
12 DE AGOSTO DE 2016 – SEXTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.911

Deputados cobram apoio do poder 
público ao setor sucroenergético

A importância do setor sucroe-
nergético para a economia mi-
neira e a necessidade de apoio 
do poder público ao segmento 
foram os principais assuntos 
tratados ontem na abertura da 
8ª edição do Canacampo Tech 
Show, maior evento mineiro 
do setor. A Comissão de De-
senvolvimento Econômico pro-
moveu uma visita à feira, rea-
lizada anualmente em Campo 
Florido (Triângulo Mineiro). 

Canacampo é também a 
sigla da Associação dos For-

necedores de Cana da Região 
de Campo Florido, fundada 
em 2000, que fornece 100% 
de sua produção à Usina Co-
ruripe Açúcar e Álcool, insta-
lada no município. 

Em entrevistas durante o 
evento, parlamentares valo-
rizaram o papel do ramo su-
croenergético na formação 
do PIB do Estado. Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) clas-
sificou a Canacampo como 
uma grande vitrine do que 
há de melhor na área. “Esse 

segmento fornece combustí-
vel limpo e barato, além de 
gerar emprego e renda na 
área rural”, ressaltou.

Quanto ao apoio governa-
mental, o deputado lembrou 
que, em 2014, quando Anto-
nio Anastasia era o governa-
dor do Estado, foi reduzida a 
alíquota do ICMS do etanol 
de 19% para 14%, tornando 
o produto mineiro mais com-
petitivo. Para ele, falta agora o 
governo atuar no estímulo ao 
consumo do álcool.

Na mesma linha, o de-
putado Felipe Attiê desta-
cou a produção agrícola do 
Triângulo Mineiro, “um ver-
dadeiro celeiro para o País”, 
para cobrar mais incentivo ao 
agronegócio na região. Uma 
maneira eficiente de desen-
volver o setor, segundo ele, 
seria o investimento pesado 
em empresas públicas que 
apoiam esse ramo.
Produção – “Quanto mais o 
setor produzir, melhor será 
para o PIB mineiro, que hoje 
tem no agronegócio um de 
seus pilares”, salientou o de-
putado Fabiano Tolentino. 

Já o deputado Inácio Fran-
co (PV) ressaltou que a ativi-
dade sucroenergética pode 
ser a solução para a ocupação 
produtiva de grandes exten-
sões de terra no Estado, prin-
cipalmente no Triângulo e na 
região Noroeste. Ele explicou 
que produtores rurais têm 
sido incentivados a plantar 
a cana, que depois é com-
prada pelas usinas de álcool 
e açúcar.

O deputado Tony Carlos 
(PMDB), por sua vez, defen-
deu que os parlamentares 
intercedam junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, 
de modo a agilizar a liberação 
de licenças ambientais.

Segmento passa por fase de readequação
O presidente do Sindicato da 
Indústria de Fabricação do Ál-
cool no Estado de Minas Ge-
rais (Siamig), Mário Campos 
Filho, registrou que o setor, 
depois de vivenciar uma crise 
aguda nos últimos cinco anos, 
está agora tentando se reer-
guer. Os principais motivos da 
crise, segundo ele, são a ma-
nutenção artificial dos baixos 
preços dos combustíveis pelo 
governo federal, a seca dos 

últimos anos e os juros co-
brados nas linhas de crédito 
voltadas ao segmento.

Mário Filho esclareceu 
que a indústria e os produto-
res passam agora por uma fase 
de adequação, com busca de 
mais tecnologia para conseguir 
aumentar as margens de lucro 
e reduzir o endividamento.

O presidente do Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG), Marco 

Aurélio Crocco, reconheceu 
que a crise no preço do álcool 
fez com que o banco voltasse 
a atuar no fomento ao agro-
negócio. “Hoje, já temos vá-
rias linhas de financiamento, 
com um total de R$ 200 mi-
lhões aplicados”, relatou.

Já o presidente da Cana-
campo, Ademir Ferreira de 
Mello Jr., também enfatizou 
que a crise do setor foi agra-
vada pela inflação, que con-

tribuiu para o aumento do 
frete e a consequente redu-
ção da margem de lucro. 
Homenagens – Durante o 
evento, foram homenagea-
das pela Canacampo várias 
personalidades que presta-
ram relevantes serviços ao 
agronegócio brasileiro, entre 
as quais o deputado Fabiano 
Tolentino, presidente da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria.

Parlamentares destacaram o papel do setor sucroenergético na formação do PIB mineiro

Pollyanna Maliniak 
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Autoridades conclamam a população a
lutar pela manutenção de direitos sociais
Representantes de entida-
des civis e parlamentares 
pediram, durante audiência 
da Comissão de Direitos Hu-
manos realizada ontem, a 
mobilização da população 
brasileira contra projetos 
em tramitação no Congres-
so Nacional cujos objetivos 
seriam acabar com algumas 
conquistas sociais já estabe-
lecidas no País. 

Presidente da comissão, o 
deputado Cristiano Silveira (PT) 
lembrou algumas dessas con-
quistas alcançadas nos últimos 
13 anos, como a aposentadoria 
rural, a legislação trabalhista 
das empregadas domésticas, 
os impostos diferenciados pa-
ra o pequeno empreendedor, 
a redução da jornada de traba-
lho para algumas categorias e o 
reajuste do salário mínimo.

Na sequência, ele avaliou 
a proposta do governo Temer 
de nova legislação trabalhista 
como um grande risco para a 
população e acrescentou que 
os trabalhadores não estão se 
mobilizando como deveriam 
contra as possíveis mudanças. 
A ex-ministra de Estado das 
Mulheres, da Igualdade Racial, 
da Juventude e dos Direitos 
Humanos, Nilma Lino Gomes, 
também se mostrou preocu-
pada com os direitos garanti-
dos pela Constituição Federal. 

O secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania, Nilmário 
Miranda, ressaltou que os direi-
tos humanos foram a primeira 
vítima após o afastamento da 
presidente Dilma Rousseff, com 
a extinção de diversos ministé-
rios. “Não houve resistência em 

1964 e isso resultou em um de-
sastre”, destacou.

Concordando com o se-
cretário, o deputado federal 
Padre João (PT-MG) pontuou 
que o atual governo federal 
quer acabar com conquistas 
históricas do povo brasileiro, 
como a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). “O estrago 
já é enorme em pouco tem-
po. Os mais pobres são os 
mais atingidos”, opinou.

Na mesma linha, a presi-
dente da seção Minas Gerais 
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT-MG), Beatriz Cer-
queira, reforçou que o objetivo 
do atual governo é criminalizar 
o investimento em políticas 
que beneficiam a população. 

União – O deputado Dou-
tor Jean Freire (PT) chamou 
a população para panfletar, 
ir para as portas de escolas 
e eventos, a fim de explicar 
sobre a atual situação polí-
tica do Brasil. “Cabe a nós 
conscientizarmos uns aos 
outros”, conclamou. Rogério 
Correia (PT) apoiou o colega 
e frisou que a mobilização é 
essencial, sempre.

O deputado federal Adel-
mo Carneiro Leão (PT-MG) 
pediu que as divergências 
não enfraqueçam a luta pelo 
respeito ao processo demo-
crático. “Por mais fortes que 
sejam os golpes, nada nos 
derrotará se permanecermos 
unidos”, salientou.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) reivindicou apoio 
para a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 16/15, 
em tramitação na ALMG, que 
garante a presença de ao me-
nos uma mulher na composi-
ção da Mesa da Assembleia. 
Para a deputada, a aprovação 
da medida é fundamental pa-
ra incentivar a participação 
de mais mulheres na política. 
Abraço – Após a audiência, os 
participantes dirigiram-se à 
Praça Carlos Chagas e deram 
um abraço em torno da escul-
tura do artista plástico Amil-
car de Castro, instalada no 
Hall das Bandeiras do Palácio 
da Inconfidência, em um ato 
de “defesa da democracia”.

Audiência vai abordar reforma de escola
A etapa final da reforma da 
Escola Estadual Pandiá Ca-
lógeras, em Belo Horizonte, 
será discutida em audiência 
pública da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. 
Requerimento nesse sen-
tido, de autoria dos depu-

tados Rogério Correia (PT) 
e Paulo Lamac (Rede), foi 
aprovado na reunião de on-
tem da comissão.

Segundo os parlamenta-
res, as obras já duram quatro 
anos e, durante esse período, 
a escola vem funcionando de 

forma precária em outro lo-
cal, que não atende as neces-
sidades básicas de higiene e 
segurança, comprometendo 
o trabalho do corpo docente 
e o aprendizado dos alunos.

A Comissão de Direitos 
Humanos, por sua vez, apro-

vou solicitação do deputa-
do Rogério Correia para que 
seja discutida, também em 
audiência pública, a implan-
tação de políticas que tragam 
medidas socioeducativas e o 
lançamento de uma cartilha 
sobre essas medidas. 

 Participantes de audiência acusaram o atual governo federal de atuar contra conquistas sociais já estabelecidas

Guilherme Dardanhan
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Servidores da Urbel apontam falhas na
política habitacional de Belo Horizonte

O sucateamento da Compa-
nhia Urbanizadora de Belo 
Horizonte (Urbel) vai além da 
defasagem salarial dos seus 
trabalhadores e aponta para 
as incertezas quanto ao fu-
turo da política de habitação 
da Capital. Esse foi o cenário 
traçado por funcionários do 
órgão e representantes sindi-
cais durante audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização.

O diretor de Formação Po-
lítica do Sindicato dos Trabalha-
dores em Empresas de Assesso-
ramento, Pesquisas, Perícias, 
Informações e Congêneres de 
Minas Gerais (Sinttappi-MG), 
Giovanni Henriques, exter-
nou sua preocupação com o 
sucateamento progressivo da 
Urbel, a sua perda de autono-
mia e o desgaste da compa-
nhia com a comunidade, em 
virtude de ações de remoção 
em ocupações realizadas sem 
planejamento. A Urbel é o ór-
gão ligado à Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) responsável 
pelas ações de urbanização 
em vilas, favelas e conjuntos 
habitacionais populares.

“Não é meramente a lu-
ta por reajuste salarial, mas 
também pela manutenção 
do órgão com o aperfeiçoa-
mento da política municipal 
de habitação”, afirmou o 
diretor, que fez uma retros-
pectiva do esforço dos tra-
balhadores da companhia 
para conseguirem o reajuste 
dos salários, o que resultou na 
greve da categoria, iniciada 
no último dia 2 de agosto.

Segundo Giovanni Henri-
ques, antes disso, em outubro 
do ano passado, os funcioná-
rios da Urbel já haviam reali-
zado uma greve. A companhia 
foi sentenciada a reajustar 
o salário dos trabalhadores, 
mas a PBH recorreu da deci-
são e vem protelando o pa-
gamento. Em 2016, apesar da 
expectativa da categoria de 
retomar as negociações, os 
funcionários acabaram ade-
rindo a uma nova paralisação.
Mudança – O sindicalista 
também se disse assustado 
com a informação de que a 
PBH e a Urbel planejam uma 
transferência do órgão de 
sua sede própria, na Avenida 
do Contorno, para um pré-

dio a ser alugado na Avenida 
Afonso Pena, onde a com-
panhia seria instalada junto 
com a Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura. Na 
sua avaliação, essa mudança 
pressupõe que haverá uma 
reforma administrativa para 
reduzir o custeio do órgão e, 
consequentemente, os direi-
tos dos trabalhadores.

“O mais drástico é que, 
assim, a Urbel deixará de ter 
autonomia para atuar na po-
litica de urbanização em vilas 
e favelas. A política municipal 
de habitação que conhecemos 
não vai existir mais”, advertiu.
Incerteza – Luís Barros, ana-
lista técnico e social da Ur-
bel, destacou a preocupação 

dos servidores do órgão tam-
bém com os direitos sociais 
das camadas mais pobres da 
população de BH, em espe-
cial aqueles relacionados à 
moradia. “Nós, funcionários, 
queremos um trabalho que 
nos remunere bem e que seja 
cheio de sentido, pela certeza 
que ele traga impacto positivo 
para a população”, ressaltou.

Nessa linha, Luís Barros 
elencou uma série de supostos 
problemas na política munici-
pal de habitação da Capital, 
como o aumento do tempo 
de moradia na cidade reque-
rido para que uma família se-
ja beneficiada com uma uni-
dade habitacional, que passou 
de dois para cinco anos.

Importância da instituição é destacada
Eliete Soares, conselheira do 
Conselho Municipal de Habi-
tação, ressaltou como outra 
ameaça à Urbel a unificação 
do órgão com a Superinten-
dência de Desenvolvimento 
da Capital (Sudecap). Segun-
do ela, esse processo tem 
sido tratado pela PBH de for-
ma atropelada. Com isso, na 

avaliação da conselheira, o 
município pode reviver o que 
já ocorreu em 2011, quando 
a Secretaria Municipal de Ha-
bitação foi extinta e a prefei-
tura teria se eximido de suas 
responsabilidades no setor. 

Ao destacar a impor-
tância da Urbel, que, no seu 
entender, realiza uma políti-

ca de ponta em benefício de 
um número significativo de 
pessoas, o deputado Paulo 
Lamac (Rede) salientou que a 
instituição passa por um mo-
mento grave, com a segunda 
greve de sua história.
Negação – Já o deputado Rogé-
rio Correia (PT) criticou o que 
classificou de retrocesso e pre-

carização da política municipal 
de habitação. Ele censurou as 
ações de remoção de famílias 
de ocupações, que estariam 
sendo feitas sem planejamen-
to e sem ordem judicial. 

O deputado se solidari-
zou, ainda, com os servidores 
da Urbel, que alegam estar 
há 27 meses sem reajuste.

Comissão debateu o impasse nas negociações salariais, a precarização do trabalho e o sucateamento da Urbel 

Guilherme Bergamini 
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12 horas
• Zás (Teatro) – show O mundo é cada um, com Murilo Santiago

Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para discutir a liberação dos jogos de azar no Brasil. Projeto 
nesse sentido está em andamento na Câmara dos Deputados e no Senado. Para nos ajudar 
nesse debate, nós trazemos três convidados: deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT); Jayro 
Boy de Vasconcellos Júnior, advogado e professor da PUC Minas; e Patrícia Coutinho, presiden-
te da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Sexta e sábado, às 21 horas; 
domingo, às 13 horas. 

GERAÇÃO
O vocalista Fábio Gruppi e o guitarrista Cláudio Moreira trazem ao programa Geração o 
som da banda belorizontina Tempo Plástico. Adepta do stoner rock, um gênero marcado 
por riffs pesados e vocais melódicos, a Tempo Plástico tem 10 anos de existência e já 
gravou dois CDs com repertório próprio, composto em inglês e português. A dupla fala da 
carreira, da resistência inicial dos pais em relação à escolha profissional deles, da disciplina 
para os ensaios e de parcerias com cantores de outros gêneros musicais. Sábado, às 19 
horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA 
O governo do Estado está lançando um projeto de voos regionais que vai ligar Belo Horizonte a 
12 cidades do interior, a partir do Aeroporto da Pampulha. Os aviões serão de pequeno porte, 
com capacidade para até nove pessoas. Para falar sobre os impactos desses voos para a eco-
nomia e o turismo de Minas Gerais, o Panorama recebe dois convidados: Fernanda Machado, 
diretora de Fomento à Indústria Criativa da Codemig; e Guilherme Velloso Leão, economista- 
-chefe da Fiemg. Domingo, às 22 horas. 

Hoje
 0h Palestra TRE (continuação) – Reforma brasileira na 

perspectiva do Direito Comparado, com Tarso Duarte e Ana 
Márcia Mello

 1h Panorama – Voos regionais em Minas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (1º/6) – Financiamento público dos 

hospitais privados conveniados ao SUS
 4h50 Formação Política para Educadores – Escola, mídia e redes 

sociais, com Shirley Rezende e Juliana Batista  
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Especial Eleições: Mobilidade urbana 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Assuntos Municipais (5/7) – O corte no 

fornecimento de alimentos, frutas e verduras para as creches 
comunitárias de BH

 12h Memória e Poder – Ator Elvécio Guimarães

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
13h45 Comissão de Assuntos Municipais (7/6) – Hospital do 

Barreiro
17h25 Minas é Muitas – Brumadinho
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Compactos de Comissões 
19h25 Trabalho de Base 
19h30 Panorama – Especial Eleições: Mobilidade urbana 
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo de piano Arep e duo de 

violões Guanduo
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Legalização dos jogos
 22h Geração – Especial Vander Lee
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Justiça e saúde 
23h30 Zás – Espetáculo Bonequinho Doce 

• programação sujeita a alterações 


