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Começa a fase final do Parlamento Jovem
Estudantes de todo o Esta-
do reúnem-se, a partir de 
hoje, na Assembleia Legis-
lativa, para a plenária esta-
dual do Parlamento Jovem 
de Minas (PJ Minas) 2017, 
que vai até sexta-feira (22). 
Projeto de formação política 
e cidadã de estudantes dos 
ensinos médio e superior, 
o PJ Minas é realizado pela 

ALMG por meio da Escola 
do Legislativo, em parceria 
com a PUC Minas e com câ-
maras municipais.

Neste ano, o Parlamen-
to Jovem mobilizou cerca 
de 2 mil estudantes de 63 
municípios e 12 polos re-
gionais, em discussões so-
bre o tema “Educação polí-
tica nas escolas”.

A plenária estadual tem 
três dias de atividades na 
ALMG, que incluem reu-
niões de grupos de trabalho 
e culminam na discussão e 
votação do documento final, 
na sexta-feira (22), no Plená-
rio. Hoje, os estudantes par-
ticipam, a partir das 16 ho-
ras, de uma oficina de en-
trosamento, no Espaço De-

mocrático José Aparecido de 
Oliveira. Nas etapas munici-
pal e regional, foram eleitos 
120 representantes para a 
plenária estadual.

Como ocorre a cada edi-
ção, o documento final será 
enviado à Comissão de Parti-
cipação Popular, com o objeti-
vo de propor encaminhamen-
tos sobre o tema da edição.

Produtores denunciam falta de limpeza e 
de condições de trabalho na CeasaMinas

Produtores das Centrais de 
Abastecimento de Minas Ge-
rais (CeasaMinas), em Conta-
gem (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), denun-
ciaram ontem uma série de 
problemas, durante visita da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria ao local. Entre 
as reclamações, a principal 
é a falta de limpeza da área 
destinada ao Mercado Livre 
do Produtor (MLP). Os traba-
lhadores também relataram 
ausência de manutenção nas 
lojas, nos pavilhões e nos sa-
nitários e risco de acidentes 
com materiais inflamáveis.

Na CeasaMinas, há dois 
espaços de comercialização 
de produtos: a área das lo-
jas e o MLP, conhecido como 
“pedra”. O MLP funciona des-
de 1974 e é destinado à ven-
da direta de produtos dos 
agricultores autônomos. 

O presidente da Coo-
perativa dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros do Esta-
do (Coophemg), José Antônio 
Dias Silveira, afirmou, durante 
a visita, que os problemas são 
levados à administração da 
CeasaMinas, mas nada é feito.

“O produtor não está 
sendo respeitado”, acrescen-
tou o presidente da Associa-
ção dos Produtores de Horti-
frutigranjeiros das Ceasas de 

Minas Gerais (Apsemg), La-
dislau Jerônimo de Melo.

A presidente da Associa-
ção Recreativa e Beneficen-
te dos Empregados da Cea-
sa (Arbece), Maria Apareci-
da Martins de Carvalho, disse 
que também falta material de 
trabalho para os funcionários. 

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) criticou a falta de lim-
peza do MLP. “Lá são vendi-
dos produtos que consumi-
mos. É uma questão de saúde 
pública”, afirmou. O presiden-
te da comissão, deputado An-

tonio Carlos Arantes  (PSDB), 
concordou que é preciso re-
solver com urgência a ques-
tão da limpeza. Os dois par-
lamentares foram os autores 
do requerimento de visita.

O presidente da Ceasa-
Minas, Gustavo Fonseca, afir-
mou que um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC) 
firmado com o Ministério Pú-
blico impede que o MLP pas-
se por uma lavagem, já que 
a utilização de água pode-
ria contaminar um manan-
cial que abastece a Lagoa da 

Pampulha. Segundo Fonseca, 
o acordo prevê a utilização 
de água na limpeza apenas 
após a construção de uma 
estação de tratamento de 
esgoto, mas os recursos da 
CeasaMinas ainda não foram 
suficientes para tanto.

Ainda durante a visita, 
representantes dos produto-
res e dos funcionários se ma-
nifestaram contra o projeto 
do governo federal de priva-
tizar a CeasaMinas e recebe-
ram o apoio do deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB).

Comissão de Agropecuária reuniu-se com a direção da CeasaMinas, após ouvir denúncias de produtores

Guilherme Bergamini
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Participantes de reunião criticam menção
a gênero na Base Nacional Curricular

A retirada, da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
de qualquer referência a gê-
nero foi a principal proposta 
defendida pelos participan-
tes de audiência pública rea-
lizada ontem pela Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia. O público que lotou 
o Auditório José Alencar Go-
mes da Silva exibiu cartazes 
e entoou palavras de ordem 
em defesa da família.

A BNCC é um documen-
to normativo do Ministério da 
Educação (MEC) e é referência 
obrigatória na elaboração dos 
currículos de escolas públicas 
e particulares de todo o Bra-
sil. Sua revisão está a cargo do 
Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE), que deverá, até no-

vembro, emitir um parecer e 
apresentar um projeto de re-
solução sobre o documento, a 
ser homologado pelo MEC.

Todos os parlamenta-
res e convidados que partici-
param da reunião de ontem 
condenaram o texto propos-
to para a BNCC, por conside-
rarem que ela reflete uma in-
tenção de doutrinação ideo-
lógica, especialmente no que 
se refere à ideia de que os gê-
neros são, na realidade, cons-
truções sociais. Os críticos se 
referem a essa interpretação 
como “ideologia de gênero”.

Autora do requerimen-
to de audiência e presidente 
da comissão, a deputada Ce-
lise Laviola (PMDB) pediu que 
sejam ouvidos todos os lados 

afetados pela norma. Exigên-
cia parecida foi feita pelo de-
putado Dirceu Ribeiro (PHS). 
“Nunca vamos aceitar algo de 
cima para baixo. Vamos escu-
tar a família”, disse.

O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) afirmou que a 
mais recente versão da BNCC 
já excluiu a expressão “orien-
tação sexual”, mas argumen-
tou que isso não basta, uma 
vez que foi mantida a expres-
são “gênero”. Ele condenou es-
pecialmente a inclusão dessa 
expressão na definição de uma 
das dez “competências” que os 
estudantes devem dominar ao 
final da educação básica.

A competência de núme-
ro 9 prevê que o aluno deve 
ser capaz de “exercitar a em-
patia, o diálogo, a resolução 
de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e pro-
movendo o respeito ao ou-
tro, com acolhimento e valo-
rização da diversidade de in-
divíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, cul-
turas e potencialidades, sem 
preconceitos de origem,  etnia, 
gênero, orientação sexual, 
idade, habilidade/necessida-
de, convicção religiosa ou de 
qualquer outra natureza, re-

conhecendo-se como parte de 
uma coletividade com a qual 
deve se comprometer”.

O deputado Léo Porte-
la (PRB) se referiu à inclusão 
da expressão “gênero” como 
uma “maracutaia” para im-
por às escolas públicas e pri-
vadas uma doutrina rejeitada 
em debates anteriores, como 
o que definiu o Plano Nacio-
nal de Educação. 

A exclusão total do termo 
“gênero” também foi defen-
dida pelo deputado Missio-
nário Márcio Santiago (PR). 
“Eles nos chamam de intole-
rantes, mas não respeitam a 
família brasileira”, afirmou.

“O Estado não tem o direi-
to de interferir na família, na 
crença das pessoas”, declarou 
o deputado João Leite (PSDB).

Entre os convidados, foi 
frequente a crítica de que o 
texto proposto para a BNCC 
desvia o foco do desenvolvi-
mento intelectual dos alunos 
para privilegiar questões dou-
trinárias. O médico e professor 
Vitor Geraldi Haase disse que 
as propostas em discussão re-
fletem estratégias construtivis-
tas, que vêm demonstrando 
uma eficácia menor que mé-
todos instrucionais de ensino.

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Daniel Protzner

Comissão debateu a revisão de norma básica da educação brasileira

Assembleia homenageia administradores
Os 52 anos da regulamenta-
ção da profissão de adminis-
trador no Brasil foram cele-
brados pela ALMG em Reu-
nião Especial de Plenário, na 
noite de segunda-feira (18). 
A homenagem atendeu a re-
querimento dos deputados 
Braulio Braz (PTB), Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB).

Na reunião, Braulio Braz 
e Antonio Carlos Arantes en-
tregaram placa comemora-
tiva ao presidente do Conse-
lho Regional de Administra-
ção de Minas Gerais, Antônio 
Eustáquio Barbosa.

Em 9 de setembro de 
1965, foi sancionada a Lei 
Federal 4.769, que regula-
mentou a profissão de ad-
ministrador. Em pouco mais 
de meio século de existên-
cia, o curso de Administração 
tornou -se um dos mais pro-
curados pelos estudantes in-
teressados em ingressar na 
universidade. De acordo com 
o Ministério da Educação, na 
última chamada do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
o curso foi o que teve mais 
ofertas. Atualmente, há mais 
de 1,5 milhão de administra-
dores formados no Brasil.

Luiz Santana
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Moradores de colônias de hansenianos 
querem ser indenizados por segregação

Indenização para os filhos 
separados dos pais envia-
dos para colônias de han-
senianos, fornecimento de 
alimentos aos moradores e 
regularização fundiária fo-
ram algumas das reivindica-
ções apresentadas ontem, 
em audiência pública da 
Comissão de Direitos Huma-
nos, que discutiu o assunto. 
Voltar a chamar oficialmen-
te esses locais de “colônias” 
é outra reivindicação dos 
moradores, já que há pouco 
mais de dez anos eles pas-
saram a ser denominados 
“casas de saúde”, que são 
administradas pela Funda-
ção Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig).

Nas primeiras décadas do 
século XX, a política de saúde 
do País isolava em colônias as 
pessoas com hanseníase. Era 
comum que os filhos dos in-
ternos fossem separados dos 
pais, enviados ora para edu-
candários, ora para outros pa-
vilhões dentro da colônia, com 
acesso restrito à família.

Uma das reivindicações 
dos atuais moradores das co-
lônias é que os dois casos se-
jam tratados como separação 
compulsória de filhos. “Os fi-
lhos podiam ver os pais a ca-
da dois meses. Isso não é se-
gregação?”, questionou Môni-
ca Abreu, representante da As-
sociação Sindical dos Trabalha-
dores em Hospitais (Asthemg).

Há quatro colônias em 
Minas, oficialmente chama-
das de “casas de saúde”, lo-
calizadas em Ubá (Zona da 
Mata), Betim (Região Metro-
politana de Belo Horizonte), 
Bambuí (Centro-Oeste) e Três 
Corações (Sul de Minas).

Outro problema citado pe-
la representante da  Asthemg 
foi a falta de fornecimento re-
gular de alimentos.

Também foi reivindicada 
a regularização fundiária das 
colônias. “No passado, não 
tivemos escolha, nos jogaram 
lá e nos isolaram. Mas agora 
queremos participar”, disse o 
coordenador-geral das colô-
nias de hanseníase de Minas 
Gerais, José Nascimento da 

Silva. Ele ainda relatou que as 
colônias têm sofrido com as-
saltos e tráfico de drogas. 

O assessor da Presidência 
da Fhemig, Júlio César Pinto, 
ressaltou que a situação dos 
problemas é complexa. Se-
gundo ele, tem sido discutida 
com os municípios a melhor 
forma de fazer a regulariza-
ção fundiária das colônias. Ele 
disse, ainda, que a prioridade 
deve ser para os ex-internos, 
já que a tramitação desse tipo 
de processo é lenta.

O membro do Conselho 
Curador da Fhemig José do 
Carmo Fonseca afirmou que 
nenhum imóvel da instituição 
pode ser disponibilizado sem 
a aprovação do órgão, que es-
taria atento às denúncias dos 
moradores das colônias. 

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) disse que é necessá-
rio pensar em uma política 
consistente para as colônias 
de hansenianos, de modo a 
contemplar não apenas saú-
de, mas também segurança, 
assistência social e educação. 
Ele é favorável ao pagamento 
de indenizações. 

O deputado Arlen Santia-
go (PTB) disse que visitou as 
colônias recentemente e que 
ficou “estarrecido” com os pro-
blemas. Ele criticou a Fhemig.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT), presidente da co-
missão, declarou que vai se 
empenhar no encaminha-
mento de soluções para os 
problemas apresentados.

Situação das colônias de hansenianos foi discutida em reunião da Comissão de Direitos Humanos

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Anel Rodoviário será tema de audiência
Palco de graves acidentes, o 
Anel Rodoviário de Belo Hori-
zonte será tema de audiência 
na Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Pú-
blicas. Requerimento nesse 
sentido, do deputado Ansel-
mo José Domingos (PTC), foi 
aprovado ontem. 

A comissão também 
aprovou, entre outras au-
diências, uma reunião sobre 

a situação da malha ferro-
viária em Minas, em conjun-
to com as Comissões de De-
senvolvimento Econômico e 
de Cultura. Os autores do re-
querimento são os deputa-
dos Roberto Andrade (PSB) e 
João Leite (PSDB).

Outra comissão que se 
reuniu para aprovar requeri-
mentos foi a de Participação 
Popular, que vai discutir, a 

pedido do deputado Doutor 
Jean Freire (PT) e da depu-
tada Marília Campos (PT), as 
políticas públicas de preven-
ção da criminalidade.
Cooperativas – O deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB) 
foi eleito ontem presidente 
da Comissão da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
1/15, que tem como primeiro 
signatário o deputado Antonio 

Carlos Arantes (PSDB). O vice-
-presidente, deputado Cássio 
Soares (PSD), foi empossado.

A PEC 1/15 altera o caput 
do artigo 34 da Constituição 
Estadual, de forma a garantir 
que o servidor público possa se 
licenciar para exercer manda-
to eletivo em diretoria de en-
tidade cooperativa sem perder 
o direito a sua remuneração e 
demais vantagens do cargo.
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Ex-chefe da Polícia Civil afirma que
a instituição corre risco de colapso

A Polícia Civil corre o risco de 
entrar em colapso em bre-
ve, caso o governo não faça 
investimentos estruturais na 
instituição. O alerta foi fei-
to pela ex-chefe da institui-
ção Andréa Vacchiano aos 
deputados da Comissão de 
Segurança Pública, ontem, 
durante audiência sobre a 
precariedade das delegacias 
no interior do Estado.

Andréa Vacchiano ocu-
pou o cargo durante sete me-
ses, em 2016. Ela disse que 
faltam viaturas e estrutura 
física mínima à Polícia Civil, 
mas que foi feito um planeja-
mento estratégico para a rea-
lização de obras, investimen-
tos e compras. “A crise finan-
ceira do Estado interrompeu 
as melhorias. Há cidades, 
por exemplo, onde a popula-
ção ajudou na conclusão de 
obras”, declarou.

A ex-chefe da Polícia Ci-
vil afirmou ainda que, no pe-
ríodo em que esteve no car-
go, cerca de 950 novos servi-
dores passaram a compor os 
quadros da Polícia Civil, mas 
a promessa era de nomeação 
de mais de 14 mil, segundo 
ela. “Os 1,3 mil concursados 
que aguardam nomeação 
não vão suprir a real neces-
sidade do Estado”, reforçou.

O presidente do Sindica-
to dos Delegados, Marco An-
tônio de Paula Assis, lembrou 
que o quadro da Polícia Civil 
deveria ser composto por 19 
mil servidores, mas tem 8,7 

mil. Segundo ele, os delega-
dos estão sobrecarregados, 
pois são obrigados a assumir 
a responsabilidade por diver-
sas cidades.

O presidente do Sindica-
do dos Policiais Civis, Deníl-
son Martins, chamou atenção 
para o fato de a Lei Orgânica 
da Polícia Civil (Lei Comple-
mentar 129, de 2013) ter sido 
sancionada há quatro anos, 
mas não estar sendo cumpri-
da, de acordo com ele. A nor-
ma garante autonomia orça-
mentária e financeira para a 
Polícia Civil, mas isso não es-
taria ocorrendo na prática. 

Representantes de enti-
dades de classe da Polícia Mi-
litar participaram da reunião 

e prestaram solidariedade 
aos colegas da Polícia Civil. 

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), afirmou que 
as polícias estão em estado 
de calamidade estrutural. De 
acordo com ele, houve uma 
redução significativa dos re-
cursos do governo para inves-
timento e custeio das corpo-
rações, principalmente desde 
2016. Ele lamentou a ausên-
cia de representantes da dire-
ção da Polícia Civil na reunião.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) disse que a crise nas 
forças de segurança se reflete 
no aumento da criminalidade.

O deputado Lafayette de 
Andrada (PSDB) concordou 

que a violência vem crescen-
do nos últimos anos, em par-
te pelo sucateamento das for-
ças de segurança do Estado.

A deputada Rosângela 
Reis (Pros) falou sobre a si-
tuação do Vale do Aço, onde, 
segundo ela, faltam coletes, 
viaturas e outros itens de tra-
balho básicos para as polícias.

A comissão também 
aprovou requerimentos de 
audiência, entre outras coi-
sas para discutir a exposi-
ção  QueerMuseu, que tinha 
como tema a diversidade se-
xual e foi cancelada pelo San-
tander Cultural de Porto Ale-
gre, após críticas de movimen-
tos religiosos. A solicitação é 
do deputado Léo Portela (PR).

Parlamentares da Comissão de Segurança alertaram para o aumento da criminalidade 

Ricardo Barbosa

COMISSÕES

Comissão dá aval a indicação na Funed
Apesar da crise financeira do 
Estado, a Fundação Ezequiel 
Dias (Funed), empresa do go-
verno de Minas voltada para 
o desenvolvimento da pes-
quisa científica e tecnológica 
no campo da saúde pública, 
tem condições de dar conti-
nuidade ao trabalho de pes-
quisa e fabricação de produ-
tos biológicos, especialmente 
vacinas. Para isso, além da 

receita de cerca de R$ 650 
milhões, gerada por sua pro-
dução própria, a fundação 
busca parceria com o Minis-
tério da Saúde, que disponi-
biliza uma verba de R$ 700 
milhões para atendimento de 
projetos institucionais do se-
tor público.

As informações são do 
novo presidente da Funed, o 
advogado Marcelo Fernandes 

Siqueira, sabatinado ontem 
pela comissão especial criada 
para analisar sua indicação 
ao cargo. Participaram da ar-
guição pública do indicado os 
deputados Geraldo Pimenta 
(PCdoB), Doutor Wilson Ba-
tista (PSD) e Carlos Pimenta 
(PDT), todos médicos e tam-
bém membros da Comissão 
de Saúde. Eles aprovaram o 
parecer do relator, deputado 

Durval Ângelo (PT), favorável 
à indicação.

Para o relator, o indica-
do respondeu com clareza e 
objetividade às questões que 
lhe foram feitas. Além disso, 
segundo Durval Ângelo, seu 
currículo e sua bagagem aca-
dêmica e profissional o qua-
lificam para ocupar o cargo. 
Agora, a indicação vai ao Ple-
nário da ALMG.
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Vagas de trabalho para pessoas com
deficiência estão ociosas em Minas

Em 1991, a Lei de Cotas (Lei 
Federal 8.213) tornou obriga-
tória a reserva, para pessoas 
com deficiência, de 2% a 5% 
das vagas de trabalho nas 
empresas com ao menos 100 
funcionários. No entanto, 
passados 26 anos, sua apli-
cação ainda não é comple-
tamente efetiva. Em Minas 
Gerais, cerca de metade das 

oportunidades de emprego 
que deveriam ser destina-
das a esse público não foram 
preenchidas, tanto pelo des-
cumprimento da legislação 
quanto pela dificuldade em 
adequar o perfil dos candida-
tos às especifidades das fun-
ções exigidas.

Essa foi a conclusão apre-
sentada pelo subsecretário 

de Estado de Trabalho e Em-
prego, Antônio Roberto Lam-
bertucci, em audiência públi-
ca promovida ontem pela Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiên-
cia. Lambertucci citou dados 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego segundo os quais 
2.937 empresas estão sujei-
tas à Lei de Cotas no estado, 
o que resulta num universo 
de 59.930 vagas que teriam 
que ser direcionadas exclu-
sivamente para pessoas com 
deficiência. Apenas 31.689 
desses postos de trabalho es-
tão ocupados.

O índice de colocação 
dos candidatos com deficiên-
cia que são direcionados pelo 
Sistema Nacional de Empre-
gos (Sine) em Minas Gerais 
às empresas também é mui-
to baixo, de aproximadamen-
te 20%, ainda de acordo com 
Lambertucci.

O deputado Duarte Be-

chir (PSD), que preside a co-
missão, ressaltou a impor-
tância do Dia D, ação organi-
zada pelo Ministério do Tra-
balho em todo o País para a 
inclusão social e profissional 
de pessoas com deficiência 
e beneficiários reabilitados 
do INSS. O evento, que con-
ta com o apoio da ALMG, se-
rá realizado no Espaço Demo-
crático José Aparecido de Oli-
veira, no dia 29 de setembro.

Outra ação em favor das 
pessoas com deficiência des-
tacada na reunião é o muti-
rão que a Defensoria Pública 
do Estado vai promover, ama-
nhã (21), para oferecer assis-
tência jurídica a esse público. 
O evento será na Escola Esta-
dual Francisco Sales, em Be-
lo Horizonte, das 9 às 11h30.

O deputado Arnaldo Sil-
va (PR) afirmou que os dados 
apresentados mostram a im-
portância da troca de informa-
ções entre os órgãos públicos.

Após crise, Usiminas anuncia recuperação
Após dois anos de prejuí-
zos, a Usiminas volta a dar 
resultados positivos, o que 
vai propiciar a reativação de 
um alto forno em Ipatinga 
(Região Metropolitana do 
Vale do Aço), gerando 120 
novos empregos, e a ante-
cipação do pagamento de 
uma parcela de sua dívida. 
A notícia foi transmitida por 
Sérgio Leite de Andrade, 
presidente da empresa, em 
audiência realizada ontem 
pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico.

Solicitada pelo deputa-
do Duarte Bechir (PSD) e co-
mandada pelo presidente da 
comissão, deputado Roberto 
Andrade (PSB), a reunião dis-
cutiu ações e planos de inves-
timentos da Usiminas para o 
próximo biênio.

O executivo detalhou 
que o fechamento do segun-
do trimestre deste ano mos-
trou um resultado melhor do 

Ebitda dos últimos 13 trimes-
tres: R$ 750 milhões. O in-
dicador mostra quanto uma 
empresa gera de faturamen-
to em suas atividades, sem 
contar impostos e outros 
efeitos financeiros.

Segundo Sérgio Andra-
de, a crise recente provocou 
uma deterioração das finan-
ças da empresa. Isso levou a 
companhia a pedir aos acio-
nistas um aporte de capital 
da ordem de R$ 1 bilhão pa-
ra manter suas operações, no 
que foi atendida pelos três 
maiores detentores de ações 
da Usiminas: Techint, Nippon 
Steel e Companhia Siderúrgi-
ca Nacional (CSN).

Outras ações foram a in-
terrupção do pagamento das 
amortizações da dívida e a 
reestruturação da gestão da 
empresa. 

Os parlamentares pre-
sentes elogiaram o presiden-
te da Usiminas pelos resul-

tados. “A atuação da empre-
sa nos dá alívio e esperança”, 
disse o deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB).

A deputada Rosângela 
Reis (PV) declarou estar or-
gulhosa “por saber que estão 
sendo traçados novos rumos 
para a Usiminas”.

“Se a Usiminas vai bem, a 
situação daquela região me-
lhora”, apontou o deputado 

Agostinho Patrus Filho (PV). O 
deputado Bosco (PTdoB) enfa-
tizou que é impossível pensar 
Ipatinga e o Vale do Aço sem a 
presença da companhia.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) desejou sucesso à 
Usiminas e a toda sua equi-
pe. Para a deputada Ione Pi-
nheiro (DEM), a companhia 
cresceu muito após ser pri-
vatizada, em 1991.

Comissão discutiu aplicação, em Minas Gerais, da Lei de Cotas 

Deputados ouviram o presidente da Usiminas em audiência pública

Sarah Torres

Willian Dias

COMISSÕES
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ORADORES

AGROPECUÁRIA

Assistência social
O deputado André Quintão 
(PT) criticou os cortes no 
orçamento para 2018 feitos 
pelo governo federal, que, 
segundo ele, terão impactos 
severos na assistência social. 
André Quintão disse que, 
dos R$ 3 bilhões inicialmente 
propostos, restaram apenas 
R$ 78 milhões, que equivale 
a metade do orçamento da 

pasta no governo estadual. 
“Isso afetará os municípios, 
com o fechamento dos cen-
tros de referência em assis-
tência social e a demissão 
dos trabalhadores”, lamen-
tou. Ainda de acordo com o 
deputado, as vítimas são 30 
milhões de pessoas pobres, 
pois os cortes significam o 
fim do Sistema Único de As-
sistência Social, que depende 

sobretudo de recursos fede-
rais. “Não é corte, é decapi-
tação orçamentária”, definiu 
André Quintão. Em aparte, o 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) disse que o problema 
se originou nas administra-
ções petistas, sendo rebatido 
por André Quintão, que lem-
brou que nos governos Lula e 
Dilma 40 milhões de brasilei-
ros deixaram a pobreza.

Crise 1
O deputado João Leite  (PSDB) 
afirmou que todas as ma-
zelas que o Brasil enfrenta 
atualmente são um legado 
dos governos do PT, a exem-
plo do aumento do número 
de moradores de rua em Be-
lo Horizonte. “Do jeito que 
falam, parece que tudo de 
ruim aconteceu neste pouco 
mais de um ano, desde que 

o vice da Dilma e do PT assu-
miu o governo. Será que 14 
milhões de desempregados 
brotaram do nada?”, questio-
nou o parlamentar. Segundo 
ele, mais do que uma crise 
econômica, uma crise de fal-
ta de esperança toma conta 
do povo brasileiro. “Quem 
tem dinheiro vai embora e 
quem não tem vai morar na 
rua”, disse. O parlamentar 

ainda criticou a proposta do 
governo federal para a Base 
Nacional Comum Curricular, 
classificada por ele como 
uma lavagem cerebral em 
nome da doutrinação ideoló-
gica, que representaria o fim 
da autonomia da família e a 
instauração do caos no país. 
“Se isso acontecer, vamos ter 
que juntar os cacos do Brasil”, 
declarou João Leite.

Crise 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), ao mencionar 
pronunciamento anterior 
do deputado André Quintão 
(PT), disse que crise ainda 
pior do que a federal se aba-
te sobre o Estado, que não 
cumpre o que está previsto 
no orçamento. Ele citou os 
problemas na saúde públi-
ca como exemplo e disse 

que a responsabilidade é do 
Poder Executivo, que não 
estaria cumprindo os repas-
ses constitucionais, levando 
ao fechamento de leitos em 
hospitais. Segundo Sargento 
Rodrigues, até mesmo uma 
integrante do alto escalão 
da Secretaria de Saúde teria 
admitido, em audiência na 
ALMG, atrasos nos repas-
ses. O parlamentar afirmou 

que problema semelhante 
foi denunciado por reporta-
gem do jornal O Tempo de 
sábado (16), dando conta da 
suspensão das oficinas do 
Programa Fica Vivo em 11 
cidades. Sargento Rodrigues 
denunciou ainda o sucatea-
mento do aparato de segu-
rança pública, sendo apoia-
do em aparte pelo deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB).

Educação
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) lembrou audiên-
cia pública que, realizada re-
centemente na ALMG,  reuniu 
diretores de escolas de todo 
o Estado. A discussão girou 
em torno da valorização des-
se profissional, que, segundo 
o parlamentar, desempenha 
papel fundamental no siste-
ma educacional. “Eles não 

medem esforços e sacrífi-
cios para se dedicar tanto à 
gestão pedagógica quanto 
administrativa das escolas. 
São profissionais muitas ve-
zes esquecidos, mas que são 
a verdadeira espinha dorsal 
de uma escola”, afirmou. 
Ainda de acordo com o par-
lamentar, muitos diretores 
trabalham mais de 12 horas 
por dia para zelar pelo bom 

funcionamento da institui-
ção que dirigem, merecendo 
por isso o reconhecimento, 
sobretudo em termos de 
remuneração. Em aparte, o 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS) lembrou a coleta de 
assinaturas para instalação 
de comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) destinada a 
investigar a atuação da Co-
pasa no Estado.

ALMG vai discutir inovação no setor
A recente premiação, em 
concurso realizado na Fran-
ça, de 11 queijos produzi-
dos no interior do Estado foi 
lembrada ontem, na primei-
ra reunião preparatória do 
ciclo de debates sobre ino-
vação tecnológica voltada 
à produção rural. O evento 
a ser realizado pela Assem-

bleia Legislativa, em parce-
ria com entidades do setor, 
buscará destacar casos de 
sucesso como o dos queijos 
artesanais.

O objetivo do ciclo é co-
nhecer as experiências de 
produtores mineiros de ca-
fé, vinho, queijo, mel e azei-
te, produtos, que, segundo 

o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), têm obtido 
projeção nos mercados na-
cional e internacional. De 
acordo com o parlamentar, 
o evento será uma oportu-
nidade para que os produ-
tores troquem informações 
sobre questões práticas da 
cadeia produtiva.

Ontem, os participantes 
discutiram e sugeriram temas 
para a palestra magna e os pai-
néis. Um dos temas a serem 
discutidos é a relação entre 
produção agrícola e conserva-
ção dos recursos naturais.

As reuniões de prepara-
ção do evento serão realiza-
das às terças-feiras, às 9h30. 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
turno único (urgência)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Assembleia recebe projeto de lei que
reajusta salários na Defensoria Pública

O Plenário recebeu, na  Reunião 
Ordinária de ontem, ofício da 
Defensoria Pública com en-
caminhamento do Projeto de 
Lei (PL) 4.616/17, de autoria 
do órgão, que dispõe sobre a 
revisão anual dos subsídios, 
vencimentos e proventos de 
seus membros e servidores. O 
reajuste refere-se ao período 
de julho de 2015 a 31 de junho 
de 2016. O índice proposto é 
de 8,84%, referente à inflação 
medida pelo IPCA no período.

Em sua justificativa, a de-
fensora pública-geral Chris-
tiane Procópio Malard afirma 
que o projeto trata, na práti-
ca, de recomposição da per-
da do poder aquisitivo dos 
servidores e membros da De-
fensoria Pública.

No fim da Reunião Ordi-
nária, o deputado João Leite 
(PSDB) fez pronunciamento 
na tribuna para tratar do pe-
rigo representado pelo Anel 
Rodoviário, em Belo Horizon-
te. O parlamentar citou dois 
acidentes com mortes regis-
trados recentemente no lo-
cal. “Radares e placas não 
param carretas sem freio. In-
felizmente, vamos ver outras 
tragédias lá”, lamentou.

Em aparte, o deputa-
do Felipe Attiê (PTB) criticou 
as altas aposentadorias, ci-

tando o caso de um capitão 
da Polícia Militar que já está 
aposentado aos 49 anos. O 
exemplo foi contestado pe-
lo deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que lembrou a 
rotina estressante e os peri-
gos enfrentados pelos poli-
ciais militares no cumprimen-
to do seu dever.

Ainda na reunião, a atua-
ção da Copasa foi alvo de crí-

ticas dos deputados Fabiano 
Tolentino (PPS), Antonio Car-
los Arantes (PSDB), Gustavo 
Corrêa (DEM) e Sargento Ro-
drigues.
Requerimento – Foi deferido 
pela Presidência requerimen-
to dos deputados Sargento 
Rodrigues, Bonifácio Mourão 
(PSDB), Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), Felipe Attiê, Gustavo 
Valadares (PSDB), João Vítor 

Xavier (PSDB), Lafayette de 
Andrada (PSD) e Roberto An-
drade (PSB), solicitando que 
seja apreciado pelo Plenário 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 27/15. A proposi-
ção, do deputado Sargento 
Rodrigues, define regras para 
o investimento em seguran-
ça, mas recebeu parecer con-
trário de todas as comissões 
a que foi distribuída.

No Plenário, parlamentares discutiram acidentes no Anel Rodoviário e atuação da Copasa

Luiz Santana

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convida-

dos, a implantação de política de saúde para a Região Ampliada Oeste. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
9h45

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, denúncias de abuso de poder e arbitrariedade da Polícia 
Militar em Ouro Preto, especialmente na morte de Igor Arcanjo Mendes. 
Requerimento: deputados Cristiano Silveira e Rogério Correia

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João Leite, que obriga 
a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece-

res sobre 57 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.062/15 
(1º turno), do deputado Cristiano Silveira, que institui como área de pro-
teção ambiental os ecossistemas das turfeiras, na Serra do Espinhaço

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 3.676/16 (1º turno), da Comissão Extraor-
dinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a 
fiscalização de barragens no Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 4.355/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 18.974, de 2010, a qual estabelece a estrutura da carrei-
ra de especialista em políticas públicas e gestão governamental e altera 
as tabelas de vencimento das carreiras de policiais civis de que trata a Lei 
Complementar 84, de 2005

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 

debater, com a presença de convidados, a contribuição do pensamento 
e da obra de Paulo Freire para a educação. Requerimento: deputado 
Rogério Correia

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-
narinho I) – discutir e votar proposições da comissão

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 

– debater, com a presença de convidados, protestos das dívidas dos 
contribuintes relativas aos tributos estaduais. Requerimento: deputado 
Felipe Attiê

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, a questão das 
drogas nas escolas públicas. Requerimento: Antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.280/15 (2º turno), do deputado Cabo Júlio, que 
dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
4.450/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a 
Política Estadual de Cultura Viva

Das 16 às 19 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Espaço Democrático José Aparecido 

de Oliveira) – oficina de entrosamento 

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 2h Panorama – Tipificação do estupro 
 2h30 Assembleia Notícia 
 3h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (7/6) – 

Debate a educação ambiental humanitária e o bem estar animal 
 5h45 Minas é Muitas – Sem Peixe 
 6h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil
 7h Zás – Leri Faria, com o CD Nosso
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Criminalização do funk 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de comissões

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

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Criminalização do funk 
 20h Comissão Especial de Indicação para a presidência da Fhemig 

(22/8) (inédito) – Arguição pública de Tarcísio Dayrell Neiva
 21h Assembleia Debate – Órfãos do crack 
 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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ORDEM DO DIA (cont.)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno


