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Comissão discute impacto de tragédia

Ministro e parlamentares fazem defesa
das mudanças na legislação trabalhista

Efeitos de rompimento de barragem sobre animais serão debatidos

Comissão de Agropecuária apresentou demandas ao ministro do Trabalho

Ricardo Barbosa 

Daniel Protzner

cutir na audiência as conse-
quências do rompimento e 
as medidas compensatórias 
adotadas pela empresa após 
o episódio, ocorrido em 5 de 
novembro de 2015.

A comissão aprovou outro 
requerimento de audiência 
pública de autoria de Noraldi-
no Júnior, para debater, com a 
presença de representantes do 
governo do Estado, as dificul-
dades enfrentadas por ativis-
tas, protetores de animais e re-
presentantes de organizações 
não governamentais que tra-
balham em prol dessa causa.

Debater os danos causados 
pelo rompimento da Barra-
gem de Fundão, da minerado-
ra Samarco, em Mariana (Re-
gião Central), especialmente 
aos animais domésticos e 
não domésticos que viviam 
nos municípios atingidos pela 
lama. Esse é o objetivo princi-
pal da audiência pública que 
a Comissão Extraordinária de 
Defesa dos Animais aprovou 
em sua reunião de ontem.

O autor do requerimen-
to e presidente da comissão, 
deputado Noraldino Júnior 
(PSC), pretende também dis-

que dispõe sobre a política 
de estímulo, incentivo e pro-
moção ao desenvolvimento 
local de startups, lembrando 
que Belo Horizonte é modelo 
de inovação tecnológica, mas 
que algo também precisa ser 
feito em nível federal. 

A atuação do ministro 
foi elogiada pelos deputados 
Dilzon Melo (PTB), Gustavo 
Valadares (PSDB) e Roberto 
Andrade (PSB).

que o Ministério do Trabalho 
atue, no âmbito da trami-
tação da Reforma da Previ-
dência, para que a mulher 
do campo seja reconhecida 
como produtora rural e não 
como doméstica, para efeitos 
de aposentadoria.

Por fim, o parlamentar 
entregou ao ministro cópia 
do Projeto de Lei 3.578/16, 
de sua autoria e do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 

Com base na primazia do 
negociado sobre o legislado, 
a reforma trabalhista, na vi-
são do ministro, também traz 
de volta o protagonismo das 
lideranças sindicais.
Mão de obra – Os elogios do 
ministro à reforma trabalhista 
foram apoiados pelos demais 
participantes da audiência, 
que ainda fizeram perguntas e 
encaminharam sugestões. Ao 
destacar os avanços da nova 
legislação, o deputado Anto-
nio Carlos Arantes relatou que, 
entre os produtores rurais, a 
grande dificuldade sempre foi 
a contratação da mão de obra 
eventual, como na colheita de 
café. “Esse trabalhador faz um 
leilão, trabalha uns dias pra 
um, mais uns dias pra outro, 
depois vai embora e ainda 
aciona a Justiça”, apontou.

Antonio Carlos Arantes 
também pediu a atenção do 
ministro para que os peque-
nos produtores artesanais 
possam ser enquadrados no 
Programa de Microempreen-
dedor Individual Rural (MEI 
Rural). Ele cobrou, ainda, 

Em reunião da Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria, 
realizada ontem a requeri-
mento do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), o mi-
nistro do Trabalho e Emprego, 
Helton Yomura, defendeu a re-
forma trabalhista promovida 
pelo governo federal. Segundo 
ele, as mudanças na legislação 
do setor trouxeram a seguran-
ça jurídica necessária para a 
retomada e a geração de em-
pregos no Brasil. Na reunião, 
os parlamentares da comissão 
apresentaram ao ministro de-
mandas do setor agropecuário 
e agroindustrial mineiro.

Helton Yomura citou 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgados no 
início do mês por sua pasta, 
dando conta de que este foi o 
melhor janeiro em termos de 
criação de empregos formais 
(vagas com carteira assinada) 
em seis anos. As contratações 
superaram as demissões em 
77.822 vagas no mês – em 
2012 foram abertas 118.895 
vagas no mesmo período.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Pensando em Minas (continuação) – Relendo os clássicos em 
época de crise, com Sérgio da Mata 

 1h Panorama – Dislexia 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (21/11) – Comemoração do Dia do 

Conselheiro Tutelar
 5h10 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto J. Cury
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Dislexia 
 9h Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Trabalho realizado 

pela Comissão da Verdade em Minas 
 12h Memória e Poder – Ativista política Carmela Pezzuti
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (5/10) – 

Debate sobre o PL federal que regulamenta o manejo e o controle 
da caça de animais silvestres

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Diogo Alvarez, Juliana Marin e Gisele Fernandes
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político 
 23h Via Justiça (inédito) – Apacs 
 23h30 Zás – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho 

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE 
O Assembleia Debate aborda o aumento da violência contra a mulher. O número de agressões 
e mortes só aumenta. Participam do programa Renata Botelho, defensora pública do Núcleo 
de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, a delegada Ana Paula Balbino, da 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, além das deputadas Marília Campos e Geisa 
Teixeira, ambas do PT. Nossas convidadas debatem o aumento da pena para estupro coletivo 
e feminicídio, falam sobre a efetividade da Lei Maria da Penha e analisam a rede de proteção 
mantida pelo Estado. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
O bate-papo desta semana, no estúdio do Geração, é com a atriz e cantora Thaís Garayp, fa-
mosa por atuar em telenovelas globais. Diante de alunos da Escola Estadual Ruy Pimenta, de 
Contagem, ela revela bastidores da telinha, do teatro e do cinema, lembra momentos de sua 
carreira e comenta alguns de seus trabalhos. No currículo, Thaís soma várias peças e apresen-
tações musicais nacionais e internacionais, oito curtas e dois longas. Segundo a atriz, um dos 
seus papéis mais lembrados foi o que representou na novela Caminho das Índias, da Rede 
Globo. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER     
Desde a redemocratização, o Brasil teve sete planos econômicos, os quais tiveram, entre suas 
metas, controlar a inflação. O economista Edmar Bacha participou das equipes responsáveis 
pela implementação de dois deles: os Planos Cruzado e Real. Duas experiências que são lem-
bradas pelo mineiro de Lambari, Sul de Minas, no programa Memória e Poder, que estreia 
neste fim de semana. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)

Não deixe sua declaração para a última hora.
O comprovante de rendimentos/2018 já está na intranet.


