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Governo do Estado descarta reajuste
e greve na Junta Comercial continua

Comissão discute reparação de tragédia
foi aprovada, a pedido do 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), a realização de audiên-
cia para discutir as obras em 
unidades de saúde inaca-
badas no Estado. Segundo 
o presidente da comissão, 
deputado Carlos Pimenta 
(PDT), são 180 unidades nes-
sa situação.

aprovou, entre outras coi-
sas, visita à Secretaria-Geral 
da Presidência, em Brasília, 
para conhecer o projeto de 
privatização da CeasaMinas 
e da Casemg. A solicitação 
é da deputada Ione Pinheiro 
(DEM) e do deputado Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB).

Na Comissão de Saúde, 

mento da Barragem do Fun-
dão, na chamada tragédia de 
Mariana. A reunião foi solici-
tada pelo deputado Rogério 
Correia (PT). 
Ceasa – Outras duas comis-
sões fizeram reuniões para 
aprovação de requerimen-
tos. A Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria 

A Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável aprovou ontem a 
realização de audiência con-
junta com a Comissão de Di-
reitos Humanos, a fim de fa-
zer um balanço da reparação 
dos danos socioambientais 
causados pela mineradora 
Samarco, devido ao rompi-

Ricardo Barbosa

Comissão de Direitos Humanos debateu a situação dos funcionários da Junta Comercial de Minas 

Jucemg, Marinely Bomfim, 
concordou que os salários 
são baixos, mas disse que a 
administração foi surpreendi-
da pela greve, uma vez que, 
segundo ela, houve avanços 
na implementação do plano 
de carreira, negociado em 
acordo anterior. 

No que diz respeito às 
denúncias de assédio moral, 
o deputado Cristiano Silveira 
lembrou a realização, na véspe-
ra, de audiência da Comissão 
Extraordinária das Mulheres da 
ALMG, com o objetivo de de-
bater o combate a esse crime 
na administração estadual.

carreira, além da investigação 
de casos de assédio moral.

De acordo com a As-
sociação dos Servidores da 
Jucemg, a autarquia tem 
atualmente 179 servidores 
concursados e 200 terceiriza-
dos, com grandes diferenças 
salariais entre os dois grupos. 
Enquanto um servidor efeti-
vo com curso superior ganha 
cerca de R$ 2,5 mil, haveria 
terceirizados recebendo até 
R$ 20 mil. “Essa greve é um 
pedido de socorro”, afirmou 
a presidente da entidade, 
Alessandra de Araújo.

A secretária-geral da 

diência foi encerrada com o 
indicativo de negociação por 
meio de uma reunião a ser 
agendada entre as partes.
Salários – Cristiano Silveira 
disse que os salários pagos na 
Junta Comercial são baixos, 
em relação aos de outras ca-
tegorias do Estado. “Isso sem 
falar que a Junta de Minas tem 
um dos melhores desempe-
nhos entre as demais no Bra-
sil”, frisou.

Entre as reivindicações do 
movimento estão o pagamen-
to de gratificação de 50% so-
bre a remuneração mensal e 
a implementação de plano de 

Sem reajuste salarial há 12 
anos, segundo representan-
tes da categoria, servidores da 
Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais (Jucemg) mani-
festaram a disposição de con-
tinuar greve iniciada há dez 
dias. Em audiência pública da 
Comissão de Direitos Huma-
nos que discutiu a situação 
dos trabalhadores, eles tam-
bém se mostraram insatisfei-
tos com recentes mudanças na 
forma de concessão do vale- 
-alimentação e denunciaram 
a ocorrência de assédio moral 
no ambiente de trabalho.

O governo de Minas, no 
entanto, descartou a conces-
são de reajustes, em função 
da situação financeira do 
Estado. Segundo Carlos Ca-
lazans, diretor-chefe de Re-
lações Sindicais e Trabalhis-
tas da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
 (Seplag), Minas Gerais atingiu 
os limites prudenciais estabe-
lecidos pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) para des-
pesas com pessoal.

Ainda assim, o presiden-
te da comissão, deputado 
Cristiano Silveira (PT), que 
requereu a audiência, defen-
deu um esforço por parte do 
governo para dialogar com a 
categoria. Com o aval do re-
presentante da Seplag, a au-
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometrismo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotógrafas 
Cristiane Leite e Letícia Pinto

 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher na 
política, com Daniela Santiago 

 1h Panorama – Importância das vacinas
 1h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (28/6) – 

Debate sobre dependentes químicos em situação de rua   
 4h15 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis 
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Crise dos imóveis no Brasil 
 9h Comissão de Segurança Pública (8/8) – Medidas para 

enfrentamento da criminalidade no município de Betim
 12h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Participação Popular (14/6) – Em debate, o 

Plano de Ação Orçamentária das Escolas Família Agrícola de 
Minas Gerais

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Panorama – Crise dos imóveis no Brasil
 20h Segunda Musical – Sérgio Anders e Éderson Urias
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político 
 23h Via Justiça – Controle de constitucionalidade das leis
 23h30 Zás (inédito) – Ajuntamento Multidanças

•	programação	sujeita	a	alterações
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COMISSÕES

Impasse adia análise do PL que institui 
programa Escola sem Partido em Minas

Após acordo entre deputados, apreciação do projeto foi suspensa

Luiz Santana

é tendenciosa e prega ape-
nas ideologias de esquerda. 
Os alunos têm o direito de 
conhecer também os pensa-
mentos de direita e de cen-
tro”, declarou.

Após acordo entre os par-
lamentares, a reunião foi sus-
pensa para entendimentos e, 
posteriormente, encerrada por 
decurso de prazo.

O autor do projeto, de-
putado Léo Portela, ressaltou 
que o objetivo é garantir que 
o agente público cumpra o 
seu dever de forma neutra e 
democrática. De acordo com 
ele, é mencionado na Cons-
tituição Federal que a escola 
deve contemplar todos os 
partidos de forma plural. “A 
educação em Minas Gerais 

Federal (MPF) já se manifesta-
ram contrariamente a proposi-
ções de conteúdo semelhante. 
“O projeto não pode perder 
prazo e deve ser apreciado na 
CCJ. Decisões do Poder Judiciá-
rio deixam clara a inconstitu-
cionalidade do que se propõe”, 
disse Rogério Correia.

O relator e também líder 
do Governo na ALMG, depu-
tado Durval Ângelo, antecipou 
parte do parecer ao afirmar 
que acordos internacionais, 
tais como a Convenção Ame-
ricana dos Direitos Humanos, 
garantem a pluralidade na 
escola. Ao concordar com a 
importância de um ambiente 
escolar que contemple todas 
as ideologias, o parlamentar 
entende que o PL 4.247/17, 
na forma como foi redigido, 
estaria colocando uma “mor-
daça” nos professores. “Não 
há dúvida de que o projeto é 
antijurídico”, salientou.

O Projeto de Lei (PL) 4.247/17, 
do deputado Léo Portela 
(PRB), o qual institui, no âm-
bito do Sistema Estadual de 
Ensino, o programa Escola 
sem Partido, teve sua apre-
ciação adiada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia. O parecer do 
relator da matéria, deputado 
Durval Ângelo (PT), acabou 
não sendo analisado na reu-
nião da comissão realizada 
no dia 6/9, em razão de um 
impasse entre parlamenta-
res que compõem o bloco de 
apoio ao governo do Estado e 
os que formam a oposição ao 
Poder Executivo.

Segundo o 1º-secretário 
da ALMG, deputado Rogério 
Correia (PT), o projeto estaria 
propondo o cerceamento da 
liberdade de expressão dos 
professores. Ele destacou que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o Ministério Público 


