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Falta de transparência na renovação dos
contratos de ferrovias é alvo de críticas

Recuperação da malha é um desafio
ário de passageiros.
Requerimentos – Os deputa-
dos João Leite e Roberto An-
drade (PSB) e a deputada Ma-
rilia Campos aprovaram 12 
requerimentos, solicitando, 
entre outras coisas, a realiza-
ção de audiência pública para 
debater estudos elaborados 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre o processo 
de renovação antecipado das 
concessões ferroviárias.

proteção das linhas férreas mi-
neiras. “É preciso agir, pois as 
estruturas do transporte ferro-
viário que se encontram aban-
donadas estão sendo utilizadas 
até por criminosos”, declarou.

A vice-presidenta da comis-
são, deputada Marília Campos 
(PT), destacou a necessidade 
de os recursos da indenização 
pela renovação das concessões 
sejam aplicados também em 
projetos de transporte ferrovi-

já se encontra sem trilhos.
“O Dnit não tem como 

cuidar da preservação das 
linhas sozinho”, lamentou 
Ariston Ayres Rodrigues, co-
ordenador de Manutenção 
Ferroviária do órgão. 

O presidente da Comissão 
Pró-Ferrovias, deputado João 
Leite (PSDB), anunciou que 
está em estudo a criação de 
força-tarefa a ser coordenada 
pelas polícias para auxiliar na 

As linhas férreas consideradas 
economicamente inviáveis pe-
las concessionárias do trans-
porte ferroviário têm sido 
devolvidas ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). A servidora 
do órgão Vânia Silveira de Pá-
dua Cardoso, que atua na Uni-
dade Ferroviária de Belo Ho-
rizonte, informou que grande 
parte dos 800 quilômetros de 
linhas devolvidas, em Minas, 

Guilherme Bergamini 

Participantes de audiência pública defenderam a aplicação em Minas dos recursos de indenizações

existe um passivo enorme 
relativo aos contratos fecha-
dos ainda na década de 1990 
e não totalmente cumpridos 
pelas empresas.

A desativação e o aban-
dono de trechos ferroviá-
rios, além da inviabilização 
do transporte de passageiros 
nos municípios mineiros, fo-
ram algumas das irregulari-
dades apontadas pelos parti-
cipantes da audiência.

sobre o conteúdo dos contra-
tos, o que teria dado origem 
a “uma verdadeira caixa pre-
ta”, em suas palavras.

Representantes de ou-
tros órgãos e entidades da 
sociedade civil defenderam 
que os recursos oriundos da 
indenização prevista na con-
cessão do transporte ferrovi-
ário sejam integralmente des-
tinados a Minas. Isso porque, 
segundo os participantes, já 

recursos provenientes da con-
trapartida pela renovação se-
riam aplicados na construção 
da Ferrovia de Integração Cen-
tro-Oeste (Fico), ligando Água 
Boa (MT) ao entroncamento 
da Ferrovia Norte-Sul em Ca-
pinorte (GO). Esse é um dos 
casos em que outros estados 
estariam sendo beneficiados, 
em detrimento de Minas.

Segundo o advogado- 
-geral, não há transparência 

Críticas à falta de transparên-
cia do governo federal na ges-
tão dos contratos do trans-
porte ferroviário deram o tom 
de audiência pública realizada 
ontem pela Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Minei-
ras. Uma das principais preo-
cupações manifestadas pelos 
participantes da reunião foi 
quanto à destinação de re-
cursos referentes à contrapar-
tida devida pelas empresas 
no processo de renovação 
antecipada das concessões 
de ferrovias. Eles temem que 
outros estados recebam os in-
vestimentos, embora a maior 
parte da malha ferroviária ad-
ministrada pelas concessioná-
rias esteja em Minas Gerais.

O advogado-geral do Es-
tado, Onofre Alves Batista 
Júnior, falou, entre outras 
coisas, sobre a interpelação 
extrajudicial apresentada pe-
lo governo mineiro ao presi-
dente da República e à Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), solicitando 
a suspensão da renovação 
antecipada da concessão da 
Estrada de Ferro Vitória a Mi-
nas (EFVM) à Vale.

A contestação da Advo-
cacia Geral do Estado (AGE) 
foi motivada pela previsão 
do governo federal de que os 
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Representantes da categoria reivindicam
a renovação da Ordem dos Músicos

Relações de trabalho são precárias
significará a diminuição dos 
direitos do músico.

Autor do requerimento 
de audiência, o deputado Ro-
gério Correia (PT) disse que a 
cultura é apenas um dos seto-
res cujos trabalhadores estão 
tendo seus direitos dilapida-
dos no Brasil. “Atualmente, a 
Justiça do Trabalho está em 
xeque. Temos menos cartei-
ras assinadas do que traba-
lhadores informais”, criticou.

assunto”,  enfatizou.
A presidenta do Sindicato 

dos Professores da Rede Pri-
vada, Valéria Morato, ponde-
rou que a entidade não deve 
acabar, mas, sim, ser reapro-
priada pela classe. “Vamos 
concorrer às eleições, recu-
perar a entidade e valorizar 
os músicos”, declarou. Para o 
presidente da Associação do 
Coral Lírico de Minas Gerais, 
Wellington Villaça, a APDF 

bém pediu uma maior partici-
pação dos músicos na ordem.

Representante do Mo-
vimento nos Bares da Vida 
(MBV), Sérgio Almeida Ribeiro 
da Silva afirmou que a ADPF é 
contraditória, uma vez que a 
liberdade da profissão viria 
da regulamentação. “O Mi-
nistério Público desconsidera 
os destinatários dessa norma, 
nós sequer fomos consulta-
dos, os mais interessados no 

O 1º-secretário da Ordem dos 
Músicos do Brasil, José Dias 
Guimarães de Almeida, disse 
que a categoria “não tem na-
da a ganhar” sem uma asso-
ciação representativa ou car-
teira profissional de trabalho. 
“Não existe nenhuma catego-
ria que consiga direitos sem 
ter representação. Todos os 
dias, em todo lugar, lidamos 
com relações precárias de tra-
balho”, argumentou. Ele tam-

Sarah Torres

Comissão de Cultura colocou em debate questionamento de lei que regulamentou profissão de músico

Campos defendeu que a cate-
goria dos músicos precisa se 
decidir sobre algumas ques-
tões antes que o julgamento 
aconteça. “A vinculação à en-
tidade deve ser ou não obri-
gatória? Precisamos avaliar. 
Uma legislação que coloca 
condicionantes fere o direito 
da população de exercer a ati-
vidade artística livremente? A 
proteção desse trabalhador 
tem de ter um arcabouço le-
gislativo por detrás. Todas es-
sas ponderações precisavam 
ser levadas em consideração 
pelo STF”, afirmou ela.

com contratos precários, fal-
ta de fiscalização e uma lei 
que necessita de atualização 
urgente. “Defendemos am-
plo debate, a democratiza-
ção da Ordem dos Músicos 
por meio de eleições diretas 
e também políticas públicas 
que contemplem os músicos 
que querem se profissionali-
zar. Não podemos abrir mão 
da Ordem dos Músicos. Mas 
ela precisa mudar, com aber-
tura de diálogo”, disse.

A mestra em Direito pe-
la UFMG e doutoranda pela 
Universidade de Lisboa Sarah 

Músicos Profissionais de Mi-
nas Gerais, Vera Pape, disse 
que a Lei dos Músicos foi uma 
conquista. “A partir do fim dos 
cassinos, que empregavam 
muitos músicos, enfrentamos 
abandono, desprezo e desres-
peito. A criação da ordem foi 
exigência dos músicos, para 
nos defender e fiscalizar nos-
so exercício. No entanto, du-
rante a ditadura, o presidente 
da entidade foi eleito pelos 
militares e a função dela foi 
descaracterizada”, declarou.

Ela também falou da 
 atual situação do mercado, 

A Comissão de Cultura reali-
zou, ontem, debate sobre a 
Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
(ADPF) 183, que aponta in-
constitucionalidade em 22 
artigos da Lei 3.857, de 1960. 
Essa norma criou a Ordem 
dos Músicos do Brasil (OMB), 
estabeleceu requisitos para 
o exercício da profissão de 
músico e instituiu o poder de 
polícia sobre essa atividade 
artística.

A ADPF 183 foi apresen-
tada no Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 2009, pela 
então procuradora-geral da 
República, Deborah Duprat. 
A previsão é que o STF julgue 
a matéria em setembro deste 
ano. O principal argumento 
da autora da arguição é que 
os artigos contestados são 
incompatíveis com a liberda-
de de expressão da atividade 
artística e com a liberdade 
profissional. O artigo 18, por 
exemplo, prevê que todos os 
que se anunciarem músicos 
ficarão sujeitos às penalida-
des aplicáveis ao exercício 
ilegal da profissão. Já o artigo 
16 determina que somente 
pode exercer a profissão de 
músico quem estiver regular-
mente registrado.

A preocupação dos re-
presentantes da categoria é 
que, na prática, a aprovação 
da ADPF signifique o fim da 
Ordem dos Músicos do Brasil. 
A presidenta do Sindicato dos 
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Setor sucroenergético celebra retomada

Deputados criticam terceirização de
serviços e sucateamento dos Correios

Comissão de Agropecuária visitou ontem principal evento do setor

Centro de tratamento dos Correios recebeu parlamentares

Ricardo Barbosa

Flávia Bernardo

bolsas de valores.
“Hoje o mundo procura 

combustível limpo, e a cana 
é uma das alternativas mais 
viáveis e com maior poten-
cial econômico”, afirmou o 
presidente da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), autor do re-
querimento de visita.

O deputado Gil Pereira 
(PP) elogiou o desempenho 
da indústria sucroenergética: 
“É um dos setores que segu-
ram a economia de Minas, 
num momento difícil”.

A importância do setor na 
geração de empregos e tribu-
tos foi lembrada pelo depu-
tado Leonídio Bouças (MDB). 
Os deputados Felipe Attiê 
(PTB) e Tony Carlos (MDB) 
salientaram que a indústria 
sucroenergética transforma 
em valor os diferenciais que o 
Brasil possui em recursos na-
turais renováveis.

dente da Siamig, Mário Fer-
reira Campos Filho, a Assem-
bleia de Minas contribuiu pa-
ra a recuperação econômica 
do setor, após uma crise que 
levou ao fechamento de 70 
usinas de açúcar e álcool em 
todo o País, nove delas em 
Minas Gerais. Uma das se-
mentes para a superação da 
crise foi a aprovação do Pro-
jeto de Lei 5.494/14, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que reduziu de 19% para 14% 
a alíquota de ICMS do etanol. 
Ele deu origem à Lei 21.527, 
de 2014.

Outro motivo de otimis-
mo, segundo o presidente da 
Canacampo, Marcos  Brunozzi, 
é o programa RenovaBio, do 
governo federal, que entrará 
em vigor em dezembro de 
2019. Por meio dele, os pro-
dutores do setor poderão ad-
quirir créditos de descarbo-
nização por biocombustíveis, 
que serão negociados em 

reios, segundo ele, as fran-
queadas têm ficado com os 
maiores clientes e a parte 
lucrativa do negócio. “Para 
a Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos fica a parte 
social, as entregas distantes 
e que não geram lucro”, criti-
cou o parlamentar. Ele acres-
centou que a comissão vai 
continuar acompanhando a 
situação dos trabalhadores.

Correia, a visita só reforçou a 
ideia de que a entrega de cor-
respondências e encomen-
das é um setor de comunica-
ção vital e estratégico para o 
País, que deve permanecer 
com uma empresa nacional. 

O deputado Doutor  Jean 
Freire disse acreditar que o 
projeto do atual governo fe-
deral é privatizar o que for 
possível. No caso dos Cor-

O evento deste ano rece-
beu um novo nome e um novo 
formato, com a adesão da As-
sociação das Indústrias Sucro-
energéticas de Minas Gerais 
(Siamig), que se uniu à Associa-
ção dos Fornecedores de Cana 
da Região de Campo Florido 
(Canacampo) na organização 
da Megacana Tech Show.

De acordo com o presi-

A 10ª edição da Megacana 
Tech Show, maior evento do 
setor sucroenergético do Es-
tado, recebeu ontem a visita 
de cinco deputados da As-
sembleia, num momento de 
otimismo com a retomada do 
crescimento desse segmen-
to da economia. O encontro 
ocorreu em Campo Florido, 
no Triângulo Mineiro.

presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (EBCT).

O superintendente regio-
nal dos Correios em Minas 
Gerais, Juarez Pinheiro, disse 
que a empresa tem feito in-
vestimentos e se esforçado 
para se manter competitiva 
no mercado, “apesar de a 
tecnologia estar mudando 
completamente o mundo das 
correspondências”.

De acordo com o superien-
tendente regional, os Correios 
têm, em Minas, 936 agências 
próprias e 137 franqueadas, 
onde trabalham 10,5 mil fun-
cionários próprios e pouco 
mais de 500 terceirizados.

Mas ele confirmou o que 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores dos Correios, 
Robson Silva, tem destacado: 
proporcionalmente, o lucro 
das terceirizadas é maior do 
que o das agências próprias.

Para o deputado Rogério 

O presidente da Comissão 
de Participação Popular, de-
putado Doutor Jean Freire, e 
o deputado Rogério Correia, 
ambos do PT, visitaram on-
tem o Centro de Tratamento 
de Correspondências e Enco-
mendas (CTCE) dos Correios, 
em Belo Horizonte, para veri-
ficar as condições de trabalho 
no local. Atuam no CTCE 728 
funcionários próprios e 160 
terceirizados. 

Os parlamentares ouvi-
ram as queixas dos represen-
tantes do sindicato da cate-
goria e confirmaram algumas 
das denúncias trazidas à As-
sembleia, em audiência pú-
blica da mesma comissão, no 
dia 7 de junho. As principais 
reclamações dizem respeito 
ao processo contínuo de ter-
ceirização e fechamento de 
agências próprias, o que con-
firmaria a intenção do gover-
no federal de privatizar a Em-
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Das 8 às 18 horas
• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Sala de Reuniões da GPI) – reunião do Comitê de Representação

10 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Bom Despa-

cho) – debater a duplicação da BR-262, no trecho entre Nova Serrana 
e Bom Despacho, em razão de acidentes ocorridos nos últimos anos. 
Requerimento: deputado Anselmo José Domingos
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TV ASSEMBLEIA

 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em 
relação ao papel da industrialização, com João Antônio de Paula  

 1h Panorama – Publicidade infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia (17/4) – 

Debate os impactos da implantação de eletrodos no Sistema de 
Transmissão Xingu-Rio

 5h45 Minas é Muitas – Matias Cardoso
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Publicidade infantil
 9h Comissão Extraordinária das Mulheres (4/8) – Discute a 

representação das mulheres na mídia 
 12h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Comissão de Saúde (20/6) – Debate sobre o câncer de mana e 

ouvir explanação do trabalho desenvolvido pela Aspec
 15h30 Comissão de Agropecuária (29/5) – Debate sobre o preço de 

combustíveis e o impacto no setor rural 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Ana Luiza Pimenta e Duo Ankh 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – O idoso e seus direitos 
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Girino, em Meu Ambiente

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TRIBUNA LIVRE
O primeiro programa da série Tribuna Livre ouve especialistas sobre a crise financeira do Es-
tado. Quais medidas podem ser adotadas para diminuir o déficit de R$ 3,6 bilhões? Quais as 
possibilidades de recuperação do equilíbrio fiscal, a regularização das despesas e a retomada 
de investimentos? Três economistas foram ouvidos: Eulália Alvarenga, especialista em Gestão 
Pública, Cláudio Gontijo, professor da UFMG e da Universidade Federal de São João del-Rei, e 
Carlos Alberto de Oliveira, editor e presidente da revista Mercado Comum. Sexta e sábado, às 
21 horas; domingo, às 13 horas. 

SALA DE IMPRENSA
O programa desta semana fala sobre o papel da imprensa na cobertura das campanhas elei-
torais. Como grandes jornais e veículos de mídia organizam suas rotinas produtivas e seções 
de informação para leitores e espectadores? Priorizam a interpretação e a análise de conjun-
tura ou a crônica política? Quem participa do programa é Raquel Faria, jornalista do jornal  
O Tempo e criadora do site Os Novos Inconfidentes, e Elias Santos, presidente da Empresa Mi-
neira de Comunicação. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

GERAÇÃO
O Atlas da Violência 2018 aponta que a maior vítima de violência no Brasil é o jovem. O País 
tem a 7ª maior taxa de homicídios de jovens em todo o mundo. O Geração mostra como a 
juventude tem encarado esse problema. A conversa foi com Nívea Sabino, educadora social e 
representante do Fórum das Juventudes, e Sebastião Everton de Oliveira, mestre em Educação 
e integrante do Observatório da Juventude da UFMG. Há também a participação do Coletivo 
Terra Firme, de Ibirité, que usa a arte como forma de prevenção e mobilização. Sábado, às 19 
horas; domingo, às 12h30.


