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Triânguio quer redução de exigências
ambientais para o setor produtivo

Adriana Comes

rAto

Mesmo reconhecendo
que houve avanços no
licenciamento ambiental, com
a criação das superintendên-
cias regionais de meio ambi-
ente e com a simplificação e
unificação dos processos, o
setor produtivo do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba ain-
da se ressente de entraves à
produção. A conclusão foi
apresentada ontem, em
Uberlândia, durante audiência
pública da Comissão Especial
sobre Governança Ambiental
da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

Contudo, produtores
rurais e industriais, represen-
tados pelas Federações da
Agricultura (Faemg) e das In-
dústrias (Fiemg) de Minas Ge-
rais, manifestaram seu otimis-
mo em relação aos trabalhos
da comissão, bem como às
parcerias com os órgãos pú-
blicos. A opinião foi compar-
tilhada pelo deputado Paulo
Piau (PPS), presidente da co-
missão e autor do requerimen-
to da audiência.

Também sugerida por
Piau, a comissão tem como
objetivo estudar medidas ne-
cessárias para ajustar as exi-
gências ambientais ao desen-
volvimento do setor produti-
vo no Estado. O tema do de-
bate do Triângulo foi "Agen-
da ambiental regional - prin-
cipais setores atendidos e pro-
blemas da região'

De acordo com o depu-
tado Paulo Piau, o contato
com a realidade é importante
para oxigenar o debate e os
resultados das reuniões vão
integrar o relatório final, que
deverá ser apresentado pela
comissão no início de julho.
A comissão tem audiência
marcada no Ministério Públi-
co amanhã para discutir, so-
bretudo, as ações que o ór-

Os deputados Leoradio Bouças e Paulo Piau durante a audiducia com produtores, em Uberlándia
gão impetrou contra iniciati-
vas de produtores rurais do Empresarios sugerem
Triângulo, de uso do instru-
mento pacto de governança

Pa-
trimônio Natural (RPPN), que Um pacto para a go- recursos naturais são finitos", o
permite a compra de áreas vernança ambiental foi sugeri- secretário adjunto de Meio
para preservação ambiental do pelo presidente da Fiemg Ambiente e Desenvolvimento
fora da bacia hidrográfica de Regional do Triângulo Mineiro Sustentável, Shelley de Souza
origem, como forma de com- e Alto Paranaíba, Pedro José Carneiro, alertou os produto-
pensação da ausência da re- Lacerda, com o compromisso do res de que "os modelos estão
serva legal prevista em lei. "A poder público, da sociedade ci- mudando e precisamos adap-
comissão dá legitimidade ao vil  do setor empresarial. O vice- taros processos". (Leia a maté-
debate, já que envolve a so- presidentre da Faemg, Paulo ria completa na internet)
ciedade na discussão de um Roberto Cunha, lembrou que a Presenças - Deputados Paulo
assunto urgente", acrescen- preocupação maior do setor no	Piau (PPS), presidente; e Leonidio
tou Paulo Piau.	 Triângulo é a questão da reserva	Bouças (PSC). Participaram ain-

O deputado Leonídio legal (20% da propriedade rural da, além dos citados na matéria,
Bouças (PSC) destacou o pa- deve ser destinada à preserva- o superintendente regional de
pel da Assembléia na inter- çâo ambiental), com a ação do Meio Ambiente do Triângulo e
mediação entre a sociedade Ministério Público que parali- Alto Paranaíba, Bertholdino
e o poder público. "No caso sou o processo de compra de Apolônio Teixeira; o vice-presi-
do setor produtivo e a pre- áreas (RPPN) no Norte de Minas, dente da Fiemg, Odorico Perei-
servação ambiental, precisa- por produtores do Triângulo.	ra; representantes da Polícia Mi-
mos encontrar uma sintonia Lembrando que o desen- litar, das Prefeituras de Uberlândia
fina que atenda ao desen- volvimento tem de ser encarado e Uberaba, Ibama, IEF, Ima,
volvimento e preserve o am- a partir de uma visão sistêmica Copam, sindicatos rurais de pro-
biente", destacou.	do meio ambiente, "porque os dutores, Fetaemg, e vereadores.
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Moradores de condomínios da Caixa
Econômica reclamam de negLigência
Na tarde de segunda-fei-

ra (26), a Comissão de Direi-
tos Humanos, por seu presi-
dente, deputado Durval Ange-
lo (PT), visitou dois condo-
mínios em Contagem, perten-
centes ao Programa de Arren-
damento Residencial (PAR),
da Caixa Econômica Federal,
para comprovar denúncias dos
moradores contra a Adminis-
tradora Exacta, contratada

peLo agente financeiro. O Con-
domínio Chácara das Califórnias
apresenta rachaduras nos mu-
ros e no calçamento, a cerca elé-
trica não funciona, o suporte
do portão está danificado e há
uma árvore prestes a cair sobre
o muro. Moradores reclamaram
com o deputado que tiveram que
se cotizar para pagar uma capi-
na no estacionamento, porque
a Exacta se negou a fazê-lo.

No conjunto Arpoador,
localizado a leste da Ceasa, são
oito blocos com 16 aparta-
mentos de dois quartos cada.
Embora entregues há apenas
três anos, apresentam racha-
duras nas fachadas. Os mora-
dores pagam R$ 153,00 de
aluguel e R$ 60,00 de condo-
mínio. Segundo Carlos Luís
Vieira, a Administradora
Exacta não cumpriu a pro-
messa de aumentar a altu-
ra do muro, para evitar in-
vasôes de ladrões. Cleusa
Borges exibiu ao deputa-
do cópias dos boletins de
ocorrência, mostrando que
seu carro foi roubado den-
tro do estacionamento.
Outros levantaram suspei-
ta de superfaturamento. A
administradora teria co-
brado R$ 500,00 por uma
capina que teria custado
apenas R$ 100,00.
Prazo - O deputado esclare-
ceu que qualquer problema
construtivo é de responsabi-
lidade da CEF até cinco anos
após a entrega dos imóveis.
Orientou os moradores da Chá-
cara das Califórnias a aciona-

rem o Corpo de Bombeiros
para cortar a árvore que ame-
aça o muro, e informou que
pediu ao chefe de Polícia de
Contagem, delegado Herbert
Barrinha, inquérito policial
sobre a situação dos 20 con-
juntos do PAR no município.
Diante do Ministério Públi-
co, os moradores devem
apresentar suas queixas para
instruir, com o inquérito,
ação contra a Caixa e as ad-
ministradoras.

O Programa de Arrenda-
mento Residencial é vantajo-
so para a Caixa, porque ocupa
conjuntos ociosos, e para os
moradores, que após 15 anos
tornam-se proprietários dos
imóveis. A questão que gera
conflito é a negligência e a
falta de compromisso das ad-
ministradoras, que são esco-
lhidas pela Caixa, e não pelos
moradores. 'E preciso encon-
trar um ponto de equilíbrio
entre os três lados da ques-
tão", disse o deputado.
Presenças - Deputado Durval
Angelo (PT), presidente; e
vereador Kawlpter Prates (PT)
de Contagem.

ACONTECE HOJE
horas	 9 horas
o Mostra de Cultura Mirieiranças (Galeria de Arte) - exposição permanente	• Comissão Especial do Protocolo de Quioto (Auditório)

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h Mundo Político

8h30 Panorama - Regras Eeleitorais
9h Sala de Imprensa - Erradicação do trabalho infantil
10h Comissão Especial sobre Governança Ambiental - Processo

de licenciamento e de regularização ambiental (gravado em 17
de maio)

13h Via Justiça - Herança, de quem é o direito?
13h45 Comissão de Saúde - Balanço das ações da Secretaria de

Estado de Saúde (gravado em 9 de maio)
18h Memória e Poder - Depoimento do cardeal Dom Serafim

Fernandes de Araújo
19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h30 Comissão Especial de Transtorno, Deficiência Mental e
Autismo - Tratamento adequando e formas de inclusão
(gravado em 30 de maio)

22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Comissão de Meio Ambiente - Reconhecimento das localida-
des como estãncias climáticas (gravado em 22 de junho)

1h Panorama - Regras Eeleitorais
1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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