ainda segundo Paiva, a 
idade para a aposentado-
ria de homens e mulheres é 
igual em 67% dos países.

Ele concorda que sistema 
tributário brasileiro é injusto, 
mas acredita que isso não de-
ve ser motivo para que a re-
forma da Previdência não vá 
para frente.

ca Aplicada (Ipea) Luís Henri-
que Paiva tem opinião contrá-
ria à do ex-ministro. De acordo 
com Paiva, não fazer a reforma 
será danoso ao País. “As des-
pesas são extremamente altas. 
Nenhum país gasta tanto com 
isso quanto o Brasil”, afirmou.

Ele relatou que os gas-
tos tendem a piorar, porque o 
Brasil passa por uma transição 
demográfica. “Os países da 
América Latina vão envelhecer 
muito rápido. Vamos ter pouco 
mais de 20 anos para nos adap-
tar”, disse. Paiva acrescentou 

tributária paga por pessoas 
de baixa renda pode chegar 
a 40%. Já quem tem renda 
mais alta pode chegar a pagar 
17%. “Temos um sistema tri-
butário desigual e altamente 
injusto”, afirmou.

Berzoini enfatizou que 
a reflexão sobre o assunto 
deve considerar que o Brasil 
é um país muito desigual e 
que a Previdência é um dos 
pilares da seguridade social e 
não um banco.
Despesas – O pesquisador do 
Instituto de Pesquisa Econômi-

A discussão sobre novas formas 
de agregar valor à Previdência 
e de gerar proteção social deve 
preceder o debate sobre a re-
forma do sistema previdenciá-
rio brasileiro. Essa é a opinião 
do ex-ministro da Previdência 
Social, do Trabalho e Empre-
go, Ricardo Berzoini, que par-
ticipou ontem, no Plenário, 
do debate público Reforma da 
Previdência: Cenário e Perspec-
tivas. O evento foi organizado 
pela Comissão Extraordinária 
da Reforma da Previdência da 
ALMG, com o objetivo de de-
bater a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/16, do 
governo federal, em tramita-
ção na Câmara dos Deputados. 

Entre outras coisas, a PEC 
287/16 estabelece a paridade 
dos critérios para a aposenta-
doria de homens e mulheres, 
o aumento da idade mínima 
e a ampliação do tempo de 
contribuição para a conces-
são de proventos integrais.

De acordo com Ricardo 
Berzoini, tributar devidamen-
te as empresas e taxar gran-
des fortunas deveriam ser 
prioridades. Segundo ele, há 
regras na Previdência que de 
fato devem ser revistas, mas 
a solução não é acatar a re-
forma proposta, que passa a 
conta para os trabalhadores. 
O ex-ministro destacou pes-
quisa que mostra que a carga 

Willian Dias

Para Ricardo Berzoini, é necessário tributar devidamente as empresas e taxar as grandes fortunas 
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visam à prevenção de aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, como o Comitê 
de Saúde e Segurança do Tra-
balho, que fornece diretrizes 
sobre prevenção de acidentes 
e promoção da saúde.

Há também a Brigada de 
Incêndio e ações vinculadas 
à Gerência de Manutenção e 
Obras e à Gerência-Geral de 
Saúde e Assistência.

das ao trabalho. De acordo 
com dados da Previdência So-
cial, em 2013 foram registra-
dos mais de 717 mil acidentes 
de trabalho no País. 

Na ALMG, desde 1994 
são adotadas medidas para 
que o ambiente de trabalho 
na Casa se torne cada vez 
mais seguro. Atualmente, o 
Parlamento mineiro conta 
com uma série de ações que 

abril como o Dia Mundial da 
Segurança e Saúde no Traba-
lho. Em âmbito nacional, a Lei 
Federal 11.121, de 2005, defi-
niu a data como o Dia Nacio-
nal em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do 
Trabalho. 

A OIT aponta que, a ca-
da ano, mais de 2 milhões de 
pessoas morrem em virtude 
de enfermidades relaciona-

O Palácio da Inconfidência, 
sede da Assembleia Legisla-
tiva, está iluminado de verde 
até a próxima sexta-feira (28), 
em apoio ao Movimento Abril 
Verde, que tem o objetivo de 
alertar sobre a segurança e a 
saúde do trabalhador brasilei-
ro. A escolha do mês se deu 
porque, em 2003, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT) instituiu a data de 28 de 

ALMG apoia Movimento Abril Verde

Na opinião de debatedores, proposta do
governo federal penaliza os mais pobres

Contribuições – A economis-
ta e técnica do Departamen-
to Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) em Minas Gerais, 
Maria de Fátima Lage Guerra, 
focou sua análise nas mazelas 
representadas pelo aumento 
do número mínimo de con-
tribuições. “Quase 80% das 
pessoas que se aposentaram 
em 2015 não teriam conse-
guido se aposentar nas novas 
regras. O problema é a traje-
tória instável e precária do 
brasileiro no mercado de tra-
balho, por causa sobretudo da 
informalidade”, afirmou.

cial da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais, Décio Bruno 
Lopes, afirmou que não cabe 
falar em déficit de um sistema 
que tem mostrado aumento 
das receitas previdenciárias. 

“As reformas são muito 
bem-vindas, mas não aque-
las que apenas fragilizem di-
reitos. Temos que lutar por 
mecanismos que otimizem 
as receitas e previnam frau-
des, porque o beneficio tem 
que ser certo no momento 
do infortúnio. Para isso, o or-
denamento jurídico existente 
já está perfeito, basta apenas 
que se cumpra”, disse Lopes.

mulheres, a mudança de 15 
para 25 anos do tempo míni-
mo de contribuição excluirá a 
maioria delas do acesso ime-
diato ao benefício. Segundo 
dados apresentados por ela, as 
mulheres já se aposentam atu-
almente com tempo médio de 
contribuição de 22 anos, con-
tra 35 dos homens, justamente 
em função das precárias con-
dições impostas pelo mercado 
de trabalho. Essa situação será 
ainda mais cruel, na avaliação 
dela, para o meio rural e para 
as mulheres negras.

Déficit – O vice-presidente 
de Assuntos da Seguridade So-

Continuação da capa
Os três convidados para a 
segunda metade do debate 
público Reforma da Previdên-
cia: Cenário e Perspectivas se 
posicionaram, por motivos 
diferentes, contrários à Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 287/16. O evento foi 
realizado ontem, no Plenário, 
pela Comissão Extraordinária 
da Reforma da Previdência.

A economista e pesquisa-
dora da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Ma-
rilane Oliveira Teixeira, con-
centrou seus argumentos nos 
efeitos nocivos das mudanças 
nos segmentos da socieda-
de mais penalizados, como 
as mulheres, denunciando o 
caráter mercantilista da pro-
posta, em detrimento de uma 
discussão mais aprofundada.

“Usam os países ricos 
como exemplo, mas eles le-
varam décadas para debater 
seu projeto de seguridade 
social e aqui querem aprovar 
tudo em seis meses, o que é 
preocupante, partindo de um 
governo com tão baixa legi-
timidade”, disse. “Nós não 
estamos discutindo somente 
números e gráficos, mas a vi-
da das pessoas. Uma socieda-
de que não coloca a vida das 
pessoas à frente de tudo não 
tem futuro”, completou.

De acordo com Marilane 
Teixeira, no caso específico das 

Willian Dias

Debate público foi realizado pela Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

TRABALHO
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Diagnóstico precoce ajuda pessoas com
autismo a ter mais qualidade de vida

deram a importância da co-
brança pelas famílias e pela 
sociedade para que o poder 
público desenvolva políticas 
na área.

Pinheiro também co-
mentou a questão da inclu-
são escolar. “É fundamental 
que as escolas entendam que 
é necessária uma capacitação 
e uma formação continuada 
dos professores e dos peda-
gogos. Mas é preciso dar con-
dições para que as escolas 
possam colocar em prática 
essa capacitação”, afirmou.

Ele avalia que os desafios 
são justamente trabalhar es-
sa articulação das políticas 
públicas, possibilitando a ca-
pacitação dos profissionais 
e uma atenção aos direitos 
humanos das pessoas com 
deficiência.
Cobrança – O presidente da 
Comissão de Autismo da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MG), Antônio Claret 
Oliveira Júnior, e o defensor 
público Luís Renato Braga Pi-
nheiro falaram sobre a atua- 
ção das instituições e defen-

da área de saúde não querem 
mudar suas práticas e essa mu-
dança é crucial para garantir 
uma inclusão verdadeira.

O coordenador especial de 
Apoio e Assistência à Pessoa 
com Deficiência da Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania, 
Romerito Costa Nascimento, 
reconheceu a dificuldade en-
frentada para trabalhar as polí-
ticas públicas intersetorialmen-
te e possibilitar que a inclusão 
das pessoas com deficiência 
seja colocada em prática.

As políticas de inclusão das 
pessoas com deficiência tam-
bém foram discutidas na reu-
nião de ontem sobre o trans-
torno do espectro do autismo. 
A superintendente do Centro 
de Atendimento e Inclusão  
Social (Cais), Cristina Abran-
ches Mota Batista, destacou 
que a inclusão deve ser adota-
da como princípio de atuação. 
Para ela, é fundamental uma 
mudança profunda na prática 
das escolas. A superintenden-
te afirmou que muitos profes-
sores, escolas e profissionais 

nos do Espectro do Autismo, 
ocorrida no início deste mês. 
A semana foi instituída pela 
Lei 22.419, de 2016. Duarte 
Bechir explicou que a ideia é 
que, a partir do próximo ano, 
outros eventos sejam reali-
zados, inclusive no interior, 
para conscientizar a popula-
ção sobre o autismo e sobre 
o seu diagnóstico. Os outros 
autores do requerimento 
são os deputados Tito Torres  
(PSDB) e Nozinho (PDT).

faz parte do TEA. O diag-
nóstico veio quando o filho 
já estava com 23 anos e foi 
importante porque agora é 
possível planejar a vida pro-
fissional dele.

O presidente da comis-
são e um dos autores do 
requerimento de reunião, 
deputado Duarte Bechir 
(PSD), lembrou que este foi 
o primeiro ano de realização 
da Semana Estadual de Cons-
cientização sobre os Transtor-

torno. “Mais informação e 
menos preconceito. Não de-
vemos ter as pessoas que não 
sabem sobre o autismo como 
inimigas, temos que informá-
-las”, defendeu.

O representante da As-
sociação da Síndrome de 
Asperger no Transtorno do 
Espectro do Autismo, José 
Savietto Pereira Barbosa, fez 
um relato sobre seu filho, 
que foi diagnosticado com a 
síndrome de Aspenger, que 

O diagnóstico precoce 
contribui para a qualidade de 
vida das pessoas que têm o 
transtorno do espectro do au-
tismo (TEA), segundo os parti-
cipantes de audiência pública 
sobre o assunto, realizada on-
tem pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência. Pessoas com autismo 
participaram da audiência e fi-
zeram relatos das dificuldades 
vividas antes e após o diagnós-
tico e de como o conhecimen-
to do transtorno ajuda no seu 
desenvolvimento pessoal.

O estudante Victor Men-
donça, que tem TEA, expli-
cou que o traço do autismo 
já estava presente na família. 
Segundo ele, a avó, por exem-
plo, não teve oportunidade de 
desenvolver suas capacida-
des. Mendonça afirmou que 
o diagnóstico ajuda o autista 
a ter acesso aos tratamentos 
necessários, melhorando a sua 
qualidade de vida. Ele consi-
dera ser necessário dar condi-
ções para que o autista possa 
desenvolver e mostrar todas as 
suas habilidades. 

A jornalista Selma Sueli 
Silva, mãe de Victor Mendon-
ça, explicou que o filho já ti-
nha 11 anos quando recebeu 
o diagnóstico. Ela falou sobre 
os julgamentos sofridos an-
tes da confirmação do trans-

Políticas públicas devem buscar inclusão

Ricardo Barbosa

O transtorno do espectro do autismo foi discutido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Noeme Campos, 

de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório) – debater, com a 

presença de convidados, o retorno da operação de voos de grande porte 
no Aeroporto da Pampulha. Requerimento: deputados Antonio Carlos 
Arantes e Roberto Andrade

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do Instituto Federal do Sudes-
te de Minas Gerais, de Barbacena

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 1.356/15 (1º turno), do deputado Alencar da 
Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos esta-
belecimentos de ensino superior nas situações que especifica

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) -  – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

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. Votação 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. Votação 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. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-

tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

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

 0h Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira
 1h Segunda Musical – Edson Queiroz e Valéria Gazire
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (24/11) – Propostas de melhorias no 

transporte público de BH 
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 6h30 Assembleia Debate – Índios 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Guerra na Síria 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Aumento de roubos em BH 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Índios 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Guerra na Síria 
 20h Documentário – Diálogos Possíveis 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira
 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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