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Emenda que institui o piso salarial da
educação é promulgada na Assembleia

Deputados destacam mobilização da categoria
servidores (83% deles profes-
sores), a valorização média dos 
salários em 48% e o desconge-
lamento das carreiras.

Sobre as dificuldades im-
postas pela crise financeira 
para o pagamento do piso, 
ele disse que a emenda cons-
titucional torna mais difícil 
um recuo em relação ao que 
acaba de ser pactuado.

ção do segmento em outras 
causas, como a demanda por 
melhorias na estrutura das 
escolas públicas.
Nomeações – Segundo o secre-
tário de Estado de Educação, 
Wieland Silberschneider, a pro-
mulgação do piso reafirma um 
compromisso com essa área, 
que envolveu ações como a no-
meação, desde 2015, de 54 mil 

a atuação da Assembleia em 
defesa do piso, como a impor-
tância da mobilização da cate-
goria no processo de conven-
cimento dos parlamentares.

“A luta dos servidores foi 
fundamental. Sem essa união, 
a PEC dificilmente teria pas-
sado”, opinou Celise Laviola. 
Doutor Jean Freire aproveitou 
para reivindicar a participa-

A deputada Celise Laviola 
(MDB), presidenta da Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia da ALMG, e os de-
putados Dirceu Ribeiro ( Pode), 
Doutor Jean Freire (PT) e 
Inácio Franco (PV) – que, na 
condição de 3º-vice-presiden-
te, representou o presidente 
Adalclever Lopes (MDB) na so-
lenidade – abordaram não só 

Ricardo Barbosa

Promulgação da Emenda 97 reuniu parlamentares e representantes da educação, no Salão Nobre

servidor, explicou ele.
Política de Estado – “Essa 
emenda estabelece o piso 
como uma política de Estado, 
não de governo”, ressaltou Jai-
ro Nogueira Filho, secretário- 
-geral da seção mineira da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT-MG). Para Paulo Henri-
que Fonseca, diretor do Sindi-
cato Único dos Trabalhadores 
em Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE), a medida marca 
uma retomada da valorização 
da educação no Estado.

horas semanais (como previs-
to em âmbito nacional) não é 
vantagem nenhuma”, salien-
tou Rogério Correia.

Outro benefício trazido 
pela emenda, de acordo com 
Rogério Correia, é a dispensa 
de aprovação periódica de pro-
jetos de lei para que os valores 
do piso em Minas Gerais sejam 
reajustados de acordo com o 
piso nacional. A diferença do 
que está sendo pago hoje no 
Estado em comparação ao pi-
so é de cerca de R$ 300,00 por 

sídio e a instituição do Adicio-
nal de Valorização da Educa-
ção Básica (Adveb), ratificado 
por meio de outra proposta 
de emenda à Constituição 
encabeçada por ele.

Especificamente sobre a 
Emenda Constitucional 97, o 
deputado ressaltou as inova-
ções em relação à legislação 
federal, como a extensão do 
piso do magistério para ou-
tras categorias e a jornada de 
trabalho de 24 horas. “Cum-
prir o piso relativo a até 40 

Em comemoração da pro-
mulgação da Emenda Consti-
tucional (EC) 97, que garante 
a obrigatoriedade de paga-
mento do piso nacional do 
magistério aos servidores da 
educação básica no Estado, 
parlamentares e represen-
tantes da área se reuniram, 
ontem, num ato público no 
Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa.

A emenda, promulgada 
pela Mesa da Assembleia e 
publicada na edição de on-
tem do Diário do Legislativo, 
é originária da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
49/18, de autoria coletiva de 
73 deputados. A proposição 
foi aprovada em Reunião Ex-
traordinária de Plenário reali-
zada no dia 25 de julho.

A remuneração dos ser-
vidores deverá ser reajustada 
na mesma periodicidade e 
percentual adotados na atuali-
zação do piso nacional, que se-
rá pago aos profissionais com 
jornada de 24 horas semanais. 
Serão contempladas as oito 
carreiras da educação básica.

Primeiro signatário da 
PEC 49/18, o deputado Ro-
gério Correia (PT) destacou 
a importância dessa e de 
outras conquistas na área de 
educação em Minas, como o 
fim da remuneração por sub-
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Projeto de recuperação das ferrovias
mineiras inclui escola em Lavras

ONG defende uso de recursos de multas
viária em Lavras e afirmou que 
eles possuem equipamentos, 
como cabine de simulação 
para treinamento de condu-
tores, que poderão, por meio 
de parcerias, ser cedidos.

Integrantes da Guarda 
Municipal de Mariana (Re-
gião Central) estiveram na 
reunião para denunciar a de-
predação de linhas e estações 
ferroviárias no município. De 
acordo com o guarda muni-
cipal Antônio Marcos Ramos 
de Freitas, diferentes locais 
da rede ferroviária local têm 
sido ocupados por pessoas 
sem moradia.

Ferroviário Vale Verde, Cé-
sar Mori Júnior. Segundo ele, 
no próximo ano já deverão 
começar a operar novos tre-
chos ferroviários para trans-
porte de passageiros, a partir 
de Lavras. O trecho inicial iria 
até Carmo da Cachoeira, mas 
o plano é chegar até a cidade 
de Varginha. O grupo já ope-
ra duas linhas de passageiros, 
as Estradas de Ferro Carajás e 
Vitória-Minas, além do trem 
turístico Ouro Preto-Mariana.

César Mori frisou que a 
instituição que representa 
também tem participado da 
mobilização pela Escola Ferro-

(PSDB), presidente da co-
missão extraordinária, disse 
que é preciso incluir a preo-
cupação com as ferrovias nos 
planos de atuação governa-
mentais, especialmente nas 
leis orçamentárias, inclusive 
no Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG), dis-
cutido anualmente na As-
sembleia. “Colocaríamos aí 
tudo aquilo que é importante 
para alcançar esse objetivo 
nos próximos cinco anos, que 
é o tempo de abrangência do 
PPAG”, afirmou João Leite.

Uma boa notícia foi dada 
pelo presidente do Circuito 

Na audiência pública da Co-
missão Extraordinária Pró- 
-Ferrovias Mineiras, o diretor 
da ONG Trem, André Tenuta, 
destacou que muitas linhas 
ferroviárias entregues à ini-
ciativa privada na década de 
1990 foram devolvidas pa-
ra a União, nos anos 2000, 
em situação de abandono e 
degradação. Em função das 
condições da devolução, as 
empresas foram multadas e 
são devedoras da União. Ele 
defendeu que esses recursos 
sejam revertidos para a recu-
peração das ferrovias. 

O deputado João Leite 

Guilherme Bergamini

Criação da Escola Ferroviária foi um dos temas de audiência pública da Comissão Pró-Ferrovias

bém na área de pesquisa.
Roberto Santana salien-

tou, ainda, parcerias com o 
Ministério Público e o Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais, a fim de que a Escola de 
Lavras participe de projetos 
de reinserção social e econô-
mica de egressos do sistema 
prisional. Por fim, há planos, 
de acordo com o especialista, 
de oferecer cursos semipre-
senciais para contemplar in-
teressados de todo o Estado.

técnica afirmou, ainda, que 
já existiram 22 instituições de 
ensino voltadas para o trans-
porte ferroviário no País e, 
atualmente, só restam duas.

Outros pilares apresen-
tados por ele para a Escola 
de Lavras seriam a criação 
de uma ferramenta on-line 
de encaminhamento dos es-
tudantes para o mercado de 
trabalho e o envolvimento de 
universidades para incentivar 
a atuação dos alunos tam-

a partir da escola”, explicou o 
especialista.

Em encontros e conver-
sas com o intuito de criar a 
Escola Ferroviária de Lavras, 
uma instituição que, segun-
do Roberto Santana, tem 
participado ativamente é o 
Exército brasileiro. Assim, de-
verá ser realizado, em breve, 
um seminário nacional civil 
e militar para tratar da recu-
peração da malha ferroviária 
no País. O diretor da escola 

Investir na expansão da ma-
lha ferroviária não para pre-
judicar as rodovias, mas para 
complementar o transporte 
e, assim, criar um sistema 
intermodal. Foi o que defen-
deram, ontem, os partici-
pantes de audiência pública 
da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras que 
discutiu o projeto de implan-
tação da Escola Ferroviária 
de Lavras, no Sul de Minas, 
que pretende oferecer cursos 
profissionalizantes para quem 
deseja atuar nessa área. 

Alguns dos convidados 
da audiência pública já têm 
trabalhado para garantir a 
criação da Escola Ferroviária, 
que, segundo eles, deverá 
começar a funcionar no pró-
ximo ano.

De acordo com Roberto 
Santana, que é diretor-geral 
da Escola Técnica Estadual de 
Transporte Engenheiro Silva 
Freire, no Rio de Janeiro, a 
pretensão é de que a nova 
instituição de ensino ofereça 
cursos específicos para tra-
balhos em ferrovias, como 
de maquinista e de técnico 
em manutenção, e também 
em outras áreas, como turis-
mo e comércio. “A ferrovia é 
fonte primária de ação eco-
nômica e essa interdepen-
dência pode ser trabalhada 

COMISSÕES
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Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo
 0h Palestra – Lei Eleitoral, reforma política e participação da 

mulher, com Edilene Lobo 
 1h10 Compactos de Comissões
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão de Agropecuária (16/5) – Debate sobre as normas 

que tornam obrigatória a apresentação de atestado de vacina 
para leilões de gado 

 5h15 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 
Antônio Calhau 

 7h Mundo Político 
 7h30 Panorama – Violência contra idosos
 8h Comissão Extraordinária das Mulheres (9/7) – Discussão 

sobre a representação das mulheres na mídia  
 11h Mundo Político 
11h30 Solenidade de Promulgação da Emenda à Constituição nº 97, 

que prevê o pagamento do piso nacional aos servidores da 
educação (reprise)

 12h35 Compactos de Comissões
 13h Resenha da Semana 
 13h30 Conexão Eleitoral
 14h Compactos de Comissões 
14h30 II Congresso de Direito Político Eleitoral – Painel 3, com Maria 

Cláudia Bucchianeri e Alexandre Pimentel
 16h Compactos de Comissões
 16h30 Panorama – Violência contra idosos
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Skate nas Olimpíadas 
 19h30 Zás – Coletivo de mulheres ANA  
 20h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo 
 21h Minas é Muitas – Catas Altas 
 21h40 Compactos de Comissões 
 22h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander 
 22h30 Palestra – Noções de Legística Formal e elaboração legislativa, 

com Maria Isabel Gomes Matos

 0h15 Comissão de Participação Popular (7/6) – Situação dos 
Correios e as propostas de fechamento de agências e demissões 
de trabalhadores

 4h25 Palestra – O papel do Legislativo no controle das contas 
públicas, com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 

 6h Parlamento Brasil
 6h30 Compactos de Comissões
 7h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander   
 7h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Coletivo de mulheres ANA
 9h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias (12/7) – Debate 

sobre as concessões e as renovações do transporte ferroviário 
 12h30 Geração – Skate nas Olimpíadas 
 13h II Congresso de Direito Político Eleitoral – Painel 5, com Luiz 

Fernando Pereira e Elaine Macedo 
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander   
 15h30 Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo
 16h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 17h Mundo Político
 17h30 Conexão Eleitoral
 18h Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público
 18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Matias Cardoso 
 19h45 Palestra – Mais mulheres na política: a importância da 

participação das mulheres nos espaços de poder, com Marlise 
Matos 

 21h II Congresso de Direito Político Eleitoral – Painel 6, com Ana 
Cláudia Santana e Lara Ferreira 

 22h30 Via Justiça – Aumento do feminicídio 
 23h Conexão Eleitoral
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana
 

 

* programação sujeita a alterações

TV ASSEMBLEIA

PANORAMA 
O envelhecimento rápido da população brasileira e o aumento do número de denúncias de 
maus tratos contra idosos estão na pauta do Panorama, que recebe a psicóloga Sandra Mal-
let, do Conselho Municipal do Idoso de BH, e o defensor público Estevão Machado Carvalho, 
coordenador da Defensoria Pública Especializada da Pessoa Idosa. Eles falam sobre o papel do 
poder público e da família nos cuidados com o idoso e fazem uma reflexão sobre o Estatuto do 
Idoso, que completa 15 anos em 2018. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

GERAÇÃO
No estúdio do Geração, skatistas comemoram a entrada do esporte como modalidade olímpi-
ca em Tóquio 2020. Na prática, o reconhecimento incentiva investimentos, como construção 
de pistas, e torna o skate mais conhecido. E alguns feras do Brasil se preparam para trazer 
medalhas para casa. Os skatistas Gustavo Carneiro, presidente da Federação Mineira do Skate, 
e Stephane Brisa, do Coletivo Minas do Skate, junto com a turma da Academia do Skate, con-
tam tudo sobre manobras, modalidades e pistas onde a galera pode dar um bom rolé em Belo 
Horizonte. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

MEMÓRIA E PODER
Confira a reexibição do programa gravado em 2005 com o jurista Hélio Bicudo, que faleceu 
na última terça-feira, aos 96 anos. Defensor dos direitos humanos, Bicudo criou a Comissão 
de Justiça e Paz de São Paulo, recebeu um prêmio do Tribunal Internacional contra o Trabalho 
Infantil e investigou as atividades do Esquadrão da Morte em São Paulo no período de 1969 
a 1970. Na vida política, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e cumpriu 
dois mandatos como deputado federal por São Paulo. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Ouro Branco) 
– debater medidas capazes de amenizar os transtornos causados pelo 

tráfego irregular de veículos de carga pesada no trecho da Estrada Real 
(MG-129) entre Ouro Preto e Ouro Branco. Requerimento: deputado 
Thiago Cota

13 horas
• Convenção estadual do PV (Auditório José Alencar) – cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 1h Panorama – Combate ao alcoolismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(10/4) – Debate sobre a acessibilidade da pessoa com 
deficiência e a atual situação do Instituto São Rafael 

 4h25 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 
Matos 

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 9h Comissão de Segurança Pública (18/6) – Discussão sobre a 

implantação do Sistema Único de Segurança Pública 
 12h Memória e Poder – Filósofo Michel Le Ven
 13h Mundo Político 
 13h30 Comissão de Agropecuária (28/6) – Discussão sobre ações que 

incentivem a cultura do cooperativismo 
 15h Minas é Muitas – Itueta 
 15h40 Comissão de Agropecuária (20/6) – Discussão sobre a situação 

do setor sucroenergético mineiro 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Palestra – As mulheres, o País e o mundo: uma análise 

conjuntural e política, com Letícia Godinho 
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade
 21h35 Compactos de Comissões
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Aumento do feminicídio 
 23h30 Zás – Coletivo de mulheres ANA

•	programação	sujeita	a	alterações
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Deputado Tony Carlos toma posse na ALMG

Cerimônia de posse de Tony Carlos foi conduzida pelo presidente

Willian Dias

de se tornar deputado esta-
dual, foi vereador em Ube-
raba durante seis mandatos. 
Ele é autor de leis como a 
que garantiu a gratuidade 
nos ônibus municipais a par-
tir dos 60 anos e a que criou 
o restaurante popular na sua 
cidade.

ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (MDB). Também estive-
ram presentes os deputados 
Hely Tarqüínio (PV), Tadeu 
Martins Leite (MDB), João 
Leite (PSDB), Dirceu Ribeiro 
(Pode) e André Quintão (PT).
Biografia – Tony Carlos é jor-
nalista e empresário. Antes 

Ele também agradeceu 
à deputada Celise Laviola 
(MDB), que acompanhou a 
posse. “Mesmo sem eu estar 
na ativa, a deputada compar-
tilhou seu gabinete para eu 
atender pleitos da minha re-
gião”, ressaltou.

Entre as proposições de 
sua autoria em tramitação na 
ALMG, o deputado declarou 
que trabalhará sobretudo 
pela aprovação do Projeto de 
Lei 3.459/16. A matéria bus-
ca estabelecer o preço máxi-
mo dos serviços oferecidos 
pelos centros de formação 
de condutores. 

Na posse, o deputado 
Dilzon Melo (PTB) falou da 
importância do parlamentar 
como representante do Triân-
gulo Mineiro. O deputado Iná-
cio Franco (PV) lembrou sua 
atuação em outras ocasiões. 

A cerimônia de posse foi 
conduzida pelo presidente da 

O deputado Tony Carlos 
(MDB) tomou posse ontem, 
em cerimônia realizada no 
Salão Nobre. Ele passa a ocu-
par, como efetivo, a vaga do 
ex-deputado Durval Ângelo, 
do PT, que deixou a ALMG pa-
ra assumir o cargo de conse-
lheiro do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE).

Tony Carlos já exerceu 
mandato na atual legislatura 
por dois períodos, na con-
dição de suplente. Na 17ª 
Legislatura, anterior à atual, 
ele também havia assumido 
como efetivo, em outubro de 
2013, após o falecimento do 
deputado José Henrique.

O parlamentar agradeceu 
a acolhida dos colegas e des-
tacou seus 30 anos de vida 
pública. “Esse retorno coroa 
meu esforço, que se iniciou 
em 1988 como vereador e 
depois presidente da Câmara 
Municipal de Uberaba”, disse.


