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Projetos instituem auxílio-saúde para
os servidores do Ministério Público

Proposta é fruto de negociação em greve
outro órgão público, salvo se 
fizerem a opção de receber 
exclusivamente do MPMG.

O valor do auxílio-saúde 
poderá ser reajustado por ato 
do procurador-geral de Justi-
ça, desde que haja disponibi-
lidade orçamentária e finan-
ceira para arcar com os custos 
decorrentes da majoração.

O PL 5.275/18 e o PLC 
78/18 vão tramitar em dois 
turnos e serão analisados, 
em 1º turno, pelas Comis-
sões de Constituição e Justi-
ça, de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e 
 Orçamentária.

O auxílio-saúde será de-
vido aos servidores ativos e 
inativos titulares de cargo 
de provimento efetivo do 
quadro de pessoal dos ser-
viços auxiliares do MPMG 
e aos servidores ocupantes 
de cargos de provimento em 
comissão, de recrutamento 
amplo, do mesmo quadro de 
pessoal.

Não farão jus ao benefí-
cio os servidores cedidos ou 
à disposição de outro órgão, 
com ônus exclusivo para o 
órgão cessionário ou os que 
recebam indenização da 
mesma natureza de qualquer 

O PL 5.275/18 é similar 
ao PL 5.181/18, que institui 
auxílios-saúde e transporte 
para os servidores do Poder 
Judiciário estadual. Contudo, 
diferentemente do proposto 
pelo TJMG, optou-se por não 
vincular os valores às faixas 
etárias dos servidores. Isso 
para simplificar os contro-
les operacionais e garantir 
isonomia no tratamento aos 
beneficiários, especialmente 
porque o auxílio é parcial, 
ou seja, não cobrirá integral-
mente os gastos dos servi-
dores com planos e seguros 
privados de saúde.

A apresentação dos proje-
tos sobre o auxílio-saúde 
é resultado de negociação 
entre o Ministério Público e 
o Sindsemp, sindicato que 
representa os servidores do 
MPMG, para que fosse en-
cerrado o movimento gre-
vista de 2015. Pelo acordo 
firmado com o sindicato, 
optou-se por não instituir o 
auxílio-transporte e conce-
der apenas o auxílio-saúde, 
incorporando-se o montante 
de R$ 150,00 estipulado pelo 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) para o auxílio- 
-transporte.

Luiz Santana

Plenário recebeu projeto de lei e projeto de lei complementar que tratam do auxílio-saúde

tada juntamente com o PLC 
78/18, o Ministério Público 
ressalta que a proposta resul-
tará em economia estimada 
de aproximadamente 30% do 
valor total da rubrica, “uma 
vez que a necessária com-
provação das despesas nem 
sempre alcançará o teto má-
ximo de gasto”.

própria, no orçamento de 
2018, está previsto no Plano 
Pluri anual de Ação Gover-
namental (PPAG) e atende 
às exigências da Lei Comple-
mentar 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), não 
implicando em novo aporte 
 orçamentário.

Na justificativa apresen-

para a implementação do 
auxílio-saúde aos servido-
res do Ministério Público é 
de R$ 17.101.800,00 para 
2018, R$ 17.641.800,00 pa-
ra 2019 e R$ 17.911.800,00 
para 2020.

De acordo com o MPMG, 
o pagamento do auxílio- 
-saúde já consta, em dotação 

O Plenário recebeu, em Reu-
nião Ordinária de ontem, dois 
ofícios do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), 
por meio dos quais o procu-
rador-geral de Justiça, Antô-
nio Sérgio Tonet, encaminha 
um projeto de lei (PL) e um 
projeto de lei complementar 
(PLC). As duas proposições 
relacionam-se à criação de 
auxílio-saúde, verba de natu-
reza indenizatória destinada 
aos servidores da instituição.

O PL 5.275/18 propõe 
subsidiar, de forma parcial, as 
despesas com planos ou se-
guros de assistência à saúde 
privados, de livre escolha e 
responsabilidade do servidor, 
garantindo mensalmente, a 
cada um, o valor médio úni-
co de R$ 450,00, incorporado 
nesse montante o valor de  
R$ 150,00 do auxílio-transpor-
te. Já o PLC 78/18 pretende al-
terar a Lei Complementar 34, 
de 1994, a fim de regulamen-
tar a assistência à saúde confe-
rida aos membros do MPMG.

A estimativa do impacto 
orçamentário e financeiro 
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Falta de repasses do governo ao IPSM 
preocupa militares e afeta atendimento

Comissão aprova visitas a canis e abrigos
grave”, afirmou o deputado.

Dois abrigos de pessoas 
que protegem animais, um 
deles em Contagem e o outro 
em Belo Horizonte, também 
receberão visitas técnicas da 
comissão, a requerimento de 
Noraldino Júnior.

denúncias de que os animais 
estão sendo armazenados 
sem nenhuma dignidade, com 
estrutura física precária e até 
mesmo com falta de ração 
para eles. Os próprios agentes 
penitenciários nos pediram a 
visita, pois a situação é muito 

requerimentos são de autoria 
do presidente da comissão, de-
putado Noraldino Júnior (PSC).

“Na Polícia Militar, veri-
ficaremos em que condições 
se encontram os animais da 
instituição, enquanto que no 
sistema prisional recebemos 

Quatro visitas técnicas foram 
aprovadas, ontem, pela Comis-
são Extraordinária de Proteção 
dos Animais. Duas dessas visi-
tas serão aos canis e abrigos 
da Secretaria de Estado de 
Administração Prisional (Seap) 
e da Polícia Militar. Todos os 

Sarah Torres

Representantes de entidades de classe reclamam de dificuldades de acesso a serviços da rede conveniada

suas portas ou não aceitam 
mais fazer negócios com o 
governo. “Trabalho para o 
 Ipsemg há 30 anos e nunca vi 
essa situação”, salientou.

Além de cobrar que o go-
verno do Estado cumpra seus 
compromissos com o IPSM, 
o deputado Sargento Rodri-
gues acusou o Poder Executi-
vo de mobilizar servidores do 
setor de segurança para es-
palhar notícias falsas contra 
ele na internet, com o intuito 
de intimidá-lo.

Assim como o parlamen-
tar, o presidente da Associa-
ção de Servidores do Corpo 
de Bombeiros e Polícia Mili-
tar (Ascobom), sargento Ale-
xandre Rodrigues, também 
se disse vítima de persegui-
ção. Ele responde a inqué-
ritos que, inclusive, podem 
resultar na sua demissão.

e Bombeiros Militares.
Álvaro Coelho relatou que 

a situação é ainda mais delica-
da no interior. Com a recusa 
de atendimento na rede con-
veniada, muitos militares pre-
cisam vir para Belo Horizonte, 
o que gera grandes despesas 
para os pacientes e sobrecar-
rega os serviços oferecidos 
na Capital, também afetados 
 pela falta de recursos.

As perspectivas não são 
melhores com relação ao 
instituto de previdência dos 
servidores civis, o Ipsemg, 
conforme relato de Maria de 
Souza, presidente do sindica-
to dos servidores da institui-
ção. Segundo ela, a falta de 
medicamentos e insumos já é 
uma realidade nos hospitais 
conveniados. A crise também 
teria afetado empresas for-
necedoras, que ou fecharam 

problemas semelhantes.
Assim como os demais 

convidados, eles criticaram a 
ausência dos secretários de 
Estado de Planejamento e 
Gestão, Helvécio Magalhães, 
e de Fazenda, José Afonso 
Bicalho, além do diretor-ge-
ral do IPSM, coronel Vinícius 
Santos, que foram convoca-
dos pela comissão.
Entidades de classe – A ina-
dimplência do governo tam-
bém se estende às entidades 
de classe, com a falta de re-
passes do desconto em folha 
dos associados dessas ins-
tituições, como destacaram 
o cabo Álvaro Coelho, presi-
dente do Centro Social dos 
Cabos e Soldados da Polícia 
Militar e Bombeiros Milita-
res, e o sargento Marco Antô-
nio Bahia, presidente da As-
sociação dos Praças Policiais 

A Comissão de Segurança 
Pública promoveu mais um 
debate, ontem, sobre os pre-
juízos que a falta de repasses 
do governo do Estado ao Ins-
tituto de Previdência dos Ser-
vidores Militares (IPSM) tem 
causado na assistência médi-
ca dos cerca de 225 mil bene-
ficiários. A dívida estimada do 
governo com o instituto é de 
R$ 3 bilhões. Como a deli cada 
situação financeira impede o 
IPSM de arcar com seus com-
promissos com estabeleci-
mentos de saúde, diversos 
convênios foram encerrados 
na Capital e no interior.

Autor do pedido para a 
realização da audiência públi-
ca, o deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) informou que 
a comissão cobra, desde no-
vembro do ano passado, sem 
sucesso, providências com 
relação aos atrasos. Segun-
do o parlamentar, o clima no 
setor de segurança é de “ter-
ror”, com o parcelamento e a 
falta de reposição inflacioná-
ria dos salários, além das dívi-
das com os bancos referentes 
ao crédito consignado.

A situação é precária em 
todas as áreas prioritárias, 
afirmou o deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB). Com o 
mesmo posicionamento, o 
deputado federal Subtenente 
Gonzaga (PDT-MG) ressaltou 
que a dívida com o IPSM é 
um desrespeito, ainda mais 
tendo em vista que o Sistema 
Único de Saúde (SUS), para 
onde é direcionada grande 
parte dos militares, passa por 
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BR-381
A decisão do governo federal 
de retirar recursos da ordem 
de R$ 51 milhões destinados 
à duplicação da BR-381 para 
aplicar em saúde foi critica-
da pelo deputado  Bonifácio 
Mourão (PSDB). Ele classi-
ficou a medida como “uma 
insensatez e um contras-
senso”, já que a estrada é 
conhecida como “rodovia 

da morte”, devido ao alto 
índice de acidentes graves 
registrados, sobretudo no 
trecho que liga Belo Orien-
te a Governador Valadares 
(Rio Doce). Com isso, ele 
avalia que a decisão vai im-
pactar exatamente a área da 
saúde, em razão do grande 
número de feridos. O par-
lamentar afirmou que Mi-
nas Gerais foi mais uma vez 

prejudicada e disse que a 
promessa de duplicação da  
BR-381 foi feita pela presi-
denta Dilma Rousseff, mas 
não foi cumprida. Ele tam-
bém criticou o governo do 
Estado por manter o parce-
lamento dos salários dos ser-
vidores e considerou contra-
ditória a promessa de pagar 
o piso nacional aos trabalha-
dores da educação.Lu
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Cooperativismo cresce e já movimenta 
8% do Produto Interno Bruto de Minas

Atividades do Dia C foram destacadas em audiência

Guilherme Bergamini

Gerais, Leandro Silva, definiu 
o cooperativismo na área de 
crédito como sendo o me-
canismo que mais permite a 
pulverização de recursos, de 
forma que eles alcancem os 
produtores que mais necessi-
tam de crédito.

Leandro frisou que, na 
safra 2015/16, o Sistema Cre-
diminas conseguiu aumentar 
sua carteira, enquanto os 
recursos oficiais disponíveis 
teriam sofrido quedas im-
portantes. Para a safra atual, 
segundo ele, a cooperativa já 
disponibilizou R$ 3 bilhões 
em créditos para produtores.

O chefe do Núcleo de 
Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Cooperati-
vismo da Secretaria de Estado  
de Desenvolvimento Econô-
mico, Fernando de Avelar, 
destacou a importância do 
Sistema Ocemg.

Ronaldo Scucato recebeu da 
comissão placa em home-
nagem à criação do Dia de  
Cooperar.
Crise – Na análise do presi-
dente da Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria, de-
putado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), o cooperativismo 
revela sua força e importân-
cia sobretudo em momentos 
de crise. “Ele é o único instru-
mento em que o pequeno se 
torna grande, tendo acesso a 
inovações, a tecnologias de 
ponta e a crédito. Por isso, 
tantos não só vestem como 
suam a camisa do cooperati-
vismo”, salientou o parlamen-
tar, que solicitou a audiên - 
cia juntamente com os depu-
tados Isauro Calais (MDB) e 
Roberto Andrade (PSB).

Na mesma linha, o re-
presentante da Cooperativa 
Central de Crédito de Minas 

“Hoje, o Dia C beneficia mais 
de 5 milhões de pessoas, con-
grega em torno de 400 mil 
voluntários e tem reconhe-
cimento mundial”, afirmou 
Scucato.

Como exemplo, ele men-
cionou carta do papa Fran-
cisco enviada à Ocemg, no 
ano passado, enaltecendo 
a iniciativa, e convite feito 
 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para que o 
movimento de voluntariado 
cooperativista fosse apresen-
tado a representantes de 115 
 países, em congresso mun-
dial na Malásia.

No Dia C, as cooperativas 
que, ao longo do ano, reali-
zam projetos contínuos de 
voluntariado e aquelas que 
querem celebrar a data com 
uma ação voluntária desen-
volvem projetos, atividades e 
iniciativas para demonstrar a 
capacidade e o empenho do 
setor em atuar na transfor-
mação socioeconômica e am-
biental de suas comunidades.

“As cooperativas estão 
presentes no mercado e fa-
zem negócios, mas com um 
ingrediente a mais, que é a 
procura do social, não co-
mo caridade ou assistencia-
lismo, mas como resposta 
obrigatória à sociedade”, 
declarou o presidente do Sis-
tema Ocemg. Ronaldo Scuca-
to acrescentou que há 770  
cooperativas regulares no 
sistema.

Na reunião de ontem, 

Com 1,5 milhão de coopera-
dos e 39 mil empregos dire-
tos gerados, o cooperativis-
mo movimentou, em Minas 
Gerais, quase R$ 47 bilhões 
em 2017, o que representa 
8,1% do PIB do Estado. Em 
relação a 2016, o crescimen-
to em número de cooperados 
foi de quase 6%, e em pes-
soas empregadas, de 3,5%. 
Os dados foram apresenta-
dos ontem, em audiência pú-
blica da Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria.

O objetivo da reunião foi 
ressaltar a importância do 
cooperativismo e das ações 
sociais desenvolvidas no 
âmbito do Dia de Cooperar, 
o Dia C, evento promovido 
pelo Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais (Ocemg) 
desde 2009. Neste ano, o 
Dia C será realizado amanhã 
(30), na Praça da Assembleia, 
em Belo Horizonte, das 9 às 
13 horas.

Estão na programação 
oficinas circenses, apresen-
tações culturais, exposição e 
degustação de produtos de 
cooperativas, doação e troca 
de livros e recebimento de 
lixo eletrônico, entre outras 
atividades.

Segundo o presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, o Dia de Cooperar, 
surgido em Minas, tornou- 
-se nacional em 2014 e, 
atual mente, alcança todos os 
estados e o Distrito Federal. 
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Das 8 às 18 horas
• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 

serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Formiga) – debater a insta-

bilidade da pesca profissional. Requerimento: deputados Fabiano Tolen-
tino e Antonio Carlos Arantes

ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – O papel do Legislativo no controle das 
contas públicas, com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 

 1h Panorama – Combate à homofobia
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (13/4) – Debate sobre o 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
 4h50 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau 
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Combate à homofobia
	 9h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(22/5) – Debate sobre as atividades da Apasita, de Itabira 
 10h30 Comissão de Agropecuária (5/6) – Debate sobre a 

apresentação obrigatória do comprovante de vacina e de exames 
de brucelose de animais em leilões 

 12h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Direitos Humanos (11/5) – Debate sobre a 

garantia de direitos dos povos das comunidades da Serra da 
Canastra

 18h Brasil Eleitor 
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Maurício Veloso e Militza Franco e Souza
 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 (inédito) – Luta antimanicomial
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Giz em pedaços 

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

CONGRESSO
O II Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político – Diálogos sobre a Democracia teve 
como objetivo abrir um espaço de debate e reflexão sobre o processo político-eleitoral bra-
sileiro. O evento foi promovido pela Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais, em parceria 
com a OAB-MG e a Faculdade Milton Campos, entre os dias 16 e 18 de maio. A programação 
do congresso incluiu seis painéis com palestras de professores, magistrados e profissionais 
estudiosos do Direito Eleitoral e das ciências políticas. A TV Assembleia gravou as palestras e as 
exibe neste sábado, às 8 horas.

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa desta semana discute como os meios de comunicação brasileiros tratam 
a questão das drogas. Como qualificar o debate sobre drogas no Brasil? Quais são os enqua-
dramentos mais comuns para se abordar o assunto? Crime e segurança pública ou compor-
tamento e saúde pública? Existem tabus e mitos sobre o tema? Participam do programa Lu-
ciana Melo, gerente de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e 
Eduardo Milhomens, advogado integrante do Instituto de Ciências Penais. Sábado, às 17h30; 
domingo, às 18 horas.

GERAÇÃO 
O Geração comemora com skatistas a entrada do skate como modalidade olímpica em Tóquio 
2020. O reconhecimento desse esporte o torna mais conhecido e incentiva investimentos para 
ampliar o número de praticantes, como a construção de novas pistas. Alguns feras do Brasil se 
preparam para trazer medalhas para casa. Gustavo Carneiro, presidente da Federação Mineira 
de Skate, e Stephane Brisa, do Coletivo Minas do Skate, junto com a galera da Academia do 
Skate, contam tudo sobre manobras, modalidades e pistas onde a galera pode dar um bom rolé 
em Belo Horizonte. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 


