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Governo diz que novo fundo é gesto de 
transparência, mas não convence oposição

Clarissa Barçante

Criação do Fundo Extraordinário do Estado provocou divergências em audiência pública

provocadas pela Lei Kandir.
Segundo Marco Antônio 

Rezende, o governo consi-
dera que é mais adequado 
transferir os restos a pagar 
para a nova gestão com a vin-
culação de receitas que pos-
sam equacioná-los.

Para o deputado André 
Quintão (PT), ao contrário 
de governos anteriores, que 
usavam de subterfúgios para 
empurrar a outras gestões 
os restos a pagar, o atual go-
verno trata a questão com 
transparência.

ser adequadas à situação de 
penúria dos estados, na qual 
governantes, sem receita pa-
ra arcar com os compromis-
sos, não conseguem cumprir 
todos os requisitos impostos. 

A previsão é de que o 
 Femeg seja financiado por 
meio de créditos já estabele-
cidos, como os que o Estado 
possui no Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais e no 
Fundo do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Magis-
tério, além daqueles a que faz 
jus em decorrência das perdas 

destacou que a proposta de 
criação do fundo é resultado 
da situação de calamidade 
financeira do Estado e dos 
questionamentos do Tribunal 
de Contas quanto aos empe-
nhos não cobertos pelo go-
verno e que devem ser consi-
derados para o cumprimento 
dos gastos mínimos previstos 
na Constituição, nas áreas de 
saúde e educação.

Para o secretário, as rígi-
das regras previstas na Cons-
tituição e na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) precisam 

O secretário de Estado de Casa 
Civil e de Relações Institucio-
nais, Marco Antônio Rezende, 
apresentou ontem à Comissão 
de Administração Pública os 
argumentos do governo para 
a criação do Fundo Extraordi-
nário do Estado de Minas Ge-
rais (Femeg). Suas explicações, 
no entanto, não convenceram 
deputados de oposição e pre-
feitos presentes à reunião.

Em suma, o governo 
acredita que o fundo significa 
o reconhecimento de com-
promissos não cobertos pela 
atual gestão. Os prefeitos te-
mem, no entanto, que ele vá 
dificultar a regularização de 
repasses atrasados, enquan-
to parlamentares ponderam 
que sua criação atende a in-
teresses pessoais do gover-
nador Fernando Pimentel.

O Projeto de Lei (PL) 
5.456/18, que cria o fundo, 
tramita em regime de urgên-
cia na ALMG. O objetivo é vin-
cular pagamentos de despe-
sas inscritas em restos a pagar, 
que podem ser relativas ao 
exercício financeiro de 2018 
ou a anteriores, a recursos do 
Femeg, que será composto 
por receitas extraordinárias.

Marco Antônio Rezende 

Ausência de menção a municípios é criticada
Andrada (PRB) disse que a 
criação do Femeg deveria se 
dar por meio de projeto de lei 
complementar.

O presidente da Asso-
ciação Mineira de Municí-
pios (AMM), Julvan Lacerda, 
resumiu a preocupação dos 
seus pares, que compare-
ceram em grande número à 
audiência. Ele acredita que 
as dívidas com os municípios 
podem se perder com a cria-
ção do fundo.

mou Bonifácio Mourão.
“O governo tem um pas-

sivo real e trabalha com um 
ativo ilusório”, pontuou o de-
putado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), em consonância 
com a deputada Ione Pinhei-
ro (DEM), sobre as possíveis 
receitas decorrentes de per-
das com a Lei Kandir. O de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) também criticou o 
governo.

O deputado Lafayette de 

to às compensações pela Lei 
Kandir, uma vez que a ques-
tão é controversa.

Na opinião de ambos, o 
objetivo da criação do Femeg 
é evitar que o governador se-
ja responsabilizado por des-
cumprir regras da adminis-
tração pública. “A Lei 10.028, 
de 2000, prevê prisão de até 
quatro anos para quem or-
denar despesas nos últimos 
oito meses de mandato sem 
ter recursos para isso”, afir-

Líder da Minoria na ALMG, 
o deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) criticou o governo 
por não haver no projeto de 
criação do Femeg qualquer 
referência ao uso das recei-
tas do fundo para a quitação 
da dívida do Estado com os 
municípios. 

Tanto ele quanto o de-
putado Bonifácio Mourão 
( PSDB) salientaram, ainda, 
que o Estado trabalha com 
esperanças infundadas quan-
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Moradores de ocupação contestam
decisão de reintegração de posse

Guilherme Bergamini

Famílias que vivem na Ocupação Ariadnópolis lotaram ontem o Espaço José Aparecido, na ALMG

O coordenador da Mesa 
de Diálogo do Estado, Fer-
nando Tadeu David, lembrou 
que um decreto do Poder 
Executivo desapropriou as 
terras e garantiu a posse aos 
trabalhadores. Segundo ele, 
o Estado está disposto a me-
diar as negociações entre as 
partes envolvidas.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Minas (OAB-MG), 
Willian dos Santos, declarou 
que os documentos apresen-
tados pelas famílias sobre o 
trabalho delas e a produtivi-
dade das terras serão utiliza-
dos para auxiliar na tentativa 
de revisão da decisão.

morassem e produzissem no 
local há 20 anos. Segundo 
Afonso Teixeira, o Ministério 
Público vai atuar para tentar 
reverter a decisão.

A defensora Ana Cláudia 
da Silva Alexandre disse que a 
Defensoria Pública também vai 
lutar pela reversão da ordem 
de desocupação: “É uma luta 
por justiça, que pode trazer 
uma mudança de patamar, fa-
zendo com que o interesse da 
maior parte da população seja 
garantido, em detrimento de 
poucos que possuem recursos 
para manter seus privilégios”.

A desembargadora do 
TJMG Márcia Milanez afirmou 
que vai levar à presidência do 
órgão um relato dos debates.

Sílvio Netto, afirmou que vivem 
na ocupação, atualmente, qua-
se 2 mil pessoas e que eles têm 
o apoio da comunidade local
Tribunal – O coordenador do 
Centro de Apoio das Promo-
torias de Conflitos Agrários, 
Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira, defendeu que o Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG) reverta a liminar 
da Vara de Conflitos Agrários 
que determinou a reintegra-
ção de posse. De acordo com 
ele, os trabalhadores trans-
formaram uma terra abando-
nada em produtiva.

Ele questionou o fato de 
a liminar determinar a deso-
cupação em sete dias, como 
se não houvesse famílias que 

Moradores da Ocupação 
Ariadnópolis lotaram ontem 
o Espaço José Aparecido, na 
Assembleia Legislativa, para 
protestar contra a decisão ju-
dicial que determinou a rein-
tegração de posse das terras 
onde vivem, situadas em 
Campo do Meio (Sul de Mi-
nas). O cumprimento da deci-
são pode significar a retirada 
de 450 famílias do local. 

O assunto foi debatido 
em audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos. 
Os moradores da ocupação 
afirmaram que as terras são 
produtivas e que eles vão 
resistir à ordem de reinte-
gração de posse. Na reunião, 
receberam o apoio de parla-
mentares e de representan-
tes do Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) e da 
Defensoria Pública Estadual.

O conflito fundiário em 
Campo do Meio tem origem 
no fim da década de 1990, 
em virtude da falência da 
Usina Ariadnópolis de Açúcar 
e Álcool. O local foi ocupado 
por trabalhadores que não 
receberam suas indeniza-
ções. Segundo informações 
do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), 
Ariadnópolis é o maior assen-
tamento do Estado. Na última 
safra, foram produzidas, em 
uma área de 3.600 hectares, 
cerca de 8,5 mil sacas de café, 
55 mil sacas de milho e 500 
toneladas de feijão, ainda se-
gundo dados do movimento.

O representante do MST, 

Parlamentares divergem sobre liminar
foram respeitadas.

A deputada estadual 
eleita Beatriz Cerqueira (PT) 
ressaltou que o papel da As-
sembleia é abrir as portas pa-
ra a população e escutar suas 
demandas. Também depu-
tada eleita, Andreia de Jesus 
(Psol) defendeu a instituição 
de mesas de negociação, ca-
pazes de garantir o debate e 
o contraditório.

eleito Bruno Engler (PSL) fez 
críticas a parlamentares que 
pressionam a Justiça por uma 
mudança na decisão, afirman-
do que a independência dos 
Poderes deve ser respeitada. 
O presidente da comissão, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
disse que o compromisso dos 
parlamentares é pela defesa 
dos direitos e que as decisões 
dos outros Poderes sempre 

zem lá há duas décadas.
O deputado Antonio Car-

los Arantes (PSDB) se posi-
cionou a favor da liminar que 
determinou a retirada das fa-
mílias. De acordo com ele, um 
juiz visitou o local e teria cons-
tatado que a maior parte da 
área ocupada seria improduti-
va. O parlamentar se declarou 
contra ocupações irregulares.

O deputado estadual 

Deputados da atual legislatu-
ra e da próxima participaram 
da reunião e divergiram sobre 
a decisão da Justiça. O autor 
do requerimento de audiên-
cia, deputado Rogério Correia 
(PT), defendeu um acordo pa-
ra que a liminar seja derruba-
da, mantendo as famílias na 
ocupação. Na opinião dele, 
não é razoável retirar do local 
pessoas que vivem e produ-
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13º salário
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) cobrou do gover-
nador Fernando Pimentel 
uma previsão para o paga-
mento do 13º salário dos 
servidores do Poder Executi-
vo. Segundo ele, até agora o 
servidor não sabe se poderá 
planejar o Natal ou mesmo 
pagar as dívidas decorrentes 
do parcelamento de salá-

rios nos últimos três anos. 
O parlamentar enfatizou 
que as perdas inflacioná-
rias da categoria já chegam 
a 25,71%, em razão do não 
reajuste dos vencimentos na 
gestão de Pimentel. “O art. 
37 da Constituição Federal 
é claro e obriga a reposição 
da inflação. Mas o governo 
continua calado, como se 
o servidor não tivesse esse 

direito”, afirmou. Sargento 
Rodrigues criticou outras 
medidas do Executivo, como 
o uso dos recursos de depó-
sitos judiciais, e a “inércia” 
do Ministério Público diante 
disso. Em aparte, o deputa-
do João Leite (PSDB) frisou 
que o governador Fernan-
do Pimentel não está preo-
cupado com a situação dos 
servidores.

Projetos de trens turísticos em Minas
esbarram em concessionárias e na ANTT

Comissão Pró-Ferrovias defende transporte de passageiros

Ricardo Barbosa
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rio das linhas férreas cria um 
impasse com a própria ANTT, 
que passa a fazer exigências 
enormes para liberar o trans-
porte de passageiros. “No 
trecho Cataguases-Três Rios, 
por exemplo, a ANTT exige 
que sejam substituídos 90% 
de todos os dormentes dos 
150 quilômetros da linha”, 
declarou.

O diretor da ONG Trem 
também disse que, por con-
trato, as empresas devem 
manter as linhas em condi-
ções operacionais até que se-
jam devolvidas, mas isso não 
ocorre na prática. 

No fim da reunião, foram 
aprovados requerimentos de 
informações e providências 
às duas empresas, MRS Logís-
tica e VLI, e a outros órgãos 
envolvidos com a questão 
da implantação dos trens de 
passageiros em Minas.

tidos projetos para implan-
tação do chamado Trem Rio- 
-Minas, na rota Cataguases- 
-Além Paraíba-Três Rios, e 
do Expresso do Rei, circuito 
turístico que sairia de Lavras, 
passaria por Três Corações e 
chegaria até Varginha, com 
trechos controlados pela em-
presa VLI Logística.

O diretor de Relações 
Institucionais da VLI, Flá-
vio Henrique Pereira, disse 
que quaisquer projetos para 
trens de passageiros devem 
ser autorizados pela ANTT, 
mas que a empresa a qual 
representa tem interesse em 
tirá-los do papel.

O diretor da ONG Trem, 
André Tenuta, confirmou que 
a empresa tem colaborado 
com os projetos, mas ressal-
tou que a manutenção das 
linhas deixa muito a desejar. 
Segundo ele, o estado precá-

o projeto é viável e já teria 
despertado o interesse de 
investidores. Mas o diretor 
de Relações Institucionais da 
MRS Logística (empresa con-
cessionária do trecho), Luiz 
Gustavo Bambini de Assis, 
afirmou que a implantação é 
complexa, pois se trata de um 
trecho com alta movimenta-
ção de cargas de minério. 

Segundo o diretor da 
concessionária, o contrato 
da MRS prevê o transporte 
de passageiros nessas linhas, 
desde que isso não inviabilize 
o transporte de cargas.

O presidente da Apito 
contestou essas informa-
ções. Na opinião de Sérgio 
Motta, no trecho em questão 
há intervalos entre um trem 
de carga e outro, durante os 
quais poderia circular o trem 
de passageiros. 

O presidente da Comis-
são Pró-Ferrovias Mineiras, 
deputado João Leite (PSDB), 
declarou que entende a preo-
cupação da concessionária, 
mas reafirmou que não vai 
abrir mão da luta para recu-
perar o modal ferroviário em 
Minas como opção para o 
transporte de passageiros.

O deputado lembrou 
que, em dezembro, será con-
cluído o relatório final da 
comissão extraordinária e 
que, em 2019, a Comissão de 
Transportes da ALMG deverá 
passar a cuidar dos assuntos 
relacionados às ferrovias. 
Rio-Minas – Durante a audi-
ência, também foram discu-

Pelo menos três projetos de 
circuitos turísticos ferroviá-
rios em Minas Gerais têm sua 
implantação condicionada às 
decisões de concessionárias 
dos trechos e da Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres (ANTT). O tema foi deba-
tido ontem, em audiência da 
Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras.

A considerar o que foi di-
to durante a reunião, o prin-
cipal entrave para os projetos 
de trens turísticos é conven-
cer as concessionárias de que 
é possível dividir as linhas en-
tre o transporte de cargas e o 
de passageiros.

Um dos projetos, desen-
volvido pela organização da 
sociedade civil de interesse 
público (Oscip) Apito, em 
parceria com a organização 
não governamental (ONG) 
Cidades, prevê uma linha li-
gando o Bairro Belvedere, 
em Belo Horizonte, ao com-
plexo de Inhotim, local muito 
visitado por turistas do mun-
do todo.

De acordo com o pre-
sidente da Apito, Sérgio 
 Motta de Melo, a linha teria 
51 quilômetros de extensão 
e aproveitaria vagões aban-
donados do antigo trem de 
passageiros Vera Cruz, que li-
gava Minas ao Rio de Janeiro. 
O trem começaria a operar 
progressivamente até atingir 
um total de 10 vagões de lu-
xo, com capacidade para 780 
passageiros.

Sérgio Motta disse que 

COMISSÕES
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Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 1h Panorama (reprise) – Direitos trabalhistas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (9/8) – Debate sobre a regulamentação da 

profissão de músico profissional
 5h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento de 

Minas: regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Direitos trabalhistas 
 9h Constituição 30 anos
 9h10 Comissão de Direitos Humanos (7/11) – Debate sobre a 

regulamentação de atividades econômicas em logradouro 
público na Capital

 10h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (25/10) – 
Debate sobre temas discutidos na audiência pública da ANTT em 
Governador Valadares

 11h30 Geração – Van com tudo

 12h Memória e Poder – Nilma Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Constituição 30 anos
 14h10 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária de 20/11
 16h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 20/11
 17h40 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 21/11
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Quarteto Musik e convidados
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento de 

Minas: regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Direitos do idoso 
 23h30 Zás – Violonista Alan Silva e grupo Ginga Ligeira 

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Panorama
No estúdio, uma reflexão sobre as lutas da população negra depois de 130 anos da Lei Áurea, 
70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e três décadas da promulgação da Constituição 
Cidadã. O 20 de novembro marcou mais um Dia da Consciência Negra, comemorado todos 
os anos na data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do 
período colonial no Brasil. As convidadas do programa são Eva Alves Pereira, da Coordenação 
Nacional de Entidades Negras, e Andreia Roseno, da Rede de Mulheres Negras de Minas Ge-
rais. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

Sala de Imprensa
A Freedom House, uma organização norte-americana sem fins lucrativos que pesquisa e de-
fende a liberdade de expressão, os direitos humanos e a democracia desde 1941, afirma que 
o cerceamento do trabalho jornalístico enfrenta o pior momento em 13 anos. Apenas 13% das 
pessoas no mundo teriam acesso a uma imprensa livre, segundo os estudos. O Sala de Im-
prensa discute como essa questão é tratada em outros países e também no Brasil. Participam 
do programa a jornalista Desirée Miranda, da Rádio Inconfidência, e o advogado Flávio Boson, 
especialista em Direito Público e Direito Constitucional. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

Segunda Musical
O programa traz o Quarteto Musik, grupo de música de câmara que já percorreu o Brasil, 
os Estados Unidos e a Europa. O quarteto é composto por Roberto Papi, William Neres, Ro-
drigo de Oliveira e Arthur Vieira Terto, todos membros da Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais. A apresentação tem, ainda, a participação do cravista e pianista Antonio Carlos de 
Magalhães e das solistas Liliane Maciel e Jennifer Imanishi. Todos executam a peça Stabat 
mater, de Giovanni Battista Pergolesi, referência da música sacra barroca europeia. Sexta, 
às 20 horas; sábado, às 22 horas; domingo, às 15 horas.


