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Rompimento de barragem da Samarco
pode gerar demandas trabalhistas

O rompimento da Barragem 
de Fundão, na cidade de Ma-
riana, em novembro do ano 
passado, foi uma tragédia 
de origem ocupacional, que 
também deve ser tratada 
como acidente de trabalho. 
Essa foi a conclusão à qual 
chegaram parlamentares, 
sindicalistas e membros da 
sociedade civil presentes na 
audiência da Comissão de 
Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social reali-
zada ontem no município da 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte.

A reunião foi agendada 
nessa data porque 28 de abril 
é o Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes de 
Trabalho. Durante a audiên-
cia, foram realizados diver-
sos atos para lembrar os 14 
trabalhadores que morreram 
por causa do rompimento da 
barragem. A presidente da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Beatriz Cerquei-
ra, mencionou os nomes de 
cada um dos trabalhadores, 
com suas respectivas ida-
des, tempo de empresa e 
suas funções. Segundo ela, 
o ato foi para humanizar a 
tragédia. “Números não são 

pessoas, e cada um deles era 
importante”, ressaltou. 

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), que re-
quereu a reunião, explicou 
que classificar o rompimento 
como acidente de trabalho 
não significa dizer que foi 
uma fatalidade, e sim que o 
processo deveria tramitar 
também na Justiça do Tra-
balho. “A maior parte das 
pessoas que morreram era 
de trabalhadores. Na déca-
da de 1970, a tragédia da 

Gameleira, o maior aciden-
te da construção civil bra-
sileira, tramitou na Justiça 
Comum. Todas as vítimas 
eram trabalhadores e, até 
hoje, não tivemos ninguém 
penalizado nem alguma víti-
ma indenizada. Eu creio que 
o rompimento da Barragem 
de Fundão foi o pior desas-
tre da história ocupacional e 
ambiental de Minas Gerais”, 
afirmou o deputado. 

O superintendente regio-
nal do Trabalho e Emprego 

em Minas Gerais, Ubirajara 
Alves de Freitas, entregou 
relatório do Ministério do 
Trabalho com as conclusões 
dos auditores fiscais sobre a 
tragédia e pediu que a legis-
lação brasileira do trabalho 
preveja punições mais seve-
ras, uma vez que as atuais 
não seriam respeitadas por 
não serem temidas pelas 
empresas. “A multa mais 
alta que já aplicamos na Sa-
marco foi de R$ 7 mil”, criti-
cou o superintendente.

Mineradora afirma ter aprendido com o erro
O gerente-geral de Infraes-
trutura da Samarco, Carlos 
Antônio de Amorim Neto, 
mostrou interesse em co-
nhecer o teor do relatório 
do Ministério do Trabalho 
e disse que a empresa está 
empenhando todos os seus 
esforços e recursos na re-
paração dos estragos e na  
indenização das famílias. 
“Não temos como recuperar 

as vidas, mas aprendemos a 
lição”, concluiu.

Titular da Procurado-
ria Regional do Trabalho em 
Minas Gerais, o procurador 
Geraldo Emediato de Souza 
lembrou que o Brasil é um 
dos poucos países que possui 
Ministério do Trabalho e uma 
excelente legislação de pre-
venção. Para ele, a maior falha 
está na fiscalização do Estado.

Já o deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB), em seu pro-
nunciamento, disse acreditar 
no fortalecimento das cen-
trais sindicais como uma saída 
para se construir relações de 
trabalho mais saudáveis.
Impeachment – Represen-
tantes de entidades também 
abordaram o processo de im-
pedimento em curso contra a 
presidente Dilma Rousseff, para 

destacar denúncias da impren-
sa de que o vice-presidente 
Michel Temer e a Câmara dos 
Deputados priorizarão medi-
das de flexibilização das leis 
trabalhistas, caso Dilma seja 
afastada. Nesse sentido, Ro-
nald Ferreira dos Santos, que 
preside o Conselho Nacional 
de Saúde, pediu que os traba-
lhadores se mobilizem contra 
essas possíveis medidas. 

Participantes da audiência relembraram que a maioria das vítimas da tragédia era de trabalhadores 

Pollyanna Maliniak 
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Acesso de jovens ao ensino médio 
é um desafio para a educação no País

Mais da metade dos adoles-
centes e jovens brasileiros 
que deveriam estar cursando 
o ensino médio estão fora da 
escola ou presos ao ensino 
fundamental. A estatística, 
apresentada pelo deputado 
Professor Neivaldo (PT), re-
presenta um desafio para o 
acesso à escola e para a uni-
versalização do ensino públi-
co, tendo sido um dos pontos 
de discussão do encontro 
regional de Divinópolis do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Educação, realizado on-
tem pela Assembleia.

Em seu pronunciamento, 
Professor Neivaldo cobrou 
que os jovens sejam ouvidos. 
Segundo o diretor da União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE), Max Ziller, a juventu-
de ainda enfrenta dificulda-
des até para se organizar nas 
instituições de ensino. “Os 
estudantes têm muito o que 
falar, querem falar, mas não 
conseguem chegar aos espa-
ços que lhes darão direito a 
voz”, apontou.

O chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), Hércules Mace-
do, reforçou que é necessário 
ampliar a oferta de vagas no 
ensino médio e também aper-

feiçoar seu conteúdo. “Mais 
que em outros segmentos, 
o currículo do ensino médio 
tem se mostrado distante da 
realidade da juventude. Os 
professores também precisam 
ter identidade com o público e 
com o currículo” afirmou. 

Em relação à educação 
superior, Max Ziller salientou 
que, mesmo com as melho-
rias implementadas nos úl-

timos anos, inclusive com a 
duplicação de vagas, apenas 
4% dos jovens estão nas uni-
versidades federais.  
Conjuntura – O cenário po-
lítico do Brasil também foi 
abordado no encontro. A 
presidente do Sindicato dos 
Professores de Minas Gerais 
(Sinpro Minas), Valéria Mo-
rato, destacou que o projeto 
do Plano Estadual de Educa-

ção, contido no Projeto de 
Lei 2.882/15 que tramita na 
ALMG, procurou sintetizar 
as metas existentes no plano 
nacional. Mas, segundo ela, 
a proposta federal encontrou 
uma Câmara dos Deputados 
reacionária e conservadora, 
que retirou do projeto mui-
tos pontos importantes.

Ela também citou propo-
sições em tramitação no âm-
bito federal que representa-
riam um “ataque” à educa-
ção e impediriam a formação 
de cidadãos conscientes. “A 
Lei da Mordaça criminaliza o 
professor que tenha prática 
participativa na sala de aula. 
Ele não poderá dar sua opi-
nião”, enfatizou, referindo-
se ao Projeto de Lei Federal 
1.411/15, do deputado fede-
ral Rogério Marinho (PSDB-
-RN), que tipifica o crime de 
assédio ideológico. 

Os participantes conde-
naram também o Projeto de 
Lei Federal 867/2015, que 
cria o Programa Escola sem 
Partido. Para Max Ziller, da 
UNE, mesmo ainda em tra-
mitação, essas proposições 
têm servido de exemplo para 
normas estaduais.

Minas deve fechar 2016 
com 30 mil nomeações

Apesar da conjuntura desfavo-
rável, Minas tem avançado na 
educação, na análise do deputa-
do Professor Neivaldo. Ele lem-
brou medidas como a adoção 
do piso nacional da educação, 
o reajuste de 11,36% aprovado 
para servidores da categoria e 
a nomeação de professores, 
com a expectativa de que sejam 
efetivados cerca de 30 mil novos 
servidores até o fim de 2016. O 
parlamentar citou, ainda, pro-
gramas que beneficiam a me-
renda e o transporte escolar e 
a infraestrutura das escolas. 

Servidores municipais de 
Divinópolis, em greve há 30 dias, 
também puderam se manifes-

tar. “Pedimos apenas a recompo-
sição salarial. É uma questão de 
moral, de respeito para com o 
servidor”, afirmou João Madei-
ra, representante dos grevistas. 
O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Divinópolis, vere-
ador Careca da Água Mineral, 
criticou a falta de abertura ao 
diálogo, por parte da prefeitu-
ra. Já a representante da Secre-
taria Municipal de Educação, 
Hélcia Godoi, havia se manifes-
tado antes e frisou apenas a 
necessidade de implantação 
do Plano Municipal de Educa-
ção, elaborado em 2015.

Ainda durante o evento, 
estudantes recolheram assi-

naturas para uma moção de 
repúdio ao veto do prefeito 
de Divinópolis, Vladimir Aze-
vedo, ao capítulo do Plano 
Municipal de Educação que 
tratava das questões de gê-
nero e de diversidade.
Avaliação – Os participan-
tes, reunidos em grupos de 
trabalho, discutiram o Plano 
Estadual de Educação e for-
mularam propostas para o 
seu aperfeiçoamento. As su-
gestões da região para a edu-
cação em Minas serão apre-
sentadas, na etapa final do 
fórum, em junho, na ALMG, 
pelos representantes eleitos 
durante o encontro regional.

 Divinópolis recebeu mais um encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Educação

Sarah Torres 
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Para se deslocar do bairro on-
de mora, Sapucaia 1, em Con-
tagem (RMBH), até a Capital, 
Salvelina Cecília das Mercês 
espera em torno de quatro ho-
ras, nos dias úteis, pelo ônibus 
7710, que liga diversos bairros 
da cidade a Belo Horizonte. 
Nos finais de semana, para fa-
zer o mesmo trajeto, ela pre-
cisa buscar outras alternativas 
porque os ônibus da linha não 
circulam nesses dias. Tal situa-
ção é comum a muitos mora-
dores do município, segundo 
relatos apresentados em au-
diência pública da Comissão 
de Participação Popular, na 
última quarta-feira (27).

A falta de regularidade 
nos horários dos ônibus, que 
circulam superlotados, a má 
conservação dos veículos, as 
longas esperas e a carência de 
linhas disponíveis nos finais 
de semana foram algumas 
das principais reclamações. 
Os participantes da audiência 
denunciaram também o que 
chamaram de “licitações vi-
ciadas” e condenaram a falta 
de segurança no sistema de 
transportes e as tentativas de 
eliminação da figura do tro-
cador, para que o motorista 
acumule as duas funções. 

Entre as principais reivin-
dicações apresentadas pelos 
usuários de transporte coleti-
vo de Contagem estão o repla-
nejamento e a readequação 
das linhas, com melhor distri-

buição daquelas já existentes, 
e a implantação de ônibus cir-
culares para fazer ligação bair-
ro a bairro, a baixo custo.
Integração – Segundo a de-
putada Marília Campos (PT), 
as reclamações apresentadas 
foram as mesmas nas diversas 
reuniões realizadas pela comis-
são – uma em cada regional da 
cidade – sobre o assunto. “Pela 
primeira vez estamos fazendo 
essas reuniões com a presen-
ça do Estado e do município, 
o que é muito importante”, 
acrescentou a parlamentar.

Para ela, a melhoria do sis-
tema municipal de transporte 
passa, necessariamente, pela 
integração com os ônibus me-
tropolitanos. Nesse sentido, 
ela destacou que o seu papel, 
como parlamentar, é o de in-
termediar as negociações en-
tre o município e o Estado.

A deputada também lem-
brou que a concessão de ser-
viços para as empresas ope-
radoras de transporte público 
em Contagem, válida por 10 
anos, termina em 2016. Ma-
rília informou que vai sugerir 

à prefeitura, por meio de um 
requerimento, que a próxima 
licitação preveja, no cumpri-
mento do serviço, as reivin-
dicações dos usuários.
Comissão – Durante a audi-
ência, também foi definida 
a criação de uma comissão  
formada por lideranças comu-
nitárias, moradores e usuários 
do transporte coletivo, des-
tinada a acompanhar, nos 
órgãos públicos, as medidas 
necessárias para a melhoria 
da qualidade dos serviços de 
transporte. 

Ricardo Barbosa 

A comissão está promovendo reuniões nas regionais de Contagem para escutar as demandas da população

BRT pode ser alternativa viável
O coordenador de Transpor-
te da Transcon,  autarquia 
municipal de trânsito e trans-
porte de Contagem, Cláudio 
Vanderley de Souza, admitiu 
que os serviços de transpor-
te público precisam melhorar 
muito, ainda que o cresci-
mento acelerado da cidade 
tenha contribuído para os 
problemas atuais. “O sistema 
não comporta mais o plane-
jamento da forma como foi 
pensado há 10 anos”, disse. 

Ele defendeu a implantação 
de corredores exclusivos pa-
ra o BRT, sigla em inglês para 
Transporte Rápido por Ôni-
bus, como uma alternativa viá-
vel para melhorar a situação.

Cláudio informou que um 
sistema concebido para Con-
tagem no valor de R$ 200 mi-
lhões, com financiamento do 
governo federal, está sendo 
implantado, começando por 
obras viárias, para permitir a 
integração. Segundo ele, vá-

rias regionais do município vão 
contar com terminais de BRT.

Para a superintendente de 
Transporte Metropolitano da Se-
cretaria de Estado de Transporte 
e Obras Públicas (Setop), Maílla 
Virgínia Soares, o número de li-
nhas em Contagem não é neces-
sariamente insuficiente. No seu 
entender, essencial é otimizar o 
funcionamento delas, bem co-
mo a circulação e a distribuição 
dos ônibus. Maílla reconheceu, 
porém, que, nas cidades gran-

des, uma única modalidade de 
transportes não dá conta da 
demanda da população. 

O gerente de Fiscalização 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
(DER-MG), Edilson Salatiel, re-
forçou a importância de que os 
usuários façam suas reclama-
ções aos órgãos competentes, 
para que a fiscalização seja mais 
eficiente. Nesse sentido, ele 
admitiu que é alarmante o nú-
mero de queixas da população.

População de Contagem critica qualidade
do transporte público no município
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12 horas
• Zás (Teatro) – peça Bonequinho doce

ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate vem fazendo uma série de encontros a fim de discutir os desafios para o 
desenvolvimento de várias regiões de Minas. Neste debate, o foco é o Triângulo Mineiro. Nos-
sos convidados analisam as características econômicas da região e avaliam as condições para 
crescer nesse momento de crise. Participam do programa os deputados Tony Carlos (PMDB) e 
Arnaldo Silva (PR). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

PANORAMA
Uma doença silenciosa que atinge mais de nove milhões de brasileiros. Estamos falando do 
diabetes, cujos casos vêm aumentando no País nos últimos anos. Segundo o Ministério da 
Saúde, 500 novos casos surgem por dia no Brasil. De acordo com a Federação Internacional de 
Diabetes, mais de três milhões de brasileiros têm a doença e não sabem. Para falar do assunto, o 
Panorama convidou o diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia/Regional 
Minas Gerais, Paulo Miranda, e a presidente da Associação de Diabetes Infantil de MG, Cidinha 
Campos. Sábado, às 16 horas.

GERAÇÃO
Eles dominam o mundo virtual com seus vídeos divertidos e agradam aos internautas de todas 
as idades. Mas, entre os adolescentes, eles se tornaram uma febre. Os chamados vloggers, 
produtores de vídeos para internet, são o tema do Geração desta semana. Quem participa do 
programa é o vlogger Luiz Othavio Gimenez, mais conhecido como “Zotha”, que está à frente 
do “Xôtifalá”, hospedado no site de notícias Uai. Participam do programa alunos da EE Profes-
sor Hilton Rocha, de BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

Hoje

Confira os destaques do final de semana

 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 
Fernandes de Assis

 1h Panorama – Ciclistas com medo de pedalar em BH 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (5/4) – 

A atual política sobre álcool e drogas
 4h40 Palestra – A escola e a lei, com Carlos Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5 (Da 

Independência do Brasil, em 1822, à Abdicação de Dom Pedro I, 
em 1831)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Saúde no trabalho 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos 

(11/4)  – Resultados das conferências estaduais referentes aos 
direitos humanos realizadas em 2015

 12h Memória e Poder – Ator Elvécio Guimarães 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5 (Da 
Independência do Brasil, em 1822, à Abdicação de Dom Pedro I, 
em 1831)

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Direitos Humanos (31/3) – Ditadura no Brasil 
 16h Comissão Extraordinária do Idoso (6/4) – Adaptações 

necessárias nas residências onde vivem idosos
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Saúde no trabalho 
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo Barreto-Araújo
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 

Triângulo
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direito Empresarial e a crise
 23h30 Zás – Affonsinho 

* programação sujeita a alterações 


