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Trabalhadores denunciam fechamento 
de agências e demissões nos Correios

PLs estabelecem preferência em serviços
dual dos Correios em Minas, 
no Centro de Belo Horizonte, 
em data a ser marcada. Assi
nam esse requerimento, além 
do presidente da comissão, 
os deputados Rogério Correia 
e Cristiano Silveira (PT) e a de
putada Rosângela Reis.

Os mesmos parlamenta
res tiveram aprovado reque
rimento de visita, a ser mar
cada, à sede do Sindicato dos 
Trabalhadores dos Correios 
em Belo Horizonte, para deba
ter a situação da empresa e as 
reivindicações da categoria.

blica federal, de modo que os 
Correios tenham preferência.

A comissão também 
aprovou requerimentos na 
reunião de ontem, um deles 
para visita a um dos centros 
de distribuição dos Correios, 
em Belo Horizonte. O objeti
vo é verificar as condições de 
trabalho no local, a pedido do 
deputado Doutor Jean Freire.

Também foi aprovada a 
realização de uma nova au
diência pública da comissão, 
dessa vez em frente à sede 
da Superintendência Esta - 

texto dispõe sobre a prestação 
de serviços postais aos órgãos 
e entidades da administração 
pública direta e indireta do 
Estado, definindo que estes 
contratem, preferencialmen
te, a EBCT.

O deputado federal Leo
nardo Monteiro (PT-MG), que 
integra a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Cor
reios, disse que tramitam, na 
Câmara dos Deputados, dois 
projetos de lei federal que tra
tam da prestação de serviços 
postais à administração pú

Diante da situação exposta pe
los trabalhadores dos Correios 
na audiência de ontem, sindi
calistas e parlamentares pro
puseram a aprovação de leis, 
em âmbito federal e estadual, 
determinando que os órgãos 
públicos priorizem a EBCT na 
contratação de serviços pos
tais. Nessa linha, o deputado 
Doutor Jean Freire (PT), que 
preside a Comissão de Parti
cipação Popular e requereu a 
reunião de ontem, anunciou 
ter protocolado, na ALMG, o 
Projeto de Lei (PL) 5.235/18. O 

Ricardo Barbosa

Em audiência realizada ontem, trabalhadores e parlamentares foram unânimes em defender os Correios

fechamento de agências.
O deputado Mário Henri

que Caixa (PV) e a deputada 
Marília Campos (PT) endossa
ram as críticas ao desmante
lamento dos Correios e lem
braram que o setor ferroviário 
enfrenta situação semelhante, 
o que motivou a recente cria
ção, na ALMG, da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias.

País e quebram a soberania 
nacional”, frisou.

A deputada Rosângela 
Reis (Pode) defendeu mais 
investimentos na empresa e a 
realização de novos concursos 
públicos. O deputado Sargen
to Rodrigues (PTB) classificou 
como “ato de covardia” contra 
os trabalhadores dos Correios 
as demissões e as ameaças de 

fator de integração nacional”, 
resumiu Robson. 

O deputado Rogério Cor
reia (PT) afirmou que a EBCT, 
ao lado da Petrobras e da Ele
trobras, faz parte dos planos 
do governo federal de priva
tizar serviços estratégicos. 
“É preciso a resistência dos 
trabalhadores contra esses 
projetos que desmancham o 

Funcionários da Empresa 
Brasileira de Correios e Telé
grafos (EBCT) deverão fazer 
uma paralisação em protesto 
contra o iminente fechamen
to de 513 agências e a dis
pensa de mais de 5 mil tra
balhadores em todo o País. O 
anúncio foi feito ontem por 
representantes da categoria, 
durante audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular.

O fechamento das agên
cias e as demissões constariam 
de relatório da direção da em
presa e ocorreriam em etapas, 
conforme denúncias veiculadas 
recentemente na imprensa.

O presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores dos 
Correios de Minas Gerais, 
Rob son Gomes Silva, lembrou 
que a EBCT não é responsável 
apenas pela entrega de cor
respondências, mas também 
pelo transporte de órgãos 
para transplantes, de urnas 
usadas nas eleições e de li
vros didáticos destinados à 
rede pública, além de todo o 
cadastramento e recadastra
mento de beneficiários dos 
programas sociais do gover
no. “Os Correios são o único 
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Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias 
aprova audiências na primeira reunião

Deputados pedem retomada de investimentos
que a comissão pode ajudar 
na construção de boas pro
postas para os próximos go
vernantes do Estado e do País.

O deputado Doutor Jean 
Freire lamentou a situação de 
abandono de muitas linhas 
ferroviárias em Minas Gerais. 
Dalmo Ribeiro Silva destacou 
que a comissão será um espa
ço importante para a constru
ção de soluções destinadas à 
retomada dos investimentos 
nas ferrovias mineiras.

lha ferroviária para transpor
te de cargas e passageiros.

A deputada Marília Cam
pos apontou que já há uma 
ligação ferroviária entre mu
nicípios da Região Metropoli
tana de Belo Horizonte e de
fendeu que ela seja utilizada 
para transportar não só cargas 
como também passageiros. A 
deputada Ione Pinheiro afir
mou que há décadas não são 
vistos investimentos no trans
porte ferroviário, ressaltando 

tíveis e até de alimentos. Em 
sua opinião, os impactos do 
movimento demonstraram a 
necessidade de se rediscutir a 
ampliação do transporte fer
roviário em Minas Gerais.

O vice-presidente da co
missão, deputado Roberto 
Andrade (PSB), considera que 
as rodovias brasileiras não 
acompanharam o crescimen
to do País e não suportam o 
volume atual de tráfego, sen
do necessário investir na ma

Os deputados presentes na 
reunião de ontem destacaram 
a relevância da retomada dos 
investimentos para a reativa
ção e a construção de linhas 
ferroviárias em Minas Gerais. 
O presidente da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, deputado João Lei
te (PSDB), lembrou as dificul
dades enfrentadas pelo País 
com a paralisação dos cami
nhoneiros, que provocou de
sabastecimento de combus

Clarissa Barçante

A ampliação da malha ferroviária e a reativação do transporte de passageiros serão discutidas pela comissão

bleia. A expectativa é de que 
seja possível aprimorar o 
transporte de carga e de pas
sageiros por meio da recu
peração e da ampliação das 
linhas ferroviárias no Estado.

Outros fatores que in
fluenciaram a decisão foram 
a existência de infraestrutu
ra ferroviária subutilizada ou 
abandonada em diversas re
giões de Minas Gerais, bem 
como a importância econô
mica, histórica e sociocultu
ral desse patrimônio público 
para o Estado.

investimento em infraestru
tura para a retomada do cres
cimento econômico. Além 
disso, levou em conta a ne
cessidade de superação dos 
problemas de mobilidade e 
de logística do País, eviden
ciados pela recente paralisa
ção dos caminhoneiros.

O contexto de renovação 
antecipada das concessões 
da malha ferroviária, em 
curso no âmbito do governo 
federal, também foi decisivo 
para a criação da comissão 
extraordinária da Assem

em Itajubá para debater o mo
dal ferroviário no Sul de Minas.
Objetivos – A Comissão Ex
traordinária Pró-Ferrovias Mi
neiras foi criada por decisão 
da Mesa da Assembleia Legis
lativa e tem como objetivos 
fomentar debates sobre as 
potencialidades do transporte 
ferroviário de cargas e de pas
sageiros no Estado e discutir 
possibilidades de investimen
to, bem como seus impactos.

Ao criar a comissão, a 
Mesa da ALMG também con
siderou ser imprescindível o 

Com o objetivo de discutir a 
ampliação e a reativação da 
malha ferroviária em Minas 
Gerais, a Comissão Extraordi
nária Pró-Ferrovias Mineiras, 
recém-criada na Assembleia 
Legislativa, aprovou ontem a 
realização de audiências pú
blicas no interior do Estado e 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). A co
missão fez ontem sua primei
ra reunião.

O deputado Gil Pereira 
(PP) pediu a realização de cin
co audiências públicas para de
bater a ampliação da Ferrovia 
Centro-Atlântica no Norte de 
Minas e a reativação do trans
porte de passageiros. As audi
ências devem ocorrer nos mu
nicípios de Montes Claros, Pi
rapora, Bocaiuva, Monte Azul 
e Janaúba, todos na região.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) apresentou reque
rimento para a realização de 
audiência pública com o pro
pósito de discutir a desativa
ção da Ferrovia Bahia-Minas, 
o impacto dessa medida nas 
regiões do Vale do Mucuri e do 
Vale do Jequitinhonha e a pos
sibilidade de sua reativação.

As deputadas Marília 
Campos (PT) e Ione Pinheiro 
(DEM) solicitaram a realiza
ção de audiência pública para 
discutir a situação do modal 
ferroviário na RMBH. Já o de
putado Dalmo Ribeiro Silva 
 (PSDB) pediu uma audiência 

COMISSÕES
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Terminam hoje inscrições on-line para 
fórum População em Situação de Rua

ORADORES

Contas da Cemig
O deputado Elismar Prado 
(Pros) criticou a decisão da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) de romper o contrato 
com a Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig), pe
lo qual as casas lotéricas são 
autorizadas a receber o pa
gamento de faturas de ener
gia elétrica. Segundo ele, o 
rompimento, que vai vigorar 

a partir do próximo dia 26, 
se deu de forma autoritária, 
sem transparência e sem 
publicidade ou divulgação, 
pegando a população de sur
presa. “A medida vai causar 
prejuízos não só aos lotéri
cos, que prestam um rele
vante serviço, mas sobretudo 
à população dos pequenos 
municípios, que não contam 
com rede bancária”, disse. “A 

decisão da Caixa viola fron
talmente os direitos do con
sumidor”, protestou, acres
centando que a CEF é uma 
instituição com função social 
e que não deveria almejar o 
lucro acima de tudo. Para de
bater o assunto, o deputado 
solicitou a realização de au
diência pública à Comissão 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte.

Policiais 2
O ato público dos servidores 
da segurança pública esta-
dual, na Praça da Liberdade, 
na quarta-feira (6), também 
motivou o discurso do depu
tado João Leite (PSDB), que la
mentou o fato de o governo do 
Estado ter pedido a prisão do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB), o que considerou “uma 

afronta”. “O deputado é um re
presentante do povo e merece 
todo o meu apoio”, declarou, 
recordando que a própria As
sembleia Legislativa reintegrou 
três deputados cassados pela 
ditadura militar. “Como é que 
agora o governo do PT pede a 
prisão de um parlamentar?”, 
questionou. O deputado disse 
que vai pedir à Mesa da  ALMG  

que se manifeste contra a 
medida. Em aparte, Sargento 
Rodrigues disse que “o PT gos
ta de fazer jogo de palavras”. 
“Quando é um adversário polí
tico que adentra um prédio pú
blico, eles dizem que é invasão, 
mas quando é o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) que age, eles cha
mam de ocupação”, frisou.

Policiais 1
O protesto dos servidores da 
área de segurança pública do 
Estado, que chegaram a inva
dir o Palácio da Liberdade na 
quarta-feira (6), foi abordado 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues (PTB). O parlamentar 
afirmou que o ato foi “ordeiro 
e pacífico” e acusou o governo 
do Estado de sucatear as polí

ticas públicas e desviar verbas 
da previdência dos militares. 
Sargento Rodrigues também 
condenou o parcelamento 
dos salários dos servidores e 
criticou o jornalista Carlos Lin
denberg por ter, segundo ele, 
associado o protesto na Praça 
da Liberdade aos ataques cri
minosos que vêm ocorrendo 
no interior do Estado. O depu

tado disse que vai pedir retra
tação ou recorrerá à Justiça. 
Em aparte, o líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
criticou o que ele chamou de 
ocupação, à força, de um pré
dio que representa o Poder 
Executivo, num momento em 
que as forças policiais estão 
de prontidão contra a organi
zação criminosa PCC.

Policiais 3
O deputado Durval Ângelo 
(PT) criticou Sargento Rodri
gues (PTB) por ter “incen
tivado a invasão do Palácio 
da Liberdade”. Ele lembrou 
o protesto com mais de 100 
mil desempregados, durante 
o governo de Tancredo Ne
ves em Minas Gerais, quando 
os participantes ameaçaram 
derrubar as grades do palá

cio, mas foram contidos pelo 
líder metalúrgico João Paulo 
Pires Vasconcelos. Em 1997, 
durante greve dos policiais, 
os manifestantes também 
preservaram o palácio, se
gundo Durval Ângelo. No Chi
le, em 1973, frisou o deputa
do do PT, o presidente Salva
dor Allende lutou até o fim no 
Palacio de La Moneda contra 
as forças que colocaram o 

ditador Augusto Pinochet no 
poder. “O deputado Sargento 
Rodrigues extrapolou. Não 
posso concordar com isso, 
no momento em que a polí
cia está de prontidão contra 
o avanço do crime”, declarou 
Durval Ângelo. Em aparte, 
Sargento Rodrigues destacou 
que, em 2016, houve tentati
va de invasão do Palácio do 
Planalto por manifestantes.Fo
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tório José Alencar, desta vez 
para votação do documento 
final, com propostas para 
subsidiar o plano esta dual. 
A programação completa es
tá no Portal da Assembleia  
(almg.gov.br), onde também 
podem ser feitas as inscrições 
on-line, gratuitamente.

rá às 13h30 de segunda-feira 
(11), no Auditório José Alen
car, e, em seguida, haverá pai
nel e debates. Na terça-feira 
(12), as atividades serão reali
zadas em grupos de trabalho, 
na Escola do Legislativo. Na 
quarta-feira (13), os partici
pantes retornarão ao Audi

reuniões em seis municípios 
mineiros. O objetivo do fórum 
é contribuir com propostas pa
ra um plano que vai preceder a 
efetiva implementação da Polí
tica Estadual para a População 
em Situação de Rua, instituída 
pela Lei 20.846, de 2013. 

A abertura do fórum se

Terminam hoje, às 15 horas, as 
inscrições   para o fórum técnico 
Plano Estadual da Política para 
a População em Situação de 
Rua. O evento terá sua etapa 
final na semana que vem, nos 
dias 11 a 13 de junho, na As
sembleia Legislativa, após uma 
etapa regional que realizou 

DIREITOS HUMANOS
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Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater as reivindicações 

dos professores da rede municipal de ensino infantil de Belo Horizonte, 

em greve desde 23 de abril. Requerimento: deputado Rogério Correia
14 horas

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – pré-candidato à Presidência da 
República pelo PPL, João Vicente Goulart

16 horas
• Reunião da direção estadual do Patriota (Auditório SE) – cessão de espaço
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TV ASSEMBLEIA

 0h Minas é Muitas – São Tomé das Letras
 1h Panorama – Agricultura sustentável
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (12/4) – Debate sobre a 

implantação de centro de compostagem em local desapropriado 
em área de proteção ambiental de Vargem das Flores, no 
município de Betim 

 5h10 Pensando em Minas – As divergências e a complementaridade 
dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em relação ao papel da 
industrialização, com João Antônio de Paula

 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Agricultura sustentável
 9h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Debate sobre as 

reivindicações dos professores da rede municipal de ensino 
infantil de Belo Horizonte, em greve desde o dia 23 de abril, 
tendo em vista que a greve é um direito humano fundamental e 
universal

 12h Memória e Poder – Político Valdir Melgaço 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Comissão de Cultura (26/9) – Debate sobre o financiamento do 

audiovisual em Minas Gerais e as recentes mudanças nos editais 
da Ancine

 17h10 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 
com Maria Isabel Gomes Matos

 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Sul e Sudoeste
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Fake news
 23h30 Zás – Peça Jardins

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE
Com a missão de fazer um diagnóstico dos desafios regionais em Minas, o Assembleia Debate 
vem recebendo deputados representantes das várias regiões do Estado. A ideia é levantar as 
principais demandas locais, as vocações econômicas e as opções de crescimento nesse momen
to de crise. Reflexão bem-vinda a poucos meses das eleições. Para falar dos desafios das regiões 
Sul e Sudoeste foram convidados os deputados Cássio Soares, do PSD, Dalmo Ribeiro Silva e 
Antonio Carlos Arantes, ambos do PSDB. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA
A discussão em torno da isenção de impostos para baixar o preço do óleo diesel, conforme exi
gência dos caminhoneiros em greve, colocou no centro do debate a questão da cobrança de 
impostos no Brasil. Os impostos que incidem sobre os combustíveis e outros produtos poderiam 
ou não ser mais baixos? Por que os estados cobram alíquotas de imposto diferentes entre si? A 
busca de resposta a essas e outras perguntas é o fio condutor do Panorama, que recebe Mário 
Hermes, auditor fiscal da Receita Federal e professor da UFMG, e Antônio Carlos Diniz Murta, 
procurador do Estado e professor da Fumec. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

GERAÇÃO
O Geração Especial Eleições 2018 fala do desemprego entre os jovens. Pesquisa do IBGE, divul
gada em maio, mostra que aumentou o número de jovens que nem estudam nem trabalham, 
na comparação de 2017 com 2016. A conversa no estúdio foi com Tatiana Silva, cofundadora 
e diretora de Projetos da ONG Fa.vela, e com Symaira Nonato, doutoranda do Observatório da 
Juventude/UFMG. Quais as alternativas de caminhos profissionais e carreiras do futuro? Quais 
políticas públicas deveriam ser implementadas para incluir os jovens no mercado de trabalho? 
Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 


