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Especialistas cobram incentivos para que
iniciativas inovadoras avancem em Minas

A necessidade de se criar 
uma legislação que não ape-
nas incentive a inovação tec-
nológica, mas que também 
permita sua transformação 
em avanços econômicos e 
sociais foi a tônica da aber-
tura do debate público De-
senvolvimento Econômico-
Social de Minas Gerais: O 
Impacto do Código de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação.

O evento, realizado na 
última sexta-feira no Ple-
nário, integra o fórum téc-
nico Startups em Minas – A 
Construção de Uma Nova 
Política Pública. O princi-
pal objetivo do encontro foi 
colocar em discussão ques-
tões que possam embasar 
a elaboração de um marco 
regulatório sobre as star-
tups no Estado.

Em seu pronunciamen-
to, o presidente da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig), Evaldo Vilela, 
destacou que a ciência tem 
que ser acoplada à economia. 
Segundo ele, apesar de Minas 
ter evoluído muito do ponto 
de vista da produção científi-
ca, ainda há muita dificuldade 
para se registrarem produtos 
e desenvolver patentes e le-
vá-las para o mercado.

A migração de talentos 
para outros países também 
foi lembrada por Vilela, que 
citou exemplos de pesquisa-
dores mineiros que acabaram 
mudando para lugares onde 
tiveram mais espaço para de-
senvolver seus trabalhos. 

Para o presidente da 
Fapemig, a legislação atual 
atrapalha o desenvolvimen-
to. “O pesquisador trabalha 
com o desconhecido, mas a 
nossa legislação exige que 

ele planeje os elementos 
químicos e a máquina que 
vai precisar. Além disso, ele 
é criminalizado se alterar 
esse curso no meio do cami-
nho”, exemplificou. 

A criação de novos negó-
cios pela juventude foi outro 
ponto frisado por Vilela. Ele 
explicou que, para isso, é 
preciso incluir as startups na 
Lei Federal 13.243, de 2016, 
o Código de Ciência, Tecno-
logia e Inovação. Na sua ava-

liação, a norma foi um avan-
ço, mas ainda não venceu 
muitos desafios.
Poder público – Nesse sen-
tido, o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), pre-
sidente da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, 
que promoveu o debate, 
cobrou que o poder públi-
co se transforme em uma 
ponte entre quem inova e 
quem vai utilizar o serviço, 
e não um entrave.

O debate público, realizado no Plenário, integra a programação do fórum técnico Startups em Minas 

Clarissa Barçante 

Burocracia na legislação gera obstáculos
Também na opinião do presi-
dente do Parque Tecnológico 
de BH e diretor da Rede Mi-
neira de Inovação, Ronaldo 
Pena, a legislação brasileira é 
muito restritiva. 

Ele lembrou que existe 
um grupo na UFMG que pos-
sui um projeto sobre nanotu-
bos de carbono, uma tecno-
logia que apresenta a mesma 
característica do raio laser. 
Conforme informou, embora 

a equipe tenha conseguido, 
em fevereiro de 2015, os re-
cursos para a realização do 
projeto, a iniciativa ainda não 
prosperou, em virtude de bu-
rocracias legais.

“Você tem o recurso do 
BNDES, um banco público, 
que vai passar o dinheiro 
para uma universidade pú-
blica, a UFMG, para fazer 
um laboratório público. No 
entanto, até hoje não foi 

possível cumprir todas as 
exigências”, relatou.

Nesse sentido, Pena res-
saltou que o código nacional 
ajuda a destravar burocracias 
que impedem o crescimento 
do setor e aponta direciona-
mentos que vão facilitar a 
relação entre instituições pú-
blicas e as empresas.
Contramão – O representan-
te do Sindicato das Empresas 
de Informática de Minas Ge-

rais, Arquimedes de Oliveira, 
criticou o que classificou de 
visão fiscalista do poder pú-
blico em relação à tecnolo-
gia e à inovação no País. Ele 
exemplificou que, enquanto 
os EUA aprovam uma lei isen-
tando de tributos os produ-
tos oriundos da internet, o 
Brasil assina convênios para 
taxar sistemas e transmissões 
de dados. Leia mais sobre o 
debate público na Página 2.
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Brasil ocupa 70º lugar em ranking
global da inovação tecnológica

Continuação da capa
Nos painéis que compuseram 
a programação da tarde do 
debate público Desenvolvi-
mento Econômico-Social de 
Minas Gerais: O Impacto do 
Código de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, realizado na últi-
ma sexta-feira (7), os expo-
sitores apontaram o excesso 
de leis e de controles muito 
rígidos como os maiores en-
traves à agilidade que essa 
área exige, o que coloca o 
Brasil em 70º lugar no quadro 
global da inovação.

Durante a sessão temáti-
ca sobre os gargalos a serem 
eliminados no marco legal da 

inovação tecnológica, espe-
cialistas reivindicaram tam-
bém a adequação da norma 
mineira sobre o tema, a Lei 
17.348, de 2008, às novas 
definições do plano federal. 
“A inovação não tem gastos. 
Tem investimentos porque o 
resultado acontece”, afirmou 
o deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), presidente 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

O vice-presidente do 
Conselho Nacional das Fun-
dações de Apoio às Institui-
ções de Ensino Superior e 
de Pesquisa Científica e Tec-
nológica (Confies), Fernando 

Peregrino, classificou como 
“hipertrofiado” o controle no 
Brasil e citou o exemplo de 
uma pesquisa que teve uma 
parcela de R$ 358 mil bloque-
ada em função de uma dife-
rença de R$ 0,83 encontrada 
na prestação de conta. 

“O marco legal veio para 
trazer segurança jurídica, mas 
temos um caos burocrático”, 
afirmou, citando a edição de 
34 leis federais ou estaduais 
por dia útil no Brasil, entre 
2000 e 2010. 

Entre as sugestões apre-
sentadas pelo vice-presiden-
te do Confies, estão a proibi-
ção de interdição de parcelas 

por pendências e o aumento 
da margem para despesas 
com importação.
Transparência – A subcon-
troladora de Governo Aber-
to da Controladoria-Geral do 
Estado, Margareth Gomes, 
apontou como gargalo na le-
gislação a transparência. Ela 
informou que, para favorecer 
o controle social, o governo 
de Minas está desenvolven-
do uma ferramenta para que 
todos os dados dos convênios 
e contratos de pesquisa este-
jam disponíveis em seu Portal 
da Transparência.

Outros gargalos foram 
citados pelo presidente da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais 
(Epamig), Rui da Silva Ver-
neque. Ele defendeu novos 
instrumentos de financia-
mento para a pesquisa tec-
nológica e a regulamenta-
ção dos casos de dispensa 
de licitação previstos na 
norma federal. 

Já Bernardo Annoni, se-
cretário-executivo do Conse-
lho de Tecnologia e Inovação 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), salientou que o novo 
código avançou no tema da 
propriedade intelectual, 
ao prever que ele possa ser 
repassado às empresas, 
em troca de um prêmio, e 
não mais do pagamento de 
royalties. Isso, porém, precisa 
ser colocado em prática. 

Marco legal precisa ser regulamentado
O secretário de Inovação e 
Novos Negócios do Ministé-
rio de Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos 
Vinícius de Souza, ressaltou 
que o Código Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção representa a quebra de 
várias barreiras, mas ainda 
carece de regulamentação.

“Os novos instrumentos 
trazidos pela lei não foram 
invenção nossa, vários paí-

ses o utilizam há décadas”, 
avaliou. Ele citou o chamado 
“voucher tecnológico”, que 
seria a possibilidade de uma 
universidade oferecer sua 
tecnologia para que uma pe-
quena empresa a “deguste”. 
Caso obtenha bons resulta-
dos, a instituição pode pagar 
para tê-la em definitivo.

Um aspecto ainda a ser 
aprimorado no Brasil, na avalia-
ção de Marcos de Souza, se-

ria a facilitação do funciona-
mento dos fundos de acelera-
doras privadas. Os chamados 
“venture capitals” (VC) inves-
tem em empresas de tecno-
logia, como incubadoras. Em 
Israel, por exemplo, foi con-
cedida à iniciativa privada a 
gestão das incubadoras. As 
empresas, valendo-se dos 
VCs, aumentaram fortemen-
te o número de empresas 
tecnológicas naquele país.

Por fim, o procurador fe-
deral da Advocacia-Geral da 
União junto à Comissão Na-
cional de Energia Nuclear em 
Minas Gerais (CNEN-MG), 
Leonardo Netto Parentoni, 
destacou algumas regras bá-
sicas para regular as novas 
tecnologias, ressaltando a 
importância de primeiro co-
nhecê-las a fundo, separan-
do os modelos de negócios 
duradouros dos transitórios.

 Expositores apresentaram os maiores gargalos para a inovação durante o debate público

 Raíla Melo 
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Estudantes pedem apoio contra a
aprovação de propostas do governo federal

Lideranças estudantis querem 
a união de alunos e da socie-
dade contra propostas em 
discussão no Congresso Na-
cional, como as que estabe-
lecem um teto para os gastos 
públicos e a reformulação do 
ensino médio. A solicitação foi 
feita na última sexta-feira (7), 
em audiência da Comissão de 
Direitos Humanos realizada a 
requerimento do deputado 
Cristiano Silveira (PT).

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/16 
teve seu texto-base aprovado 
pela comissão especial da Câ-
mara dos Deputados criada 
para analisá-la e já pode ser 
votada. A proposição limita 
por 20 anos as despesas do 
governo federal à variação do 
índice oficial de inflação (IPCA) 
aferido no ano anterior. Com 
isso, investimentos em áreas 
como saúde e educação po-
dem ficar comprometidos, se-
gundo os críticos da PEC.

Para a reformulação do 
ensino médio, o governo fe-
deral editou a Medida Provi-
sória (MP) 746/16, que cria a 
Política de Fomento à Implan-
tação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral.

Algumas das mudanças 
polêmicas sugeridas pelo texto 
preveem o aumento da carga 
horária e a flexibilização da gra-
de curricular. Outra crítica diz 
respeito à falta de diálogo com 
a sociedade sobre as alterações 
propostas. Para ser transforma-
da definitivamente em lei, a MP 
precisa ser aprovada nos plená-
rios da Câmara e do Senado.

Mobilização – Para a dire-
tora da União Estadual dos 
Estudantes (UEE), Scarleth 
Alves, é preciso que a so-
ciedade se una contra essas 
ações. Ela destacou que, de-
pois que o novo governo se 
instalou, foram colocadas 
em pauta medidas preju-
diciais à juventude e à po-
pulação em geral. Scarleth 
reforçou que a reforma do 
ensino médio não está sen-
do devidamente discutida.

Segundo o presidente da 
União da Juventude Socialis-
ta de Belo Horizonte (UJS), 
Clauderson Santos, o projeto 
atual para o País, encabeçado 
pelo presidente Michel Te-

mer, aponta para o retroces-
so de conquistas sociais.

Ele afirmou que a PEC 
241 vai congelar os recur-
sos para a educação e que 
a reformulação do ensino 
médio vai gerar desemprego 
de professores de disciplinas 
que não serão mais conside-
radas obrigatórias.
Evasão escolar – A presidente 
do Grêmio da Escola Estadual 
Central, da Capital, Daniela 
Moura, salientou que a eva-
são escolar deve piorar com 
a proposta de ensino integral 
contida na reformulação do 
ensino médio. “Infelizmente, 
o jovem de periferia precisa 
trabalhar para seu sustento. 

Esse governo não olha para 
os que mais precisam”, disse.

De acordo com a vice-pre-
sidente da União Brasileira 
de Estudantes Secundaristas 
(Ubes), Bruna Helena Fagun-
des, tudo o que estava sendo 
discutido há anos para a refor-
mulação do ensino médio foi 
jogado fora. “Falávamos em 
mais aulas de filosofia, na im-
plementação de mais esportes 
na educação física. A proposta 
debatida no Congresso tem 
outro objetivo”, lamentou. 

Para o representante do 
Levante Popular da Juventu-
de, Aruanã Silva, é preciso 
resistir ao que vem aconte-
cendo no País. 

Autoridades criticam proposições
O deputado Cristiano Silveira 
salientou a importância da 
discussão das políticas para a 
juventude no atual contexto 
político. Ele destacou que as 
medidas em debate no Con-
gresso Nacional vão afetar as 
pessoas mais necessitadas.

Já o deputado Rogério 
Correia (PT) criticou a celeri-

dade com que a PEC 241 tra-
mita no Congresso Nacional. 
“Essa proposta é avassalado-
ra contra o Estado brasileiro. 
Saúde, educação e assistência 
social terão verbas congela-
das por 20 anos”, comentou.

Para o subsecretário de 
Juventude da Secretaria de 
Estado de Direitos Huma-

nos, Participação Social e 
Cidadania, Miguel Ângelo, 
vive-se hoje no País um mo-
mento de instabilidade políti-
ca e institucional. Ele criticou 
o processo que culminou no 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. “Vivemos dois 
pesos e duas medidas na Justi-
ça brasileira”, afirmou.

Ocupação – A reunião foi 
acompanhada por integran-
tes de colônias de hanse-
nianos da Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas 
Gerais (Fhemig), que pro-
testaram contra o despejo 
de uma grávida da Colônia 
Santa Fé, em Três Corações 
(Sul de Minas).

Comissão debateu as consequências para a juventude de medidas propostas pelo governo federal 

Pollyanna Maliniak 
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Segunda-feira (10/10)

• Segunda Musical (Teatro) – Marcos Matturro (violão), Stephanie Toledo 
(violino) e Valéria Gazire (piano)

Terça-feira (11/10)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo 

Vida, da ALMG
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
13h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo 
Vida, da ALMG

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Auditório) 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (12/10)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

Quinta-feira (13/10)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo 

Vida, da ALMG
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (14/10)

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo musical O que você vai ser quando crescer?

 0h Zás – Ballet Jovem Minas Gerais 
 0h30 Comissão de Saúde (22/6) – Assistência farmacêutica no 

Estado
 4h35 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 

Bruno Lazzarotti Diniz Costa
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  (Cobertura da crise econômica)
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Trabalho da Corregedoria do TJMG
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de direitos Humanos (22/8) – Terceirização nos 

Correios
12h30	 #Confirma
 13h Horário Político
13h20 Geração – Produtor e apresentador Tutti Maravilha 
13h50 Assembleia Notícia (ao vivo)

14h15 Comissão do Trabalho (24/8) – A importância, a situação e 
a perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado

16h30 Parlamento Brasil 
 17h Memória e Poder – Arqueólogo Castor Cartelle
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa (Cobertura da crise econômica)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Segunda Musical – Gotz Hartmann e Mirta Herrera
	 20h	 #Confirma	
20h30 Horário Político
20h50 Palestra – Conceitos de Estado, governo e políticas públicas, 

com Paula Gabriel Mendes
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Concessões e privatizações

* programação sujeita a alterações 


