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Recursos ajudariam a enfrentar crise
relator da Comissão Extraordi-
nária de Acerto de Contas en-
tre Minas e a União, deputado 
Durval Ângelo (PT), o deputado 
André Quintão (PT), o secretá-
rio de Estado de Fazenda, José 
Afonso Bicalho, e outros verea-
dores de Belo Horizonte.

recursos em investimentos de 
que precisam. “Se queremos 
um acerto de contas, é preciso 
uma frente apartidária, e a PBH 
se coloca à disposição para essa 
luta”, completou.

Além do deputado Rogério 
Correia, estiveram presentes o 

Com o passar do tempo, tor-
nou-se um desastre para as fi-
nanças públicas”, avaliou.

O prefeito Alexandre Kalil 
defendeu que seja feito um 
cronograma transparente do 
acerto de contas, para que a 
saúde e a educação recebam os 

O governador Fernando Pimen-
tel disse que o sucesso nessa 
negociação representaria uma 
ferramenta eficiente no enfren-
tamento da crise financeira do 
Estado. “O que se pede é justo. 
A Lei Kandir foi um arranjo feito 
em 1996, com bases cambiais. 

Ainda de acordo com 
o parlamentar, se for feito o 
acordo para, pelo menos, inter-
romper o repasse que é feito 
hoje, já seria uma conquista. 
“O Supremo Tribunal Federal 
(STF) deu prazo ao Congresso 
Nacional para que se aprove 
uma lei que trate da forma de 
como fazer esse ressarcimento. 
Temos, inclusive, a garantia do 
presidente da Câmara dos De-
putados, deputado federal Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), de que o 
projeto será votado”, salientou.

do Adalclever Lopes (PMDB), o  
1º-secretário da Casa, depu-
tado Rogério Correia (PT), re-
forçou que a dívida da União 
com o Estado passa de R$ 135 
bilhões. “A necessidade desse 
ressarcimento vem desde 1996, 
quando a Lei Kandir não previu 
a contrapartida (pela desone-
ração das exportações) com as 
unidades da Federação. Não é 
possível permitir que isso acon-
teça em um momento em que 
se propõem reformas que vão 
prejudicar o povo”, afirmou.

BH, daria para construir 1,3 mil 
postos de saúde, 800 unidades 
de educação infantil e dois ro-
doanéis, bem como reformar 
hospitais e escolas. “Nossas 
propostas são, além do encon-
tro de contas, a promoção de 
uma contrapartida do governo 
federal por meio de obras, um 
ajuste mensal que evite acú-
mulo das receitas e a revisão 
da própria Lei Kandir, que está 
ultrapassada”, declarou.
Reformas – Representando o 
presidente da ALMG, deputa-

O município de Belo Horizonte 
tem direito a receber R$ 4 bi-
lhões, na hipótese de um acer-
to de contas entre a União e as 
demais unidades da Federação 
para ressarcir as perdas decor-
rentes da aplicação da Lei Kan-
dir (Lei Complementar Federal 
87, de 1996), que desonerou 
as exportações. O cálculo cons-
ta do relatório final da Comis-
são da Lei Kandir, da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, 
entregue ontem à Comissão Ex-
traordinária de Acerto de Con-
tas entre Minas e a União, da 
Assembleia Legislativa. 

Também receberam cópias 
do documento, em solenidade 
realizada na prefeitura da Capi-
tal, o governador Fernando Pi-
mentel e o prefeito de BH, Ale-
xandre Kalil. A entrega foi feita 
pelo presidente da Comissão da 
Lei Kandir, vereador Gilson Reis 
(PCdoB).

Segundo o vereador, a co-
missão trabalhou durante qua-
tro meses e ouviu empresários, 
economistas e trabalhadores. 
A conclusão a que chegaram 
é que o melhor caminho para 
a obtenção do ressarcimento 
passa por um debate nacional 
que promova um novo pacto 
federativo. “A dívida da União 
com todos os estados e municí-
pios brasileiros passa de R$ 1,3 
trilhão”, disse.

Gilson Reis afirmou que, 
com os R$ 4 bilhões devidos a 

Relatório conclui que BH tem direito a
R$ 4 bilhões no acerto com a União

Luiz Santana

Entrega de relatório da Câmara Municipal ocorreu em solenidade na Prefeitura de Belo Horizonte
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De acordo com o depu-
tado Rogério Correia, a situa-
ção dos trabalhadores na re-
gião de Ubá é reflexo de um 
contexto maior de perda de 
direitos patrocinada pelo go-
verno do presidente Michel 
Temer. “Essa nefasta política 
de ajuste fiscal, que, muitas 
vezes, parece distante da 
nossa realidade, traz conse-
quências diretas para a rotina 
dos municípios e a vida das 
pessoas”, disse.

nunciou o secretário-geral 
do mesmo sindicato, Alberto 
Braga Neto.
Visita – Os deputados da 
Comissão de Participação 
Popular devem fazer, em 
breve, uma visita a Ubá para 
verificar a situação relatada 
pelos sindicalistas. É o que 
prevê um dos requerimentos 
apresentados pelo deputado 
Rogério Correia, a ser apro-
vado na próxima reunião da 
comissão. 

raldo do Sindicato dos Oficiais 
Marceneiros de Belo Horizon-
te e Região. “Quem se filia é 
demitido, e os diretores são 
perseguidos o tempo todo, 
inclusive com ações na Justiça 
comum. Temos vários relatos 
de assédio moral e sexual 
e de acidentes de trabalho, 
mas, na Justiça, não temos 
nenhum respaldo para lutar 
pelo trabalhador”, lamentou.

“A Justiça na região é 
totalmente patronal”, de-

O presidente do Sindicato dos 
Marceneiros de Ubá, José Car-
los dos Reis Pereira, definiu a 
desigualdade na relação entre 
trabalhadores e empresários 
na região como uma questão 
de direitos humanos. “Até 
quando vamos aceitar isso em 
nossa cidade?”, questionou.

A intimidação dos repre-
sentantes sindicais também é 
frequente na região, confor-
me relatou Luís Antônio Fer-
reira, da subsede de São Ge-

Essa lista de abusos foi re-
forçada pela presidenta da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
em Minas (CUT-MG), Beatriz 
Cerqueira, para quem é preci-
so mostrar as fotos dos traba-
lhadores mutilados a fim de 
tirá-los da invisibilidade, chocar 
a sociedade e fazê-la acordar 
para o cenário preocupante 
que se desenha. “Nós estamos 
diante da barbárie total nas re-
lações trabalhistas. O que a re-
forma trabalhista fará, a partir 
de agora, é colocar como regra 
as situações já vividas pelos tra-
balhadores de Ubá”, alertou.

Os problemas não se limi-
tam às questões de saúde. Se-
gundo os representantes dos 
dois sindicatos que represen-
tam os trabalhadores locais 
– o Sindicato dos Marcenei-
ros de Ubá e o Sindicato dos 
Oficiais Marceneiros de Belo 
Horizonte e Região –, há uma 
série de violações de direitos, 
que vão desde a falta de re-
gistro na carteira de trabalho 
a fraudes nas relações finan-
ceiras com o trabalhador, pas-
sando por subnotificação dos 
acidentes, com a conivência 
do Poder Judiciário local.

namento e algumas estavam, 
já no primeiro dia de trabalho, 
operando máquinas perigosas, 
como a serra circular e a tupia, 
sem nenhum equipamento ou 
dispositivo de segurança.

Ainda de acordo com ele, 
além das mutilações, foram 
registrados, neste ano, mais 
de 300 atendimentos por  
doença ocupacional no Setor 
de Saúde do sindicato. No 
caso dos mutilados, existe, 
inclusive, relatos de abusos 
de drogas e risco de suicídio 
em função da depressão pela 
perda da capacidade laboral.

As mutilações de 16 trabalha-
dores desde o início do ano são 
apenas a ponta de um iceberg 
de desrespeito aos direitos tra-
balhistas no polo moveleiro da 
região de Ubá (Zona da Mata), 
que ocupa lugar de destaque 
no Estado e é um dos mais im-
portantes do País. Esse foi o ce-
nário apresentado ontem, em 
audiência pública da Comissão 
de Participação Popular que 
atendeu requerimento do de-
putado Rogério Correia (PT).

Segundo o relato dos par-
ticipantes da reunião, o proble-
ma das amputações, que já era 
rotina no setor, ganhou con-
tornos de epidemia, com um 
crescimento superior a 166%, 
já que, em todo o ano passado, 
seis trabalhadores perderam 
algum membro em acidentes 
de trabalho nas indústrias mo-
veleiras da região de Ubá.

Durante a audiência fo-
ram exibidas diversas fotos de 
pessoas com dedos, mãos e 
braços amputados, que cons-
tam de um dossiê feito pelo 
Sindicato dos Marceneiros de 
Ubá com trabalhadores do 
polo, o qual engloba também 
sete municípios vizinhos, tota-
lizando mais de 600 empresas 
e cerca de 16 mil empregos.

Segundo o coordenador do 
Setor de Saúde e Segurança do 
sindicato, Maximiliano Camilo 
Batista, as vítimas não tinham 
recebido nenhum tipo de trei-

Intimidações também seriam rotineiras

Sindicatos denunciam violações de
direitos do trabalhador no polo de Ubá

Guilherme Dardanhan

Comissão de Participação Popular ouviu dirigentes sindicais do polo moveleiro de Ubá e região

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 

o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único
Indicação 43/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 

Pensando em Minas debate eleições
dia do evento, se ainda houver 
vagas. As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail escola.even-
tos@almg.gov.br, informando- 
-se o título da atividade, nome 
e endereço completos, telefo-
ne, CPF e e-mail do interessado.

O Pensando em Minas é 
promovido pela Escola do Le-
gislativo e realizado em parce-
ria com a TV Assembleia. Por 
meio de palestras e entrevistas 
destinadas ao público em geral, 
o programa debate temas rela-
cionados ao Poder Legislativo.

O Teatro da Assembleia 
fica na Rua Rodrigues Caldas, 
30, Bairro Santo Agostinho, 
em Belo Horizonte.

No último encontro, serão 
abordados os impactos das 
redes sociais nas eleições de 
2018. Os debatedores serão a 
cientista política e professora 
da UFMG Helcimara Telles e 
o coordenador de projetos do 
Instituto de Tecnologia e So-
ciedade do Rio, Marco Kono-
packi. O debate será mediado 
pela gerente de Comunicações 
em Mídias Digitais da ALMG, 
Ana Carolina Utsch Terra.
Inscrições – Os eventos são 
abertos a todos os interessados, 
que podem se inscrever sepa-
radamente para cada palestra, 
até a véspera da realização de 
cada uma delas ou no próprio 

ticos João Francisco Meira, di-
retor do Instituto Vox Populi, e 
Juarez Guimarães, professor do 
Departamento de Ciência Po-
lítica da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). O jor-
nalista da TV Assembleia Alevi 
Ferreira será o mediador.

No dia 31, o tema será o 
funcionamento do sistema 
político-partidário no Brasil e 
as regras vigentes para as elei-
ções de 2018. O cientista polí-
tico Bruno Reis e o advogado 
Rodolfo Viana Pereira, profes-
sores da UFMG, serão os de-
batedores. O mediador será 
o jornalista da TV Assembleia 
Marco Antônio Soalheiro.

Para celebrar os 25 anos de 
criação da Escola do Legislativo 
da ALMG, será realizada uma 
edição especial do programa 
Pensando em Minas, com três 
encontros, nos dias 24 e 31 de 
outubro e 7 de novembro, das 
19 horas às 21h30, no Teatro 
da Assembleia. Os temas em 
debate estão relacionados às 
mudanças nos cenários políti-
co, eleitoral e social brasileiros 
e suas possíveis repercussões 
nas próximas eleições.

O primeiro programa vai 
discutir a crise política e seus 
reflexos nas eleições de 2018. 
Os convidados para discutir o 
assunto são os cientistas polí-

COMUNICAÇÃO

Medalha Santos Dumont será entregue
em solenidade no dia 24 de outubro

Réplica da aeronave 14-Bis, de Santos Dumont, na Fazenda Cabangu

Pollyanna Maliniak / Arquivo ALMG
A cerimônia de entrega da 
Medalha Santos Dumont 
será realizada no dia 24 de 
outubro, às 11 horas, na Fa-
zenda Cabangu, situada no 
município da Zona da Mata 
que leva o nome do pai da 
aviação. Os detalhes da 
solenidade foram acerta-
dos ontem, em reunião do 
Conselho Permanente da 
Medalha Santos Dumont, 
no Salão Nobre da Assem-
bleia Legislativa. Os traba-
lhos foram conduzidos pelo 
1º-vice-presidente da Casa, 
deputado Lafayette de An-
drada (PSD).

A medalha foi criada 

pela Lei 1.493, de 1956, 
para celebrar o pioneiris-
mo na aviação do mineiro 
Alberto Santos Dumont. A 
honraria é concedida anual- 
mente pelo governo do 
Estado, com o objetivo de 
homenagear aviadores civis 
e militares ou pessoas que 
tenham contribuído para o 
desenvolvimento da avia-
ção no País. A lista de agra-
ciados pode contar com, no 
máximo, 130 nomes, indi-
cados pelos 19 integrantes 
do conselho. São quatro 
os tipos de condecoração: 
grande colar e graus ouro, 
prata e bronze.

HOMENAGEM
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ACONTECE HOJE
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, o índice de roubos a carros em Belo Horizonte no pri-
meiro semestre deste ano. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (Auditório José Alencar) – debater, 
com a presença de convidados, a situação da Bacia do Rio Fanado.  
Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

• Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: as Tecnolo-
gias e os Mineiros em Destaque (Sala de Reuniões 1 da GPI) – reunião 
preparatória

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  
votar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Auditório José Alencar) – debater, 
com a presença de convidados, a PEC Federal 412/09, que trata da  
organização da Polícia Federal. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Jornalista e economista Henrique 
Hargreaves

 1h Segunda Musical – Camerata Experimental da Uemg  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (14/6) – As condições de 

comercialização do alho e a segurança dos comerciantes que 
atuam na Ceasa 

 4h15 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 
desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Ódio racial  
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Prisão em segunda instância 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Ódio racial  
 20h Geração – Fotógrafo Sylvio Coutinho 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jornalista e economista Henrique 

Hargreaves
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Discussão em turno único
Indicação 48/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Campo-
lina para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (Cont.)


