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Do deputado Rogério Cor-
reia (PT), foi aprovado pedido 
de audiência sobre a situação 
das perícias médicas do Ipsemg.

Os impactos dos cortes 
de recursos federais no Sis-
tema Único de Assistência 
Social serão discutidos em 
audiência solicitada pelo de-
putado André Quintão (PT).

da Gerdau em Ouro Branco. 
O deputado teve diversos 

outros requerimentos aprova-
dos. Um deles, em coautoria 
com a deputada Marília Cam-
pos (PT), prevê reunião para 
debater campanhas salariais e 
as datas-bases do segundo se-
mestre de 2017, no contexto 
da reforma trabalhista.

(PCdoB), foi aprovado ontem. 
Além disso, a comissão pre-
tende fazer uma visita técnica 
à usina e ao Sindicato dos Me-
talúrgicos de Ouro Branco. 

Celinho do Sinttrocel, 
que preside a comissão, lem-
bra que foram registrados 
três acidentes de trabalho 
em nove meses, na unidade 

Os acidentes na usina da Ger-
dau em Ouro Branco (Região 
Central) e a segurança do 
trabalho no setor siderúrgico 
serão discutidos em audiência 
pública da Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Assis-
tência Social. Requerimento 
com essa finalidade, do de-
putado Celinho do Sinttrocel 

Acidentes na Gerdau pautam audiência

Sind-UTE busca garantir na Justiça a 
remuneração de diretores aposentados

intermediar um acordo com a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação.

Ana Belo sugeriu que se 
busque uma alternativa para 
garantir aos diretores empos-
sados após 2004 a incorpo-
ração da gratificação ao sa-
lário. De acordo com ela, ao 
se aposentarem, atualmente, 
eles voltam a receber apenas 
a remuneração básica.

Os participantes da audi-
ência pública, entretanto, re-
conheceram os avanços para 
a categoria na atual gestão 
estadual. 

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que requereu 
a reunião, lamentou que esse 
seja um assunto recorrente. 
“O papel da Assembleia é 
ajudar a construir um cami-
nho que atenda as demandas 
dos diretores. Ainda não con-
seguimos sensibilizar o go-
verno do Estado”, declarou.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) também 
manifestou apoio aos direto-
res e pediu rapidez na busca 
de uma solução. 

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) comprometeu-se a 

go em que foi apostilado ou a 
remuneração do cargo efetivo, 
acrescida de 50% sobre o salá-
rio pelo qual foi apostilado.

A presidenta da Associação 
de Diretores de Escolas Oficiais 
de Minas (Adeomg), Ana Maria 
Belo de Abreu, explicou que 
essa regra não está de acordo 
com a Lei 14.683, pela qual a 
contagem de tempo deveria 
ser computada até 29 de fe-
vereiro de 2004. Segundo ela, 
será necessária uma nova lei 
para corrigir o equívoco. Essa 
mesma avaliação foi feita pelo 
deputado Rogério Correia (PT).

O Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação de 
Minas Gerais (Sind-UTE) vai à 
Justiça para garantir o direito 
dos diretores de escolas esta-
duais de receber remuneração 
da ativa ao se aposentar. Em 
audiência da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia re-
alizada ontem, a coordenadora 
do sindicato e presidenta da 
Central Única dos Trabalhado-
res em Minas (CUT-MG), Bea- 
triz Cerqueira, disse que essa 
é uma reação à falta de nego-
ciação com o Poder Executivo, 
que estaria interpretando de 
forma equivocada a Lei 21.710, 
de 2015, a qual trata da políti-
ca remuneratória das carreiras 
dos servidores da educação.

A medida afeta especial-
mente os servidores que ocu-
pam o cargo de diretor desde 
2004, prejudicados com o fim 
do apostilamento determina-
do pela Lei 14.683, de 2003. 
O apostilamento assegurava 
que o servidor aposentado 
continuasse recebendo o 
mesmo salário da ativa.

A polêmica gira em torno 
do parágrafo 3º do art. 23 da 
Lei 21.710. O dispositivo pre-
vê que o servidor inativo que 
adquiriu o direito ao apostila-
mento antes de sua extinção 
tem duas opções de remune-
ração: receber o salário do car-

Guilherme Dardanhan

Comissão de Educação debateu ontem situação de diretores prejudicados pelo fim do apostilamento
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Deputado se desculpa por pronunciamento
Na reunião de ontem, 

Cabo Júlio declarou que, 
uma vez que a deputada 
disse que a fala não é dela, 
caberia um pedido de des-
culpas.

Recordando suas pala-
vras anteriores, ele disse ter 
afirmado que “essa vaca de-
via levar esses menores para 
sua casa”. “Cabe um pedido 
de desculpas. Termos como 
‘vaca’ ofendem ela e o Par-
lamento”, ressaltou. 

A postagem atribuída a 
Maria do Rosário argumen-
tava que, se o policial não 
tivesse atirado, o prejuízo se-
ria menor para a sociedade, 
uma vez que “apenas uma 
família choraria”, em vez de 
três. Mais tarde, além de ne-
gar que tivesse comentado 
algo assim, Maria do Rosário 
apoiou a atitude do policial, 
afirmando que é natural ao 
ser humano o direito de se 
defender.

Maria do Rosário. Posterior-
mente, a deputada disse que 
a postagem era falsa e que 
processaria Cabo Júlio.

A discussão nasceu a par-
tir de uma tentativa de assalto 
ocorrida em São Paulo, em no-
vembro do ano passado. A ví-
tima foi um policial militar que 
trabalhava como motorista do 
aplicativo Uber. Ele reagiu à 
abordagem de três assaltan-
tes, que foram mortos, incluin-
do um adolescente de 15 anos.

Na Reunião Ordinária de on-
tem, o deputado Cabo Júlio 
(PMDB) pediu desculpas por 
um pronunciamento que fez 
em Plenário, no dia 9 de no-
vembro do ano passado, em 
que se referiu à deputada fe-
deral Maria do Rosário (PT-RS) 
como “vaca”.

O parlamentar recordou 
seu pronunciamento ante-
rior, quando criticou um co-
mentário que foi publicado 
em rede social, em nome de 

PLENÁRIO

Ministério informa ainda não ter definido
modelo de privatização da CeasaMinas

tem do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior. Ou seja, é ne-
cessário que o ministério e a 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas façam 
um estudo técnico e definam 
os lugares que devem conti-
nuar com a outorga e os que 
devem tê-la suspensa, para 
passar a situação à ANA. 

Em encontro, logo em se-
guida, na Secretaria de Aqui-
cultura e Pesca do ministério, 
ficou decidido que os proces-
sos de licenciamento dos par-
ques aquícolas em tramitação 
serão revistos.

Piscicultura – O parlamentar 
também representou a co-
missão em visita à Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
ontem. O tema do encontro 
foi o licenciamento ambien-
tal da piscicultura, especial-
mente as atividades reali-
zadas nos reservatórios de 
Furnas e Três Marias, que 
dependem de outorga para 
funcionamento. “Queremos 
encontrar uma forma de tra-
zer os produtores para a for-
malidade”, salientou Antonio 
Carlos Arantes.

O presidente da ANA, Vi-
cente Andreu, esclareceu que 
os pedidos de outorga par-

clarou Antonio Carlos Arantes.
O secretário Neri Geller 

propôs uma reunião com o 
ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi, para estreitar o diá- 
logo entre o governo federal 
e o setor.

O secretário José Dória, 
que também é presidente do 
Conselho de Administração 
da CeasaMinas, explicou que 
a privatização das empresas 
ainda é um projeto-piloto, 
sem definições, que será 
construído aos poucos. 

O deputado Antonio Car-
los Arantes elogiou a abertu-
ra do ministério para ouvir 
todos os envolvidos.

A proposta de privatização das 
Centrais de Abastecimento 
(CeasaMinas) e da Companhia 
de Armazéns e Silos de Minas 
Gerais (Casemg) e o licencia-
mento ambiental da piscicul-
tura levaram a Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
a Brasília (DF), nesta semana.

A questão da Ceasa e da 
Casemg foi tratada em visita 
ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, na 
quarta-feira (13). Os secretá-
rios de Política Agrícola, Neri 
Geller, e de Mobilidade Social, 
do Produtor Rural e do Coope-
rativismo, José Rodrigues Dó-
ria, receberam o presidente da 
comissão, deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), e repre-
sentantes da Cooperativa dos 
Produtores de Hortifrutigran-
jeiros do Estado (Coophemg) 
e da Associação Recreativa e 
Beneficente dos Empregados 
da CeasaMinas (Arbece).

No dia 23 de agosto, o 
governo federal apresentou 
programa que prevê 58 priva-
tizações, incluindo as da Ceasa-
Minas e da Casemg. No entan-
to, não houve esclarecimento 
sobre como se dará o processo, 
o que preocupa produtores e 
funcionários. “Não temos uma 
posição radical em relação à 
privatização. Queremos discu-
tir essa questão, mas as asso-
ciações precisam ter voz”, de-

Diovana Miziara/Divulgação

O deputado Antonio Carlos Arantes representou comissão durante visita à Agência Nacional de Águas

COMISSÕES
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Sala de Imprensa 
O programa vai fazer uma reflexão sobre como a mídia e a sociedade lidam com diversas for-
mas de violência contra a mulher, tais como agressão física ou psicológica, estupro e assassi-
nato. Esta edição do programa tem como convidadas as jornalistas Piedra Magnani da Cunha, 
professora do Centro Universitário UNA, e Desiré Miranda, repórter da Rádio Inconfidência. 
Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

Geração
Os participantes do programa desta semana vieram de várias cidades mineiras que integram o 
Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas). Eles discutiram alternativas que possam levar à inclu-
são permanente da educação política no currículo das escolas e que esta seja uma realidade 
mais inclusiva e democrática. O bate-papo também contou com a participação do cientista so-
cial Frederico Santana Rick, que integra o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) da PUC Mi-
nas e é coordenador da Frente Brasil Popular. Ele tirou dúvidas dos jovens sobre a questão da 
educação política nas escolas, tema do PJ Minas 2017. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

Via Justiça
O Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16,8 segundos, segundo a Serasa. Esse é o tema 
do Via Justiça desta semana. O programa discute os tipos de golpe mais comuns e quais as 
medidas que as pessoas podem tomar para se proteger. Os convidados ainda debatem os pro-
blemas nos setores preferidos dos criminosos: o segmento de telefonia e o de serviços. Sexta-
-feira, às 23 horas; domingo, às 22h30. 

Confira os destaques do fim de semana
TV ASSEMBLEIA

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 13/9
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (29/6) 

– Debate sobre a esporotricose, zoonose causada por fungo que 
tem os gatos como hospedeiros

 5h Palestra – Relendo os clássicos em época de crise, com Sérgio da 
Mata

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Mundo Político 
 8h Comissão de Meio Ambiente (28/6) – Debate sobre projeto de 

lei que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização 
de barragens de rejeitos no Estado

 9h40 Comissão de Participação Popular (13/7) – Reunião para 
debater e comemorar os 27 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente

 13h Resenha da Semana 
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 Comissão de Administração Pública (5/7) – Debate sobre o 

Decreto 14.182, que dispõe sobre a infraestrutura logística do 
Comando de Aviação no Estado

 16h Panorama – Educação inclusiva
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
	17h30	 Sala	de	Imprensa	(inédito)	– A mídia e a violência contra a 

mulher
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (reprise) – Parlamento Jovem
 19h30 Zás – Leri Faria: apresentação do CD Nosso
 20h Memória e Poder (reprise) – Escritor Benito Barreto
 21h Assembleia Debate – Órfãos do crack
 22h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Éverton Maia
	22h30	 Palestra	TRE	(inédito)	– Temas eleitorais em foco: sistemas 

eleitorais e reforma política, com Marilda de Paula Silveira, 
Rodolfo Viana Pereira e Patrícia Henrique Ribeiro

•		programação	sujeita	a	alterações

 0h15 Comissão de Meio Ambiente (2/8) – Debate sobre a proteção 
da Bacia Hidrográfica de Vargem das Flores

 3h50 Comissão de Saúde (29/6) – Debate sobre a necessidade de 
notificação compulsória do doente de Parkinson

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Éverton Maia
 7h30 Mundo Político 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Leri Faria: apresentação do CD Nosso
 9h Comissão de Transporte (2/8) – Debate sobre o transporte de 

produtos perigosos no Estado
 12h30 Geração – Parlamento Jovem
 13h Assembleia Debate – Órfãos do crack
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Éverton Maia
 15h30 Memória e Poder – Escritor Benito Barreto
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Mundo Político
	17h30	 #Confirma	
 18h Sala de Imprensa – A mídia e a violência contra a mulher
 18h35 Compactos de Comissões
	 19h	 Minas	é	Muitas	– Uberlândia
 20h Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani 
 22h Panorama – Legado olímpico
 22h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil
	 23h	 #Confirma
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•		programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-
mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

9h30
• Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública (Manhuaçu) 

– debater, com a presença de convidados, o enfrentamento de quadri-
lhas envolvidas em roubos e latrocínios e as dificuldades enfrentadas 
pelas polícias nas áreas de divisa. Requerimento: deputados João Ma-
galhães, Sargento Rodrigues, Antonio Carlos Arantes, Cabo Júlio, João 
Leite e Paulo Guedes

10 horas
• Assembleia geral do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de 

Oliveira) – cessão de espaço
12 horas

• Zás (Teatro) – show Encontro, com Selmma Carvalho e Fernando Muzzi
14 horas

• Comissão de Minas e Energia (Sacramento) – visita à Usina Hidrelétrica 
de Jaguara para participar de ato contra leilão de usinas da Cemig. Re-
querimento: deputados Rogério Correia e Bosco

• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Assuntos Municipais e 
Regionalização (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 
a falta de interesse pelo edital de ampliação do Minascentro e do Ex-
pominas e o fechamento do Minascentro para reforma. Requerimento: 
deputados Roberto Andrade, Antonio Carlos Arantes e Fred Costa

 0h Assembleia Debate – Órfãos do crack
 1h Panorama – Legado olímpico
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (28/6) – Debate sobre PL que assegura 

às mulheres com risco de câncer de mama acesso ao teste de 
mapeamento genético pelo SUS no Estado 

 4h30 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 
Silvia Capanema e Esther Solano 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Prevenção ao suicídio
 9h Comissão de Segurança Pública (11/7) – Debate sobre a 

violência e as condições de segurança pública nas casas de saúde 
da Fhemig que tratam de pacientes com hanseníase

 12h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
	 14h	 Reunião	Conjunta	das	Comissões	de	Desenvolvimento	

Econômico e de Assuntos Municipais (ao vivo) – Debate sobre 
a falta de interesse pelo edital de ampliação do Minascentro e do 
Expominas e sobre o fechamento do Minascentro para reforma 

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
	 19h	 Resenha	da	Semana	(inédito)																
 19h30 Panorama – Prevenção ao suicídio
	 20h	 Segunda	Musical	(inédito)	– Geraldo Neto, Célio Souza e 

Éverton Maia
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Órfãos do crack
 22h Resenha da Semana  
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	– Retrospectiva da semana
	 23h	 Via	Justiça	(inédito)	– Fraudes no Brasil
	23h30	 Zás	(inédito)	– Leri Faria: apresentação do CD Nosso

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ORADORES
Armas 1
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) defendeu a 
criação de uma comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) para “traçar um diag-
nóstico do tráfico e do con-
trabando de armas pesadas 
e explosivos” que abastecem 
o crime organizado em Mi-
nas Gerais. O parlamentar 
disse ter conversado sobre 

o assunto com os colegas 
João Leite (PSDB) e Vander-
lei Miranda (PMDB) e com 
o presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB). Segundo Sargen-
to Rodrigues, a CPI não terá 
orientação partidária, mas 
cobrará providências tan-
to de instituições estaduais 
quanto de federais. O depu-
tado defendeu penas mais 

duras para quem é flagrado 
com armas pesadas. Em apar-
te, o deputado Coronel Picci-
nini (PSB) elogiou a iniciativa 
do colega de propor a CPI e 
afirmou que o governo do Es-
tado pretende criar uma força-
tarefa para combater a ação 
de quadrilhas fortemente ar-
madas no interior do Estado, 
fenômeno que vem sendo 
apelidado de “novo cangaço”.

Armas 2
O deputado João Leite (PSDB) 
também se pronunciou a fa-
vor da criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito 
para investigar o tráfico de 
armas pesadas e explosivos 
em Minas Gerais. Em sua ava-
liação, a CPI é a forma ade-
quada de tratar o assunto por 
ser o instrumento mais forte 
do Parlamento. Ele comentou 

pesquisa que ouviu repre-
sentantes de 364 estabele-
cimentos comerciais de Belo 
Horizonte, a qual revelou que 
54,4% dessas empresas so-
freram ao menos uma ocor-
rência criminal entre agosto 
de 2016 e agosto de 2017. O 
índice, segundo João Leite, 
representa um crescimento 
de 22% em relação ao perío-
do anterior. Isso seria apenas 

um exemplo de como o crime 
tem se fortalecido no Estado. 
Outro exemplo, de acordo 
com ele, é o crescimento do 
número de armas pesadas 
apreendidas em locais como 
o Aglomerado da Serra, na 
Zona Sul de Belo Horizon-
te. Para João Leite, apenas a 
ação conjunta entre governos 
federal e estadual pode fazer 
frente ao problema.


