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Congelamento de investimentos públicos
afeta funcionamento de universidades

A revogação da Emenda Cons-
titucional 95, que impõe o 
congelamento de investimen-
tos públicos por 20 anos, é a 
única solução para evitar o 
fechamento de universidades 
públicas brasileiras já no ano 
que vem. O alerta foi feito por 
deputados, reitores de univer-
sidades, professores e estu-
dantes que participaram, on-
tem, de audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. Na reunião, 
foi lançada a Frente Parlamen-
tar em Apoio aos Institutos 
Federais e às Universidades 
Federais, capitaneada pelo 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), que solicitou a audiência.

Os participantes foram 
unânimes em sugerir a mo-
bilização de toda a socieda-
de para resistir e impedir o 
desmonte das instituições de 
ensino federais. “Sem educa-
ção pública de qualidade, não 
teremos mão de obra qualifi-
cada, não teremos iniciativas 
empreendedoras e não tere-
mos pesquisas para agrega-
ção de valor aos produtos”, 
declarou Cristiano Silveira.

Segundo o deputado, os in-
vestimentos no ensino superior 
já sofreram cortes de mais de 
R$ 4 bilhões pelo atual governo 
e algumas universidades estão 
recebendo até 30% a menos 
nos repasses de recursos. 

“Há no Brasil um evi-
dente sucateamento da 
escola pública. Já existe 

projeto propondo que o en-
sino universitário seja todo 
pago. Estão se desman-
chando os direitos sociais”, 
lamentou o deputado Ro-
gério Correia (PT).

“Se a Emenda Constitu-
cional 95 não for revogada, 
vamos comprometer duas 
gerações”, afirmou o depu-

tado federal Reginaldo Lo-
pes (PT-MG), coordenador 
da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Câmara dos 
Deputados. Ele apresentou 
uma proposta de emenda 
à Constituição para tentar 
anular a medida.

 Audiência da Comissão de Educação abordou a crise nas instituições federais de ensino 

 Sarah Torres

Reitores lamentam retrocesso na educação
Reitores presentes à audiên-
cia pública lamentaram o re-
trocesso que está sendo im-
posto à educação pelo atual 
governo. Todos afirmaram 
que nos governos de Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff houve avanços con-
sideráveis, agora comprome-
tidos pelo congelamento de 
investimentos.

O reitor do Instituto Fe-
deral Sul de Minas (Ifsulde-
minas), Marcelo Bregagnolli, 
representante do Conselho 
Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tec-
nológica, afirmou que, de 
2010 a 2016, saltou de 400 
mil para quase 900 mil o nú-
mero de vagas nas 644 unida-
des espalhadas pelo País. Em 
Minas Gerais, cinco institutos 
federais e o Centro Federal 
de Educação Tecnológica (Ce-
fet) fazem parte da rede.

No último ano, os in-
vestimentos nessas escolas 
caiu de cerca de R$ 1 bilhão 
para R$ 300 milhões. “Isso 
compromete a expansão e a 
consolidação de nossas uni-
dades”, declarou.

Paulo Márcio de Faria e 
Silva, reitor da Universidade 
Federal de Alfenas (Unifal) e 
representante da Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensi-
no Superior (Andifes), disse 
que as 63 universidades fe-
derais são responsáveis por 
55% de toda a formação de 
mestres e doutores no País. 
Além disso, 80% das pesqui-
sas científicas, tecnológicas 
e de inovação são feitas nes-
sas universidades. 

Ele também ressaltou o 
processo de inclusão social 

nas universidades ocorrido 
nos dois governos passados. 
Atualmente, 60% dos alunos 
são oriundos de famílias com 
renda de até dois salários mí-
nimos. “A política atual não re-
conhece a importância estraté-
gica da universidade”, criticou.

Ângela Carrato, diretora 
de Comunicação e Política 
do Sindicato dos Professo-
res das Universidades Fede-
rais (Apubh), disse que o re-
cuo nos investimentos está 
causando perplexidade e 
indignação nos profissionais 
das instituições. 
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Assembleia encerra, em Montes Claros, 
discussão participativa sobre o PPAG

A Assembleia Legislativa en-
cerra hoje a Discussão Partici-
pativa do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 – Revisão para 
2018 com um encontro regio-
nal em Montes Claros (Norte). 
O evento será das 9 às 18 ho-
ras, no Auditório do Instituto 
de Ciências Agrárias da UFMG 
– Campus Montes Claros 
(Avenida Universitária, 1.000, 
Universitário). Estarão em de-
bate a situação fiscal do Esta-
do, as políticas sobre os temas  
“Água” e “Agricultura familiar” 
em 2017 e a proposta de revi-
são para o ano de 2018.

Ontem, na ALMG, foi 
concluído o encontro esta-
dual previsto na Discussão 
Participativa do PPAG, que 
se iniciou na semana passa-
da. Pela manhã, no Auditório 
da Escola do Legislativa, fo-
ram discutidas questões de 
segurança pública relativas 
à revisão do plano. À noite, 
no Teatro, as Comissões de 
Participação Popular e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) se reuni-
ram para fazer um balanço 
e receber as sugestões da 
sociedade apresentadas du-
rante o encontro estadual.

Foram realizadas ainda, 
no mês de outubro, outras 
duas reuniões regionais so-
bre o PPAG, em Governador 
Valadares (Rio Doce) e Itao-
bim (Vale do Jequitinhonha).

A proposta de revisão do 
PPAG para o exercício 2018 
está contida no Projeto de Lei 

(PL) 4.665/17, do governador 
Fernando Pimentel, que tra-
mita na FFO. As sugestões 
colhidas na Discussão Parti-
cipativa são recebidas pela 
Comissão de Participação 
Popular e transformadas em 
propostas de ação legislativa 
(PLE), podendo dar origem a 
emendas ao PPAG e ao Orça-
mento, a pedidos de provi-
dências ao poder público ou 
mesmo a projetos de lei de 
autoria da própria comissão.
Influência – A audiência no 
Teatro atendeu a requeri-
mento do presidente da Co-
missão de Participação Po-
pular, deputado Doutor Jean 
Freire (PT), que elogiou a 
trajetória da comissão como 
importante instrumento para 

que a sociedade civil possa 
influenciar as decisões do 
poder público, sobretudo em 
questões orçamentárias. 

O deputado André Quin-
tão (PT), que durante anos co-
ordenou o trabalho de revisão 
do PPAG como presidente da 
Comissão de Participação Po-
pular, lembrou que a segmen-
tação da discussão é um passo 
fundamental para afinar a sin-
tonia do poder público com a 
sociedade. “Essa oportunidade 
de participação é uma conquis-
ta da sociedade e os resultados 
são visíveis”, declarou.

O parlamentar citou 
como exemplos disso o pro-
grama Bolsa-Reciclagem, o 
cofinanciamento pelo Esta-
do do Sistema Único de As-

sistência Social (Suas) e even-
tos como os Jogos Indígenas 
e festivais regionais. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que também já foi 
presidente da Comissão de 
Participação Popular, disse 
que a revisão do PPAG tem 
um caráter educativo com re-
lação à aplicação de recursos 
pelo governo. “É uma disputa 
por recursos, e, na revisão do 
PPAG, os que mais necessi-
tam deles ganham força para 
serem ouvidos”, resumiu.

Representantes do Poder 
Executivo também participa-
ram da reunião conjunta de 
balanço da etapa estadual de 
revisão do PPAG. Todos foram 
unânimes em elogiar esse canal 
de mobilização da sociedade.

Índices de criminalidade estão em queda
Na reunião sobre ações do 
PPAG relativas à seguran-
ça pública, pela manhã, no 
Auditório da Escola do Le-
gislativo, o diretor de Apoio 
Operacional da Polícia Mili-
tar, coronel Marcos Antônio 
Dias, disse que Minas Gerais 
é um dos poucos estados 
brasileiros com queda nos 
índices de criminalidade.

Ele foi um dos gestores 
do governo presentes ao 
encontro, que abordou os 
programas de segurança 
relativos aos temas “Infra-
estrutura das polícias os-
tensivas e judiciária e da 
defesa civil”, “Prevenção ao 
crime e justiça criminal” e 
“Sistema socioeducativo e 
prisional”.

De acordo com o coro-
nel, no período de janeiro 
a setembro de 2017, hou-
ve redução de 10,25% na 
taxa de crimes violentos, de 
7,23% nos homicídios e de 
10,73% nos índices de rou-
bos, em comparação com 
o mesmo período de 2016. 
“Essa redução é resultado 
da ação forte do governo 

estadual e das forças de se-
gurança pública no combate 
à criminalidade”, declarou.

O subsecretário de Es-
tado de Integração de Segu-
rança Pública, Marcelo Vla-
dimir Corrêa, acrescentou 
que a melhora nos índices 
de criminalidade mostra a 
importância do trabalho de 
prevenção.

 Reunião conjunta no Teatro marcou o recebimento, na noite de ontem, de sugestões da sociedade 

 Daniel Protzner
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Comissão aprova debate sobre impacto da 
tragédia de Mariana na vida dos animais

A Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais 
aprovou ontem requerimen-
to de audiência sobre os im-
pactos nos animais domés-
ticos e não domésticos pro-
vocados pelo rompimento 
da Barragem do Fundão, em 
Mariana (Região Central), 

que completou dois anos em 
5 de novembro.

A solicitação de audiência 
é do presidente da comissão, 
deputado Noraldino Júnior 
(PSC). De acordo com ele, os 
danos causados pelo desastre 
são irreparáveis, mas é preciso 
verificar as consequências da 

tragédia e as medidas adota-
das pela Samarco, mineradora 
responsável pela barragem.

O mesmo parlamentar 
teve outras solicitações de 
audiências aprovadas. Uma 
delas tem o objetivo de discu-
tir a política pública estadual 
de proteção aos animais.

Outra reunião aprovada 
tem como tema a convivência 
do cão comunitário com a so-
ciedade. O deputado também 
teve aprovado requerimento 
de visita da comissão ao mu-
tirão de castração promovido 
pela ONG SOS Bichinho, em 
Pará de Minas (Região Central).

Agentes
O deputado Durval Ângelo 
(PT) falou sobre reunião de 
que participou no Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), na qual foram discu-
tidas soluções para manter os 
empregos dos agentes de se-
gurança pública contratados. 
Segundo ele, o TJMG propôs 
interpretar a Lei 18.185, de 
2009, que trata da contrata-

ORADORES

ção por tempo determinado 
para atender necessidade 
temporária de excepcional 
interesse público. Durval 
Ângelo disse que o tribunal 
sinalizou que poderá prorro-
gar alguns contratos tempo-
rários de agentes por mais 
três anos, no máximo. “Es-
pero que possa trazer paz à 
Assembleia essa decisão, que 
representa uma solução para 

um impasse que se arrasta há 
muito tempo”, afirmou. Ou-
tro tema abordado pelo de-
putado foi a necessidade de 
uma ampla reforma política, 
baseada na melhoria da re-
presentação partidária, com a 
adoção da cláusula de barrei-
ra, na ampliação dos mecanis-
mos de participação popular e 
na adoção do financiamento 
público de campanha.

Fóruns regionais
O deputado André Quintão 
(PT) defendeu a linha adota-
da pelo governo do Estado de 
utilizar instrumentos da demo-
cracia participativa, com o diá-
logo com movimentos sociais 
e participação nas decisões. 
Nessa perspectiva, a realização 
dos fóruns regionais foi defen-
dida por ele. Segundo André 

Quintão, o projeto contribui 
para que cada um dos 17 ter-
ritórios de desenvolvimento do 
Estado defina suas prioridades 
e necessidades. O parlamentar 
reconheceu que esse modelo 
de gestão precisa de aper-
feiçoamento, mas afirmou 
que a experiência inicial tem 
dado bons frutos. O deputa-
do lembrou que a ALMG par-

ticipou dos fóruns e mantém 
a Comissão de Participação 
Popular, a qual vem acompa-
nhando a execução do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental desde 2003. Ele acres-
centou que, num momento de 
crise econômica, grandes obras 
não devem ser a prioridade do 
Estado, e sim a garantia do fun-
cionamento da máquina. 

Críticas 
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) referiu-se às falas 
de deputados que o antecede-
ram. Ele fez críticas aos fóruns 
regionais de governo e disse 
que colegas governistas esta-
riam querendo tirar proveito 
da decisão do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG) de 
prorrogar contratos de agentes 

penitenciários. Na opinião de 
Sargento Rodrigues, os fóruns 
são instrumentos de partici-
pação só no plano da teoria. 
“O que temos visto é a gastan-
ça do dinheiro público e sem 
qualquer resultado”, afirmou. 
Na avaliação dele, o governo, 
em vez de gastar com esses 
eventos, deveria cumprir suas 
obrigações com os municípios 

na saúde, na educação, na segu-
rança e em outras áreas. Sobre 
a decisão do TJMG, Sargento 
Rodrigues afirmou que ela é 
fruto de cobrança e pressão 
feitas pela oposição. “Muitos 
da Assembleia apedrejavam 
os agentes de segurança e 
agora querem tirar ‘casqui-
nha’ na decisão do Tribunal de 
Justiça”, declarou.

Dívida 
O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) cumprimentou o pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), Her-
bert Carneiro, pela decisão de 
suspender a cobrança de uma 
dívida da Prefeitura de Betim 
com a construtora Andrade 
Gutierrez. “Essa é uma dívida 
do final da ditadura militar, que 

já foi inclusive paga”, declarou. 
Ele afirmou que, com essa me-
dida, Betim poderá respirar, es-
pecialmente neste momento de 
crise, e investir nas áreas priori-
tárias, como saúde e educação. 
O deputado também defendeu 
os fóruns regionais de gover-
no, qualificando-os como uma 
experiência inovadora. Ele co-
mentou que ficou perplexo ao 

ouvir deputados questionando 
o programa. Geraldo Pimenta 
ainda fez críticas ao governo de 
Michel Temer e à reforma da 
Previdência. Ele convidou todos 
a participarem das manifesta-
ções, hoje, contrárias às medi-
das do governo federal, entre 
as quais a reforma trabalhista. 
“É preciso dizer não ao trabalho 
escravo”, afirmou.
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TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro 

como a noite
Das 9 às 18 horas

• Discussão Participativa do PPAG – Revisão para 2018 (Montes Claros)
11 horas

• Comissão de Segurança Pública (São Paulo) – visita ao Centro de Se-
gurança Bancária do Itaú-Unibanco, para conhecer a tecnologia em-
pregada na segurança dos estabelecimentos bancários. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

12 horas
• Zás (Teatro) – show Paisagem sonora, com Joaci Ornelas

14 horas
• Comissão de Cultura (Auditório José Alencar) – debater, com a pre-

sença de convidados, os marcos legais da cultura. Requerimento: 
deputado Bosco

14h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, a preservação dos direitos humanos no ambiente esco-
lar. Requerimento: deputado Rogério Correia

Confira os destaques do fim de semana
SALA DE IMPRENSA 
O programa analisa o direito de todo cidadão de retirar dados pessoais de qualquer veículo de 
comunicação de massa que sejam considerados prejudiciais à sua imagem ou à sua honra. Foram 
convidados a participar do programa o professor de Direito Constitucional José Luiz Quadros 
Magalhães e o professor de Comunicação da PUC Minas Mozahir Salomão. Além de comentar as 
reações ao direito ao esquecimento na imprensa, os convidados analisam esse direito em tem-
pos de internet, já que a rede eterniza tudo. Sábado, às 17h30, e domingo, às 18 horas. 

PALESTRA TRE 
Dentro do projeto 3º Turno, da Escola Judiciária do TRE de Minas, a secretária de Controle 
Interno e Auditoria do TRE catarinense, Denise Goulart, falou sobre o tema “Financiamento de 
campanha: o impacto das novas regras da reforma eleitoral”. Participaram como debatedores 
Bruno Carazza e Rogério Medeiros. O projeto tem a proposta de apresentar aos magistrados, 
promotores, advogados, servidores e estudantes importantes temas jurídicos, especialmente 
relacionados ao processo político-eleitoral. Sábado, às 22h30. 

PANORAMA
O Panorama aborda o poder terapêutico da escrita. Vamos falar do poder da chamada “expressive 
writing”, ou, em tradução livre, “expressão pela escrita”, que ganha cada vez mais espaço na me-
dicina entre pacientes que estão vivendo situações limítrofes. Até que ponto dividir esse tipo de 
vivência ajuda tanto a quem escreve, quanto a quem lê? Os convidados do programa são a jorna-
lista e escritora Daniella Zupo, que lançou recentemente um livro sobre a experiência de enfrentar 
um câncer, e o psicanalista e doutor em Literatura Comparada Erick Gontijo. Domingo, às 22 horas.

Hoje
 0h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 1h Panorama – Escrita redentora
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (31/8) – Relatório preliminar da 

Comissão da Verdade que trata dos crimes da ditadura contra o 
movimento sindical e os trabalhadores

 5h10 Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre 
Bahia 

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Saúde bucal
 9h Compactos de Comissões 
 9h20 Comissão de Prevenção e Combate ao uso do Crack (20/9) 

inédito – Debater a realidade das escolas públicas de Minas 
Gerais diante dos desafios do consumo e do tráfico de drogas 

 12h Memória e Poder – Poeta e escritor Affonso Romano de Sant’Anna
 13h Mundo Político 
13h30 Assembleia ao Vivo
 14h Comissões (ao vivo) 
	 18h	 #Confirma
18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
19h30 Panorama – Saúde bucal
 20h Segunda Musical (inédito) – Violonista João Morales e pianista 

Dersu Soares
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Trabalho escravo
 22h Resenha da Semana  
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Tribunal do júri
23h30 Zás – Danças árabes 

• programação sujeita a alterações 


