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Proposta coletiva contra a crise

De todos os efeitos maléficos decorrentes do neoliberalismo e da globalização
econômica, o mais cruel e mais preocupante para a população brasileira tem sido o
do desemprego. Isso pode ser constatado em todas as pesquisas de opinião pública
feitas nos últimos tempos sobre os problemas nacionais e o grau de prioridade que a
eles deveria ser dado pelo governo.

Pode ser percebido também nas filas de candidatos a um posto de trabalho,
no crescimento progressivo da economia informal, no contingente de marginaliza-
dos no meio rural e nas cidades, na fome e na miséria. Nessas condições, já se
disse com muita propriedade, não há como falar em cidadania. Nem há como afir-
mar, hipocritamente, que vivemos em regime democrático.

Democracia pressupõe igualdade de direitos e de oportunidades. E igualda-
de, na área de emprego e renda, é o que menos temos visto no Brasil refém do
capital especulativo externo, dos juros extorsivos e das imposições recessivas do
Fundo Monetário Internacional.

O Seminário Desemprego e Direito ao Trabalho, promovido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, procurou jogar um pouco de luz sobre o nebuloso qua-
dro de recessão e de falta de perspectivas em que se encontra a população brasilei-
ra e, particularmente, a do nosso Estado. Valeu a pena.

Valeu pelo debate franco e aberto, pela riqueza de idéias, pelos relatos e
denúncias e, principalmente, pelas centenas de propostas, apresentadas por repre-
sentantes dos diversos segmentos sociais, visando à geração de emprego e renda.
Propostas, aliás, levantadas em todas as regiões de Minas, dentro do processo de
interiorização dos Seminários Legislativos, inovação colocada em prática este ano
pela Assembléia.

Gostaríamos de agradecer a todos os que contribuíram para a realização
dessa iniciativa, manifestando a certeza de que as proposições contidas neste docu-
mento constituem matéria valiosa para análises socioeconômicas e ações legislativas
e executivas voltadas para a garantia dos direitos básicos de trabalho e renda.

Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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GRUPO 1
Políticas Governamentais de Geração de

Emprego e Renda

Experiências na Área Rural
(assentamentos, cooperativas, aqüicultu ra, agricultura familiar,

pequena produção florestal/rural, ecoturismo, energia, entre outras)

Criação de órgão estadual para a reforma agrária,
apoio aos assentamentos e arrecadação de terras devolutas

1. Implementação, pelo Estado, da política de reforma agrária, con-
templando:

a) programas que fixem o homem no campo (ex: criação
de microunidades de produção, acesso a linhas de crédito, assesso-
ria técnica para instalação de pequenas indústrias, etc.), asseguran-
do assistência às famílias assentadas, por meio de recursos no orça-
mento do Estado;

b) mapeamento e ação discriminatória das terras devolutas
do Estado para fins de reforma agrária, em caráter urgente;

c) financiamento, assistência técnica e apoio à agricultura
familiar nos assentamentos;

d) destinação orçamentária, pelo Estado, para financia-
mento de assentamentos, bem como para resgate do passivo
dos assentamentos existentes;

e) implantação de infra-estrutura completa em todas as
áreas de assentamento.

2. Abertura de debate sobre os projetos Entre Ribeiros II e III, para
dar-lhes nova orientação e analisar a viabilidade de promover as-
sentamentos de reforma agrária nessas áreas.

3. Suspensão da renovação de contratos envolvendo as terras
devolutas em poder de empresas privadas de reflorestamento e
destinação dessas terras ao programa de reforma agrária, com
base na proposta agroextrativa e com recursos para produção.
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Apoio à agricultura familiar e atividades
de geração de renda não agrícolas

4. Fortalecimento do Programa Barracão do Produtor, com implanta-
ção de novas unidades, funcionando com assistência de organis-
mos que ajudem a produzir mais e melhor (IEF, Emater, Vigilância
Sanitária, bancos, etc.) e com mecanismos para proteger o produ-
tor.

S. Criação do Programa Estadual de Pequenas Agroindústrias, nos
moldes do Prove, com gestão compartilhada entre o governo e a
sociedade.

6. Negociação das prefeituras municipais com as grandes empresas
florestais, visando à cessão de terrenos para o plantio de produtos
de primeira necessidade (arroz, feijão, milho) e criação de progra-
mas de incentivo aos aposentados rurais, para que possam voltar
a trabalhar e melhorar a sua economia e a da região.

7. Atuação da Assembléia Legislativa junto ao Executivo para a
implementação de pequenos projetos de irrigação, voltados para
microprodutores, baseados em tecnologias de baixo consumo de
água, desde que as necessidades de abastecimento doméstico
estejam garantidas e submetidas a estudos de impacto
socioambiental.

8. Liberação de recursos para a agricultura, o comércio e a indústria,
com participação de avais solidários ou até mesmo do Fundo de
Aval, com maior divulgação das formas de acesso.

9. Apoio governamental ao pequeno produtor, principalmente do meio
rural, com a finalidade de gerar emprego e melhorar a qualidade
de vida.

10. Implantação de políticas de eletrificação rural contemplando:
a) ampliação dos prazos de financiamento para no mínimo 48
meses;
b) dispensa do período de carência para realização de obras;
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c) isenção parcial da cobrança da taxa de energia elétrica para os
pequenos irrigantes;
d) cobrança das prestações referentes ao financiamento em con-
tas separadas;
e) utilização pelas prefeituras da TIP ou taxa similar para implan-
tação da eletrificação rural, subsidiada aos pequenos produtores,
com isenção total até 5 KVA.

11.Estímulo ao associativismo de pequenos produtores rurais, visan-
do garantir melhor comercialização dos produtos.

12. Criação de uma política para o desenvolvimento do turismo rural.

13. Criação de programa que possibilite a capacitação e a manuten-
ção do jovem no campo, incluindo a Escola-Família Rural.

14. Criação de uma política agrícola no Estado, com incentivos ao
pequeno e médio produtor, viabilizando a geração de emprego e
renda no campo, e proibição do uso de transgênicos em Minas
Gerais.

15.Alteração no Programa Emergencial de Emprego (Linha de ação:
Gerenciamento Ambiental), proposto pela CTI, do objetivo e do
público alvo:

Objetivo: Estimular os empreendimentos de micro e pequeno
porte, ampliando as atividades

produtivas do setor pesqueiro.
Público Alvo: Micro e pequenos empresários do setor de pes-

que-pagues e afins.

16. Fomento a programas na área produtiva rural, como: Pronal, Sub-
bacias Hidrográficas, Patrulha Mecanizada, Agroindústrias,
Proteção às Nascentes, Matas Ciliares, etc.

17. Retorno a uma política agrícola que incentive a produção e o con-
sumo interno.

18. Orientação dos recursos destinados às frentes de trabalho nas
regiões afetadas pela seca para implantação de pequenas obras,
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utilizando matéria-prima e mão-de-obra locais, visando melhorar
as condições de fixação do homem no campo, tais como:
microbarramentos caixas d'água, tecnologia ferro-cimento, vivei-
ros de mudas frutíferas para recuperação de matas ciliares e hor-
tas comunitárias e familiares.

19. Ações, a serem promovidas pela Secretaria de Estado do Traba-
lho e Ação Social, por meio da SemadIlEF e Setas, em parceria
com as prefeituras municipais e Secretaria da Indústria e Comér-
cio, visando ao desenvolvimento da produção e da comercialização
de embarcações de madeira, para fins pesqueiros e similares, com
financiamento do FAT, Sebrae, Pronaf e Finame.

20. Criação de mecanismos visando ao fomento da aqüicultura fa-
miliar e à comercialização da produção dos denominados pesque-
pague, bem como ao aumento do valor agregado de seus produ-
tos, por meio de incentivo à industrialização do pescado produzido.

Apoio à criação de pequenos projetos agroindustriais

21. Criação do Programa Estadual de Pequenas Agroindústrias, nos
moldes do Prove, com gestão compartilhada entre o governo e a
sociedade.

22. Implementação do Programa Fazendeiro Florestal e de outras
atividades vinculadas ao plantio de matas nativas, bem como apoio
à implantação de fábricas de móveis.

Ações de proteção e recuperação do meio ambiente

23. Elaboração de lei sobre reflorestamento, recuperação do solo, da
flora e da fauna, incluída a plantação, nos limites das fazendas, de
árvores frutíferas e de madeira de lei, gerando emprego e renda.

24. Elaboração de projeto de recuperação da floresta nativa, com cri-
ação de parques, reservas florestais ou APAs.
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25. Implantação, após estudos de impacto ambiental, de obras de
perenização e preservação de sub-bacias, nascentes e lagoas na-
turais (tais como microbarramentos, recuperação de mata ciliar, de
topo de morro, de nascentes e solos), utilizando matéria-prima e
mão-de-obra locais, visando à geração de emprego e renda, a co-
meçar pelos Vaies do Mucuri e do Jequitinhonha e pelo Norte de
Minas.

26. Paralisação das obras de barragens em andamento, até que se-
jam atendidas as reivindicações dos atingidos pelas mesmas, e
proibição de novas construções sem prévio acordo com as pesso-
as afetadas.

27. Proibição de plantio de eucalipto próximo às nascentes, rios,
córregos e veredas.

28. Recuperação urgente das bacias dos rios Todos os Santos e
Mucuri, com redefinição do papel da Copasa, não só na captação
e tratamento de água, mas também na preservação das nascen-
tes por ela exploradas e tratamento dos esgotos lançados nos lei-
tos dos rios.

29. Implementação de medidas para amenizar os efeitos da seca,
conforme o seguinte destaque do documento Fórum Regional de
Desenvolvimento Sustentável, realizado em Montes Claros, Norte
de Minas:

a) elaboração e implantação de projetos para recupera-
ção das nascentes, das matas ciliares e das áreas degradadas,
com uso de espécies nativas e frutíferas e com a participação
das comunidades;

b) construção de pequenos barramentos e açudes, visan-
do ao abastecimento de água para as comunidades, e perenização
dos rios, a partir de diagnósticos participativos, articulando ações
de controle de erosão, recuperação de áreas degradadas e
revegetação das matas ciliares;

c) retomada e conclusão do Plano Diretor de Recursos
Hídricos de Afluentes do Rio São Francisco, com metodologia
que garanta a participação das comunidades, com destaque para
questões como: revisão da legislação, com penalização da pes-
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ca predatória, a partir de discussão com os pescadores;
despoluição do Rio das Velhas e do Rio São Francisco;

d) funcionamento dos poços comunitários perfurados para
fins de abastecimento;

e) garantia de realização de audiências públicas sobre a
barragem de Berizal (municípios de Berizal, São João do Paraí-
so, Talobeiras, Rio Pardo de Minas e Indaiabira), envolvendo as
comunidades, antes de serem retomadas as obras de sua cons-
trução;

f) construção de bacias de captação de águas ao longo
das estradas municipais, estaduais e federais;

g) construção de infra-estrutura básica de saneamento nas
comunidades rurais, visando também ao controle da verminose;

h) conscientização ambiental de todos os segmentos da
população: políticos, usuários, alunos, professores e técnicos;

i) capacitação de trabalhadores rurais, através de recur-
sos do PEQIFAT, para implantação de propostas que conciliem a
produção agropecuária com a preservação ambiental;

j) introdução da disciplina "Meio Ambiente" no currículo
escolar, tendo como referência a realidade ambiental do Semi-
Ando;

k) produção de cartilhas sobre 'História Ambiental do Nor-
te de Minas" para uso das escolas e organizações da sociedade
civil;

1) capacitação de educadores pelas Secretarias Municipal
e Estadual de Educação;

m) controle social, pelas organizações dos trabalhadores,
dos recursos destinados ao combate à seca e utilização de mão-
de-obra das frentes produtivas em projetos de preservação
ambiental;

n) estabelecimento de parcerias entre trabalhadores,
ONGs e órgãos governamentais;

o) destinação de percentagem da arrecadação municipal
para um Fundo de Desenvolvimento da Agricultura, a ser admi-
nistrado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

p) garantia de recursos do Estado e do município para
assistência técnica rural, diretamente vinculada às organizações
dos agricultores familiares.
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Redirecionamento dos órgãos estaduais de apoio à
agricultura para os objetivos de geração de emprego e

renda no campo

30. Ações conjuntas da Copasa, Cemig, DER, Ruralminas e Secreta-
ria de Estado da Agricultura, para dar suporte e infra-estrutura aos
assentamentos e agricultores familiares.

31. Aparelhamento da Epamig, da Emater, do IEF e do IMA, como
instituições de pesquisa, assistência técnica, extensão rural e apoio
à agricultura familiar.

32. Melhoria operacional da Sudecoop, hoje pertencente à Setascad,
para atuar no apoio às cooperativas e associações.

Apoio a projetos educacionais no meio rural:
ensino básico, profissionalizante e superior

33. Implantação de escola agrotécnica para o desenvolvimento da
região JequitinhonhalMucun.

Ações de fiscalização e adequação da legislação
aos objetivos de geração e manutenção do

emprego no campo

34. Adequação das legislações fiscal, sanitária e de comercialização
(estadual e municipais) à realidade do pequeno produtor, permitin-
do a estes o acesso aos mercados.

35. Revisão da política de financiamento de grandes irrigações e sus-
pensão da autorização de novos projetos.

36. Inclusão do Vale do Mucuri na área da Sudene.

37. Gestão para flexibilizar as leis de licitação, de maneira a permitir
aos Estados e às prefeituras a compra preferencial de produtos

11



agrícolas locais e regionais, visando ao fornecimento para meren-
da escolar, cestas básicas, hospitais, etc.

38. Modificação na política de importação de alimentos, instituindo-se
a compensação tarifária.

39. Divulgação da Lei de Incentivo à Pesquisa e Fabricação de Pro-
dutos Fitoterápicos, promovendo sua integração ao Prove, bem
como criação de mecanismos de apoio e melhoria de funciona-
mento, nas unidades públicas de saúde e educação, com ênfase
nas práticas de terapias alternativas e populares de saúde.

Pronal

40. Retomada do Pronal - Programa Nacional do Álcool e do Leite,
que tem com objetivo estimular a produção conjugada dos dois
produtos, com uma série de vantagens, O Pronal produz adubo
orgânico, alimentos e energia, de forma renovável, descentraliza-
da, adequada ao meio ambiente, distribuindo renda e ampliando o
mercado interno. E, o mais importante: pode criar milhões de em-
pregos dignos na área rural, diminuindo o excesso populacional
das grandes cidades e aumentando sua qualidade de vida.
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GRUPO fi
Políticas Governamentais de Geração de Emprego e Renda

Experiências Formais na Área Urbana
(cooperativas, turismo, incubadoras de empresas, entre outras)

FAT

41. Alteração na forma de repasse dos recursos do FAT para qualifi-
cação e requalificação do trabalhador e das comunidades, com a
criação de um Fundo Municipal (com administração paritária) no
qual o próprio município defina a aplicação dos recursos, de acor-
do com suas demandas, indicando cursos que realmente qualifi-
quem, com carga horária adequada e com perspectiva de absor-
ção de mão-de-obra pelo mercado, incentivando e reconhecendo
a utilização do autêntico cooperativismo pela população, mediante
integração com os seguintes órgãos: Setascad, Sudecoop, As-
sembléia Legislativa, Ministério do Trabalho, Ministério da Previ-
dência, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministé-
no do Trabalho e Câmaras Municipais, através do Curso Básico de
Cooperativismo e de palestras, promovidos pelas entidades e ór-
gãos interessados.

42. Criação de mecanismos para possibilitar uma avaliação mais
criteriosa da aplicação dos recursos do FAT pela sociedade.

43. Criação de convênios e concessão de incentivo fiscal às empre-
sas que absorvam mão-de-obra treinada com recursos do FAT.

Educação profissional izante

44. Incremento urgente da educação para o trabalho no ensino funda-
mental e de cursos profissionalizantes no ensino médio e suplên-
cia de segundo grau ou dentro da preparação do trabalho dirigido
para a economia informal, conforme as necessidades locais de for-
mação profissional, apuradas por meio de pesquisas e sondagens
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feitas sobre as demandas dos cursos em cada uma das comunida-
des. Esta proposta faz parte do Projeto Cidadão (Anexo 4), alter-
nativa que pode ser utilizada por órgãos governamentais ou não e
que se mostra importante na formação e na capacitação, proporci-
onando maior potencial de trabalho, com base na leitura crítica da
ambiência, para formação de competências profissionais e de ci-
dadãos.

45. Inserção das disciplinas Empreendedorismo e Cooperativismo em
todos os cursos do ensino fundamental, médio e profissionalizante.

46. Qualificação e recolocação do trabalhador mediante fomento dos
núcleos de oportunidades de trabalho já existentes, que prestam
serviços de recrutamento e seleção de desempregados, propician-
do também a mudança do perfil do trabalhador através da qualifi-
cação, requalificação profissional, atualização, ampliação dos co-
nhecimentos e preparação para enfrentar a situação atual do mer-
cado de trabalho, contribuindo para a revitalização do Sine - Siste-
ma Nacional de Emprego.

47. Qualificação da mão-de-obra, em parceria com prefeituras e go-
verno estadual.

48. Busca da integração e parceria do Ministério da Educação e do
Ministério do Trabalho e Emprego, visando ao desenvolvimento de
projetos voltados para a questão da empregabilidade e da cidada-
nia, com ênfase na promoção de educação básica - ensinos fun-
damental e médio.

49. Promoção da educação continuada, voltada para o conhecimento
amplo, incluindo informática e línguas estrangeiras, e atenta à
mudança de perfil dos profissionais, cujas funções estão sendo
permanentemente redefinidas.

50. Regulamentação da certificação ocupacional.

51. Volta, nas escolas estaduais, dos cursos profissionalizantes que
contemplem a realidade e a necessidade do Estado de Minas
Gerais.
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52. Elaboração de projeto de lei com vistas a que as grandes empre-
sas requalifiquem seus trabalhadores, preparando-os para o mer-
cado de trabalho, no caso de demissão, passando por discussões
com cada sindicato ou representantes dos trabalhadores.

53. Busca de soluções para contemplar o desempregado do Vale do
Aço com cursos de qualificação e requalificação profissional, de
acordo com as exigências do mercado de trabalho.

54. Fortalecimento dos centros de formação profissional (Sistema S -
Senac, Sesi, Senai e Sebrae) e democratização do acesso a traba-
lhadores de baixa renda, com subsídio para os cursos que essas
instituições oferecem.

55. Volta das escolas profissionalizantes, em vários níveis, para faci-
litar o acesso ao emprego para aqueles que já trabalham ou este-
jam entrando no mercado, garantindo o acesso à pluralidade de
saberes.

56. Retomo dos cursos profissionalizantes, em nível técnico, nas es-
colas estaduais, desde a primeira série do ensino fundamental,
garantindo o acesso à pluralidade de saberes.

57. Inclusão da formação cooperativista na grade curricular de ensi-
no, dentro de disciplinas existentes ou pela criação de novas disci-
plinas.

Educação

58. Inclusão na grade dos cursos de formação, em todos os níveis, de
instruções sobre a preservação do meio ambiente, garantias dos
Direitos Humanos e formação para a cidadania.

59. Extensão da UEMG à Região Noroeste, para fomentar o desen-
volvimento, como suporte técnico, dentro das potencialidades e
da realidade regional.

60. Apoio da Assembléia Legislativa à universidade pública, gratuita
e de qualidade e ao retardamento do envio ao Congresso Nacio-
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nal do projeto de autonomia universitária, bem como promoção do
"Projeto Coletivo de Universidade", tendo por princípio a implanta-
ção de uma universidade verdadeiramente democrática e voltada
para os compromissos sociais.

61. Garantia de universidade pública, gratuita e de qualidade, com a
concretização da implementação da UEMG, com a absorção dos
campus do interior.

62. Auto-aplicabilidade do art. 207 da Constituição Federal (ensino,
pesquisa e extensão nas universidades).

63. Priorização de projetos educacionais subsidiados, tendo em vista
que a educação atua como catalisador do desenvolvimento
econômico.

64. Aplicação da Lei de Incentivo à Educação para a inclusão dos
temas interdisciplinares de Turismo e Meio Ambiente, Direitos
Humanos e Cidadania, de acordo com a Lei 9.795, nas escolas de
ensino fundamental, médio e superior.

Cooperativismo

65. Estímulo do governo à criação de parcerias nas áreas de
cooperativismo, consórcios, associações e turismo municipal.

66. Incentivo à criação de cooperativas, com suporte técnico, infor-
mações sobre constituição, funcionamento e assessoramento, e
criação de um órgão com objetivo de fiscalizar o funcionamento
das mesmas para que estas não explorem o trabalhador e não
sejam constituídas apenas para burlar as leis trabalhistas (órgão
semelhante ao SPC, que 'denunciaria" as cooperativas/empresas
incorretas).

67. Apoio das universidades à criação de cooperativas populares,
através da Rede Unitrabalho/Programa de Rede de Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares.
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68. Estímulo à formação de uma nova cultura, mais voltada para o
associativismo, em contraponto à lógica do mercado.

69. Promoção de intercâmbio e de troca de experiências entre coope-
rativas e entre as empresas autogestionadas.

70. Realização de pesquisas de mercado para formação de coopera-
tivas.

71. Determinação de sanções legais às cooperativas de trabalhado-
res fraudulentas, que atuam no simples fornecimento de mão-de-
obra barata.

72. Criação de dispositivo legal que impeça a exploração de trabalha-
dores pelas cooperativas.

73. Fomento à capacitação e educação dos trabalhadores na área de
cooperativismo.

74. Incentivo, com recursos governamentais, à criação de coope-
rativas nos vários segmentos econômicos.

75. Canalização para as cooperativas dos recursos existentes para
geração e implantação de indústrias.

76. Revisão da lei de licitação para que as cooperativas de trabalho e
serviço possam fornecer serviços às prefeituras e entidades pú-
blicas.

Trabalho dos presos

77. Formação profissional, educação e trabalho para os presos, com
incentivo a "penas alternativas à privação de liberdade" e "penas
mínimas", como forma de contribuir para a resolução do problema
de superlotação e déficit de vagas nos estabelecimentos penais. O
trabalho do preso também tem finalidade socioeconômica, redu-
zindo o ônus para o Estado na sua manutenção, mediante implan-
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tação de um projeto de qualificação profissional para os presos em
regime fechado, semi-aberto e aberto, com o objetivo de propiciar
melhoria da qualidade de vida e qualificação profissional para a
população carcerária, para sua posterior inserção alternativa no
mercado de trabalho, com os objetivos específicos de: contribuir
para a redução do índice de reincidência da criminalidade através
da ressocialização do preso: oferecer aos detentos oportunidade
de se tornarem pequenos empreendedores a partir da qualificação
e/ou requalificação profissional; estender, de forma crescente, a
oferta de cursos profissionalizantes nos setores primário, secun-
dário e terciário. Sobre o trabalho, cumpre ressaltar que o preso
deve receber no mínimo 3/4 do salário mínimo, sendo que sobre a
sua remuneração não incidem encargos, conforme lei de execu-
ção penal. Como desdobramento, ter-se-ia a formação profissio-
nal voltada também para jovens e adolescentes infratores.

78. Combinação da proposta de formação profissional, educação e
trabalho do preso com o Projeto Cidadão, visando à formação pro-
fissional, geração de trabalho, renda e qualificação, envolvendo a
Fundação João Pinheiro, Secretaria do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Semad-IEF), Secretaria da Agricultura,
Faemg, Senar, Utramig, Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e
Cidadania e o Conselho da Comunidade da Comarca.

79. Alfabetização dos presos nas carceragens penitenciárias.

80. Utilização de presos que tenham escolaridade no trabalho de alfa-
betização.

81. Direcionamento da mão-de-obra dos presos com a mão-de-obra
recicladora (reciclagem nas penitenciárias de regime fechado) -
pequenas usinas.

82. Transformação das fazendas das penitenciárias em empresas
produtoras de cana para produção de álcool combustível ou outras
produções.

83. Criação de uma fundação (Centro de Orientação e Apoio aos
Condenados e Ex-condenados) para prestação de assistência so-
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dai, jurídica, religiosa, psicológica, recapacitação e encaminhamento
ao trabalho, com diretoria composta por diferentes entidades de di-
versos segmentos sociais e participação do guarda penitenciário.

Papel social das empresas

84. Priorização de investimentos governamentais na área social, prin-
cipalmente na educação, criando mecanismos de controle dos in-
vestimentos públicos e das isenções fiscais para as empresas e as
fundações por elas controladas.

85. Estímulo e cobrança das empresas para que assumam e cum-
pram seu papel social, conforme determina a Constituição Fede-
ral, evitando dispensas, prestação de horas extras e "compra" de
férias dos empregados.

86. Campanha publicitária de solidariedade, conclamando o
empresariado nacional a contratar pelo menos um novo emprega-
do, dando prioridade aos desempregados.

Turismo

87. Implementação do turismo no Estado, mediante criação de câma-
ras e preparação de cursos, tendo em vista a falta de qualificação
dos profissionais na área, cuja política deve partir do ensino funda-
mental, bem como da própria formação da cidadania.

88. incentivo ao turismo, pela criação e divulgação de eventos festi-
vos, como shows e festas religiosas, e maior divulgação do turis-
mo mineiro nos meios de comunicação.

89. Melhoria e construção de estradas como estímulo ao turismo regi-
onal.

90. Apoio do governo à criação de mecanismos e sensibilização da
população para desenvolvimento do turismo no Centro-Oeste.
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91. Inclusão do Centro-Oeste, por intermédio de seus atrativos cultu-
rais, religiosos, folclóricos, naturais, comerciais e artísticos, nos
roteiros mineiros de turismo.

Ações da Assembléia Legislativa

92. Instalação, na Assembléia Legislativa, independentemente do
Seminário, de Fórum Parlamentar Mineiro Permanente para Defe-
sa do Sindicalismo e do Emprego, com a participação de parla-
mentares, secretários, organizações de trabalhadores e de empre-
gadores, setores financeiro e de serviços, Igrejas, ONGs (terceiro
setor), objetivando debater e encontrar respostas imediatas para a
atual situação.

93. Avaliação e fiscalização, por parte da Comissão do Trabalho da
Assembléia Legislativa, em conjunto com sindicatos e empresas,
dos projetos de investimento que utilizem recursos públicos, ve-
tando os que não gerem emprego.

94. Acompanhamento, pela Comissão do Trabalho da Assembléia
Legislativa, dos programas de reestruturação nos setores siderúr-
gico e de celulose, visando evitar demissões. (Ex: o Programa
V2000 da Acesita prevê demissão de 500 a 800 trabalhadores).

95. Fiscalização e investigação, pela Assembléia Legislativa, das em-
presas poluidoras dos rios, possibilitando a preservação do em-
prego e da qualidade de vida.

96. Instauração, pela Assembléia Legislativa, de CPI para apurar as
possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Mercedes Benz
e o poder público estadual.

97. Apoio da Assembléia Legislativa ao movimento artístico da Zona
da Mata - Juiz de Fora, para recuperação do Teatro Paschoal Carlos
Magno, e criação de cooperativas de trabalho em Minas Gerais,
inclusive de trabalho artístico.
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98. Apoio da Assembléia Legislativa à manutenção da vinculação
dos colégios técnicos às universidades.

Programas de apoio à criação de novas empresas

99. Desenvolvimento de incubadoras de empresas e cooperativas,
empresas simuladas e empresas juniores, com apoio das universi-
dades e do Sistema S.

100. Implementação de uma política pública, facilitadora de criação
de novas empresas e cooperativas de trabalho, em parceria com
entidades e órgãos como: Fiemg - Sistema S, Fetrabalho, Sine,
universidades, Unitrabalho, sindicatos e Ocemg, entre outras, vi-
sando analisar projetos, dar indicações de viabilidade econômica e
perfil dos negócios, auxiliar a estruturação de empresas, incentivar
exportações, desenvolver empréstimos em células solidárias, pres-
tando informações relacionadas com o acesso a recursos, as indi-
cações de mercado, o acesso a bancos de empregos e a coopera-
tivas de trabalhadores

101. Promoção da capacitação para transição do setor informal para
o setor formal, mediante incentivos fiscais e linhas de financiamen-
to para a abertura de negócios, com suporte pedagógico e
consultoria ao empreendedor.

102. Estímulo a parcerias com entidades empresariais e
desenvolvolvimento de políticas de geração e garantia de empre-
gos (como nas incubadoras de empresas), com melhor aproveita-
mento de espaços públicos.

103. Criação de linhas de financiamento para novos segmentos, com
carência e juros reais.

Frentes de trabalho

104. Criação de frentes de trabalho locais e regionais, junto aos tra-
balhadores reconhecidamente sem ocupação e renda, com indica-
ção das obras ou dos serviços a serem executados, mediante apre-
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sentação de planos de trabalho a uma comissão gestora encarre-
gada do acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução
dos mesmos.

105. Criação de frentes de trabalho, em caráter emergencial.

Ampliação do horário de funcionamento dos bancos

106. Apresentação de projetos no Legislativo, após ampla discussão
com a sociedade, com tramitação no Congresso Nacional, nas As-
sembléias Legislativas dos Estados e nas Câmaras de Vereado-
res, sancionando leis que determinem ao Banco Central a implan-
tação, em todas as instituições financeiras, nos Estados e Municí-
pios, da abertura para atendimento ao público durante pelo menos
dez horas diárias, para adoção de dois turnos de trabalho.

107. Ação da comunidade política do País para que o presidente da
República, por meio de medida provisória, obrigue o Banco Cen-
tral a determinar que os bancos funcionem pelo menos 12 horas
por dia, com duas turmas de trabalho, gerando assim pelo menos
200 mil empregos.

108. Ampliação do horário de atendimento bancário ao público, em
nível nacional, de forma a gerar postos de trabalho.

Incentivo às micro e pequenas empresas

109. Maiores incentivos a todas as empresas, especialmente às micro
e pequenas, com a criação de uma política de geração de empre-
gos, com taxa regressiva de encargos tributários.

110. Criação de um distrito industrial municipal (condomínio) para as
micro e pequenas empresas, no qual toda troca ou venda de mer-
cadorias ou de matéria-prima seja feita, na medida do possível,
sem tributação.
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111. Implantação de política de financiamento que privilegie peque-
nas e microempresas.

112. Isenção de tributos para as micro e pequenas empresas em fase
de implantação, por um período determinado.

113.Criação de incentivos para as pequenas e médias empresas que
mais empregarem trabalhadores.

114. Maior assistência por parte do governo às micro e pequenas
empresas na elaboração dos projetos de financiamento.

Políticas públicas do governo federal

115. Ampla divulgação dos projetos do governo federal, objetivando
identificar neles caminhos que possibilitem a geração e o preen-
chimento de empregos.

116. Definição de uma política pública de combate ao desemprego.

Programa de segurança alimentar

117. Extensão da experiência dos restaurantes populares de BH para
cidades médias, dentro do Programa de Segurança Alimentar.

118. Implementação de políticas de segurança alimentar.

Jornada de trabalho

119. Redução da jornada diária de trabalho para seis horas, sem pre-
juízo do salário.

120. Fim da hora extra.

121. Fim do banco de horas.
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122. Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial.

123. Redução da jornada de trabalho de oito horas para seis horas,
sem redução salarial.

124. Encaminhamento às esferas competentes de proposta de redu-
ção da jornada de trabalho, em nível nacional, para 36 horas se-
manais, de forma a ampliar o número de postos de trabalho.

Exportação e importação

125. Divulgação dos produtos mineiros, como forma de incrementar
as vendas nos mercados interno e externo.

126. Utilização da Eadis (Estações Aduaneiras do Interior) para reali-
zar todo o desembaraço aduaneiro no Estado, incentivando as ex-
portações, possibilitando a arrecadação de mais impostos e ge-
rando empregos.

127. Adoção de medidas de proteção do mercado nacional contra
produtos importados (bens e serviços) provenientes de países que
adotem medidas restritivas à entrada de mercadorias brasileiras
em seu território.

128. Realização de gestões junto às autoridades governamentais para
aprovação dos projetos das ZPEs (Zonas de Processamento de
Exportação), para que elas se tornem realidade em Minas Gerais o
mais breve possível.

Ações dos municípios

129. Identificação das potencialidades econômicas e das particulari-
dades dos municípios, seguida de planejamento, capacitação e trei-
namento, para que cada um possa ocupar melhor o seu lugar no
mercado.

130. Fomento e incentivo aos Conselhos Municipais de Assistência
Social, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescen-
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te e Comissão Municipal de Emprego, para que cumpram com efi-
cácia seus papéis.

131. Respeito às decisões das Comissões Municipais de Emprego
quanto às indicações de prioridades de cursos e entidades apontadas
(através de seus projetos) para ministrarem esses cursos.

Produção rural

132. Fornecimento ao pequeno produtor de recursos tecnológicos,
crédito direto e de fácil acesso, garantia de preço, venda e exposi-
ção dos produtos.

133. Capacitação técnica e administrativa do pequeno e médio pro-
dutor.

134. Apoio à criação de pequenas agroindústrias, para geração de
emprego e renda.

Transporte

135. Obrigatoriedade de que toda cidade com população de 30 a 50
mil habitantes seja dotada de pelo menos uma empresa de coletivos
urbanos, e acima de 50 mil, pelo menos duas.

136. Determinação, pelo DNER e pelos DERs, de que toda empresa
intermunicipal e interestadual de transporte de passageiros de car-
ga tenha uma tripulação mínima, de acordo com o trajeto a percor-
rer: até 400 km, dois tripulantes, um motorista e um agente de
viagem; acima de 400 km, revezamento da tripulação a cada 400
km, de modo a melhorar as condições de segurança, evitando as-
saltos e acidentes e gerando milhares de empregos.

Propostas de cunho geral ou regional

137. Reformulação e modernização da estrutura sindical e das rela-
ções de trabalho no Brasil.
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138. Revisão do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, que, ao informar aspectos impeditivos para a aprovação
das contas das prefeituras que contratam ou venham a contratar
empresas cooperativas, se não impediu, pelo menos está dificul-
tando enormemente a contração das cooperativas.

139. Mais liberação de recursos e incentivos para a indústria
agropecuária e a construção civil.

140.Determinação, pelo Ministério do Trabalho, de que toda indústria ou
empresa que diariamente movimente volume de dinheiro em espé-
cie, cheques e valores, inclusive postos de combustíveis, tanto na
cidade como nas rodovias, seja obrigada a manter segurança especi-
al para seus trabalhadores, seu patrimônio e seus clientes.

141. Revisão imediata da recente legislação que, a título de flexibilizar
a legislação trabalhista, revogou os mecanismos legais de proteção
ao trabalhador, como na implantação dos sistemas de "banco de
horas" e de contratos temporários.

142. Ampliação do trabalho com adoção do horário noturno de
limpeza e conservação das vias públicas nos grandes e médios
municípios.

143. Priorização, pelas empresas instaladas e prefeituras municipais,
da mão-de-obra de profissionais da região do Rio Doce/Vale do
Aço.

144. Fomento à educação e incentivo à coleta seletiva de lixo dentro
dos núcleos habitacionais, dando suporte à utilização do material
coletado, com a finalidade de abrir empresas de reciclagem/apro-
veitamento, bem como de melhorar a qualidade de vida por meio
da proteção ambiental.

145. Criação de programas, pelas prefeituras, câmaras municipais e
empresas da região Rio Doce/Vale do Aço, governo federal e esta-
dual, visando garantir o direito ao trabalho nas grandes (Acesita,
Usiminas. Cenibra, Usimec, etc.), pequenas e médias empresas,
de modo a acabar com os vetos existentes, tais como os referen-
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tes a ex-funcionários ou a quem tenha entrado com ação trabalhis-
ta (fim da ficha suja e de outras práticas semelhantes).

146. Eliminação, na "Região Metropolitana do Vale do Aço", das bar-
reiras para produção, transporte e comercialização de seus produ-
tos. (Ex.: o leite produzido em Fabriciano, com licença sanitária do
município, não pode ser comercializado em Ipatinga.

147. Criação de lei que reoriente as empresas a se instalarem no
Estado a priorizar a contratação de mão-de-obra local, com fiscali-
zação do Ministério do Trabalho e dos sindicatos.

148. Criação de uma Comissão Municipal de Meio Ambiente em to-
dos os municípios.

149. Implantação de programas de garantia de renda mínima.

150. Fortalecimento do Sine, ampliando-se sua capacidade
operacional.

151. Fim do trabalho infantil.

152.Proibição de iniciativas desempregadoras, como auto-atendimento
nos postos de combustíveis, catracas eletrônicas nos ônibus e ou-
tras, praticadas sobretudo nos reflorestamentos.

153. Mapeamento do desemprego na Região da Mata, incluindo os
trabalhadores da área cultural.

154. Criação de grupos de trabalho que identifiquem fontes de recur-
sos para financiamento de atividades geradoras de emprego e que
assessorem os interessados na elaboração de projetos para sua
captação.

155. Revisão das normas sobre o convênio entre o INSS e as em-
presas, que vem possibilitando a estas burlar a legislação, não
emitindo o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), bem como
aprimoramento da fiscalização sobre os convênios que estejam
em funcionamento.
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156. Asfaltamento das principais estradas da região do
JequitinhonhalMucuri.

157. Criação de um órgão regional para estabelecimento de uma
política cultural coletiva canalizadora de empregos.

158. Estímulo à produção de insumos para a construção civil na Re-
gião Metropolitana de Central - Belo Horizonte, em vez de buscá-
los em outros Estados, como forma de ampliar o número de em-
pregos indiretos nessa área.

159. Estímulo ao setor de produção de pedras preciosas, com a im-
plantação de escolas de lapidação e formação de mão-de-obra
especializada.

160. Gestões para mudança da política econômica, por meio da ar-
ticulação dos países em desenvolvimento, para uma negociação
apropriada e de resolução categórica da questão da dívida exter-
na, bem como para a reforma tributária, com redução e/ou simpli-
ficação dos impostos.
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GRUPO III
Políticas Governamentais de Geração de Emprego e

Renda

Experiências Não Formais na Área Urbana
(catadores de papel, renda mínima, bolsa-escola, Banco

Popular, entre outras)

Garantia de renda mínima

161.Ampliação e aprimoramento das experiências de garantia de renda
mínima, concebidas como instrumentos destinados a viabilizar a
reinserção social e econômica dos beneficiários, por intermédio da
vinculação do auxílio monetário a medidas socioeducativas e de
qualificação profissional.

162. Estabelecimento de convênios com municípios para adoção de
programas de renda mínima e de bolsa-escola. Os programas de-
vem ser adequados à realidade local.

163. Estabelecimento de convênio com o governo federal com o
objetivo de expandir as experiências municipais de bolsa-escola, a
partir da Lei Federal n 9 9.533, que autoriza a União a co-financiar
50% dos programas municipais de renda mínima vinculados à edu-
cação.

164. Criação de programas que atendam a famílias de baixa renda,
prevendo como contrapartida que os filhos ou dependentes meno-
res de 16 anos sejam matriculados nas escolas, com freqüência
regular.

165. Estabelecimento da obrigatoriedade de que os programas de
renda mínima e bolsa-escola sejam acompanhados de serviços
complementares, tais como assistência médica, acompanhamen-
to escolar, disponibilização de serviços públicos, documentação,
alfabetização de adultos, assistência jurídica, creches comunitári-
as, etc., visando à integração social dos beneficiários.

166. Exigência de que os programas de renda mínimalbolsa-escola
contemplem, de acordo com a realidade local, a participação dos
trabalhadores em atividades de oficinas comunitárias, tais como
horticultura, costura, panificação, fabricação de blocos de concre-
to, entre outras. A produção excedente seria comercializada, re-
vertendo em renda para os participantes.
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1 67. Criação, nos moldes do ICMS ecológico, de um percentual do
ICMS para a implementação do programa bolsa-escola.

168. Bolsas de estudo para famílias de baixa renda, sem que sua
distribuição seja feita por interesses políticos.

Microcrédito

169. Abertura de linhas de crédito para obras públicas e equipamen-
tos sociais, mutirões de habitação e outros, bem como frentes de
trabalho, sobretudo nos municípios mais pobres.

170. Fornecimento de assistência técnica e créditos para os peque-
nos produtores urbanos, visando ao desenvolvimento de políticas
de geração de renda.

171. Fornecimento de assistência técnica e financeira para promo-
ção de turismo ecológico, manutenção de praças e jardins, cacho-
eiras e nascentes de rios.

172. Apoio à formação de microempreendimentos autogestionáveis,
cooperativas e associações, desburocratizando a legislação, ca-
pacitando tecnicamente e fornecendo créditos.

173. Apoio à formação de associações de crédito popular e estabele-
cimento de convênios com União e municípios, visando ao repas-
se ágil dos recursos disponíveis no BNDES e em outras agências
de financiamento para as mesmas associações.

174. Criação, através do BDMG, de linha específica para financiar as
associações de crédito popular e desburocratização e diminuição
da contrapartida exigida nas linhas já existentes.

175. Estímulo às iniciativas de âmbito municipal ou até mesmo
inframunicipais (por bairro ou regiões de determinado município).

176. Oferecimento aos beneficiários dos programas de crédito popular
de treinamento gerencial adequado a seus microempreendimentos,
contribuindo para a organização e a viabilidade do negócio.
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177. Apoio ao trabalhador informal, com incentivos e financiamentos
dos fundos existentes.

178. Criação do Banco do Povo, dotado de recursos e apoio técnico
para fomentar pequenas agroindústrias e iniciativas de geração de
emprego e renda.

179. Facilitação do acesso ao crédito para empresas informais
(microcrédito), com a criação de uma Associação de Crédito Popu-
lar (Banco do Povo ou Banco Popular), por meio da qual o municí-
pio poderá receber crédito do BDMG e de outras instituições afins.

180. Incentivo à criação do Banco do Povo, destinado a financiar a
agricultura familiar, as micro e pequenas empresas e o setor infor-
mal.

181. Elaboração de legislação para criação do Banco do Povo, esta-
belecendo crédito diferenciado para os pequenos negócios.

182. Implementação do programa Renda Familiar para a Educação.

183. Implantação do Banco Popular Regional, visando oferecer recur-
sos ao pequeno empreendedor, tendo como referência a experiên-
cia do Banco Popular de Ipatinga.

Cooperativas

184. Criação de mecanismos legais que incentivem a disseminação
do cooperativismo popular no Estado.

185.Desenvolvimento de formas de divulgar e apoiar o cooperativismo
popular. Difusão massiva de informações sobre como fundar e
administrar uma cooperativa e sobre a comercialização da produ-
ção, e inclusão do conteúdo "Cooperativismo e Associativismo"
nos currículos escolares oficiais, a partir da 5a série.

186. Criação de dispositivos de lei de incentivo para que rádios e
T\/s comunitárias façam publicidade dos produtos locais, apoian-
do a economia informal.
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187. Divulgação massiva das regras de funcionamento de uma coo-
perativa popular, bem como dos deveres e direitos dos coopera-
dos, de forma que o cooperativismo não seja praticado
indevidamente, de maneira fraudulenta, com o objetivo de burlar a
legislação trabalhista.

188. Apoio ao Ministério do Trabalho na fiscalização eficaz das coo-
perativas, com o objetivo de impedir que sejam utilizadas para bur-
lar a legislação trabalhista.

189. Formação de parcerias entre a iniciativa privada e o poder públi-
co para a criação de cooperativas populares.

190. Fortalecimento, com repasse de recursos financeiros previstos
no Geracoop, da Incubadora de Cooperativas Populares,
atualmente funcionando no ICMG, tendo como gestores o ICMG, a
Setascad e as Prefeituras de Fabriciano, Timóteo e Ipatinga.

Incentivos para regularização de pequenos negócios
informais

191. Implementação de programa de regularização de pequenos ne-
gócios informais, através da concessão de incentivos, em prazo
determinado, que resultem na diminuição do custo e na simplifica-
ção de procedimentos.

192. Autorização para que as associações de produtores, formais ou
informais, sejam autorizadas a emitir nota fiscal, cadastrando-se
nos organismos legais como CNPJ. ISS ou ICMS, se for o caso.

Grupos de economia popular e solidária

193. Organização de fóruns de debate e outros mecanismos de divul-
gação, conhecimento e efetivação da LOAS (Lei Orgânica de As-
sistência Social) e definição, entre outras ações, dos mínimos so-
ciais, no sentido de orientar as ações municipais, regionais e esta-
duais no que se refere à inclusão social.

194. Exigência de que os municípios implantem de forma efetiva a
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Loas, os Conselhos de Direitos, o Diagnóstico e o Plano Municipal
de Assistência Social, como formas possíveis de garantir a inclu-
são social, seja através da cultura, do consumo e/ou da renda.

195. Potencialização dos Conselhos de Direitos, através da qualifica-
ção de técnicos e conselheiros, objetivando intervenções mais con-
seqüentes no âmbito dos planos, programas e projetos que visem
à inclusão social.

196. Incentivo e divulgação, com a colaboração gratuita da mídia pri-
vada e alternativa, de ações de promoção de Economia Popular
Solidária, com apoio a ações municipais, regionais e estaduais.

197.Organização de frentes emergenciais de trabalho urbano, com uti-
lização de mão-de-obra de desempregados, que prestarão serviços
em pequenas obras de interesse público de saneamento e conserva -
ção e limpeza de prédios públicos municipais, estaduais e universida-
des públicas e privadas, remuneradas via associações comunitárias,
igrejas e organizações não governamentais, através dos recursos de
assistência social, e acompanhadas pela Comissão Municipal de
Emprego. As atividades serão realizadas, preferencialmente, em tempo
parcial, para que o beneficiário possa participar de cursos de
requalificação e dedicar tempo à procura de emprego.

198. Apoio e incentivo à organização de cooperativas e associações
habitacionais para famílias de baixa renda, utilizando os recursos
do FGTS e crédito associativo, para construção de moradias popu-
lares. Os beneficiários receberão assessoria técnica para ajudar
no planejamento físico-financeiro, elaboração de projetos,
gerenciamento e execução das obras.

199.Criação de mecanismos que privilegiem a comercialização direta
entre produtores e consumidores, atuando na diminuição do preço
para os consumidores e na geração de trabalho e renda para os
pequenos produtores e suas famílias.

200. Criação de programas de hortas e pomares comunitários, famili-
ares e escolares nos centros urbanos, atuando na produção de
gêneros alimentícios.
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201. Incentivo à produção familiar de alimentos artesanais, facilitan-
do a comercialização dos produtos.

202. Divulgação, com a colaboração gratuita da mídia privada e alter-
nativa, de programas, projetos, ações e experiências de progra-
mas alimentares bem-sucedidos.

203. Promoção de campanhas integradas com o Procon e movimen-
tos de defesa dos consumidores, incentivando o consumo de ali-
mentos in natura produzidos através de práticas agroecológicas
sustentáveis.

204. Apoio à organização de feiras livres, inclusive ao longo das rodo-
vias, e espaços de comercialização direta para os pequenos pro-
dutores urbanos.

205. Incentivo à produção de espécies frutíferas e plantas medicinais
nos quintais, facilitando seu escoamento e venda.

206. Regulamentação de preços de alimentos, garantindo à popula-
ção carente maior acesso aos itens básicos.

207. Implementação de política de construção de restaurantes popula-
res a baixo preço, privilegiando os pequenos produtores urbanos.

208. Recomendação aos gestores dos os programas públicos de ali-
mentação, como os de merenda escolar e cesta básica, para que
adquiram prioritariamente os alimentos agroecológicos produzidos
pelos pequenos produtores locais, incentivando a economia local.

209. Criação de mecanismos para incentivar e promover o processo
de reciclagem de produtos reaproveitáveis, visando à geração de
renda e de novos postos de trabalho, inclusive a partir de formas
associativistas de produção.

210. Maior rigor na fiscalização do cumprimento da legislação que
preserva trabalho para deficientes nas empresas, garantindo-lhes
ainda condições de acesso ao trabalho.
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211. Criação de mecanismos que garantam aos portadores de defici-
ência (mental, física, sensorial) a inclusão no mercado de trabalho.

212. Criação de mecanismos destinados a ampliar o mercado de tra-
balho para os deficientes, incluindo;

a) Reserva de percentual dos programas de renda mínima fa-
miliar, a ser definido de acordo com o critério legal;

b) Facilitação de crédito nas associações de crédito popular para
o desenvolvimento de atividades não formais;

c) Estímulo às parcerias entre governo, iniciativa privada e enti-
dades pró-deficientes;

d) Garantia de bolsa de estudo, com vistas à melhoria da quali-
ficação profissional;

e) Abertura de linhas de crédito e criação de programas especí-
ficos de geração de renda;

f) Oferecimento de cursos de qualificação profissional gratuitos,
em parceria com as

entidades do Sistema S e similares.

213. Desenvolvimento de programas de geração de emprego e ren-
da para pessoa idosa, garantindo a melhoria da qualidade de vida
desse segmento, considerando suas peculiaridades e experiênci-
as profissionais.

214. Implantação e fortalecimento de programas de atendimento à
família, através de apoio socioeconômico e familiar e programas
socioeducativos.

215. Incentivo ao trabalho artesanal e a serviços como: conserto de
roupas, de sapatos, barbearia, etc.

216. Permissão para que as associações de produtores ou prestadores
de serviços possam fazer a comercialização de seus produtos ou
serviços legalmente.

217. Elaboração de projetos que contemplem o pequeno garimpeiro,
dotando-o de condições de trabalho e equipamentos, em vista das
leis ambientais que vêm impedindo a abertura de garimpos e do fato
de os existentes serem explorados apenas por grandes empresas.
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218. Implantação de uma política de coleta seletiva e reciclagem do
lixo na região do Mucuri/Jequitinhonha, priorizando as cidades-pólo,
com vistas à geração de emprego e renda.

Educação para a economia popular e solidária

219. Criação de programas educacionais para o desenvolvimento da
economia popular e solidária e das iniciativas produtivas populares
autogestionáveis.

220. Criação de escola de preparação para gestão de iniciativas
econômicas populares.

Acesso à tecnologiaiassessoria

221. Criação de incubadoras de iniciativas econômicas populares
autogestionáveis, para disponibilizar assessoria técnica.

222. Incentivo a programas de pesquisa nas universidades para de-
senvolvimento de tecnologias, softwares e formas de gestão ade-
quadas aos pequenos empreendimentos populares.

223. Fortalecimento das atribuições dos grupos locais e comunitários,
por meio do princípio da delegação de responsabilidade, presta-
ção de contas e alocação de recursos, garantindo assim que os
programas propostos para geração de emprego/renda estejam
adaptados às especificidades geográficas e ecológicas locais.

224. Criação de mecanismos populares e apoio aos já existentes,
de forma a possibilitar, entre as comunidades, a troca de experiên-
cias e conhecimentos sobre programas geradores de emprego e
renda.

225. Criação de uma «central de equipamentos", a partir de parce-
ria entre a iniciativa privada e o poder público, para empréstimo por
comodato de equipamentos disponíveis nas empresas ou para finan-
ciamento na aquisição destes.
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Jovens

226. Fiscalização efetiva da utilização da mão-de-obra infantil pelo
Ministério do Trabalho.

227. Criação de legislação para punir econômica e socialmente Maior
rigor na fiscalização e punição a empregadores e empresas que
tenham prática de trabalho escravo de crianças, jovens e adultos.

228. Criação de frentes de trabalho para profissionais na área da edu-
cação integral da criança e do adolescente, desenvolvendo-se pro-
gramas de orientação e apoio socioeconômico-familiar.

229. Desenvolvimento de programas socioeducativos em meio aber-
to à criança e ao adolescente, integrando a família, garantindo a
qualidade, a diversidade de atividades adequadas à sua formação
integral, considerando a totalidade da criança e do adolescente em
seus aspectos culturais, lúdicos, físicos, mentais e emocionais.

230. Criação de parceria com o Sistema S, para que cumpra suas
finalidades legais, ampliando o número de atendimentos de forma
gratuita para jovens oriundos de famílias de baixa renda.

231. Democratização dos cursos do Sistema S em relação aos valo-
res cobrados.

232. Criação e ampliação de programas de educação para o trabalho
destinados aos jovens, associando-os ao ensino regular e ao en-
caminhamento ao trabalho.

233. Incentivo a grupos de cultura juvenil de teatro, rock, punk, rap
música, artesanato e outras manifestações culturais, possibilitan-
do a formação de cooperativas culturais e confecção de material.

234. Incentivo à participação de jovens em cooperativas, serviços, e
em Centros de Vivência Agroecológica (Cevaes) nas cidades-pólo
do Estado, para que eles não abandonem o interior.

235. Cumprimento da legislação que preserva trabalho para deficien-
tes nas empresas.
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235.Criação de mecanismos que favoreçam a formação e a
capacitação de jovens indígenas e negros, valorizando seus ele-
mentos suas manifestações culturais e artesanais que possam
ser fonte de emprego e renda. para esses segmentos específicos:

236. Criação e valorização de formas de serviço social civil solidário,
devidamente remunerado, como contrapartida ao serviço militar
obrigatório.

Iniciativas duradouras e integradas

237. Compatibilização de políticas mais gerais do Estado com iniciati-
vas locais, discutidas nas comunidades e adequadas à realidade
de cada uma e às suas aspirações.

238. Adequação das políticas às realidades regionais, integradas no
sentido de buscar para os trabalhadores informais de baixa renda
e para os desempregados garantia de renda mínima, acesso à
educação, treinamento, serviços sociais complementares e crédi-
to, visando, em médio prazo, a uma inserção profissional mais es-
tável, produtiva e que lhes garanta uma subsistência digna.

239. Criação de mecanismos para que as ações voltadas à inserção
produtiva dos trabalhadores informais de baixa renda e desempre-
gados privilegiem a produção de bens e serviços que atendam às
próprias comunidades, integrando a comunidade não apenas pe-
las formas associativas de produção, mas também a partir do con-
sumo coletivo ou individual.

240. Implementação de programas que efetivem os princípios funda-
mentais das reformas agrária e urbana, que viabilizem propostas
das ONGs, dos movimentos populares, dos ambientalistas e das
organizações técnico-científicas comprometidas com o eixo de luta
pela democratização da posse da terra, tanto como meio de pro-
dução quanto como suporte de edificação, considerando-se os as-
pectos ecológicos, sociais e subjetivos envolvidos.

241. Alteração na legislação do processo de compras e licitação do
setor público (legislação Sicafe), de forma que os pequenos pro-
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dutores, cooperativas populares, etc., possam participar das con-
corrências públicas.

242. Criação de mecanismos legais que tornem impenhoráveis os
bens de produção das micro e pequenas empresas.

243. Criação de mecanismos legais que garantam ao trabalhador in-
formal direitos mínimos, como de saúde, educação, aposentado-
ria, etc.
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GRUPO IV
Políticas Governamentais de Geração de Emprego e

Renda

Recursos e Fundos Públicos e sua Utilização: Aplicação,
Distribuição e Resultados

(FAT, FGTS, fundos de pensão, BNDES, Sudene,
Banco do Nordeste e outros)

244. Adoção de políticas que privilegiem o direcionamento dos
Fundos existentes para projetos que gerem emprego, trabalho
ou alternativas de renda.

245. Aplicação dos recursos do FAT para geração de emprego e
renda através de Agências Comunitárias de Crédito, Cooperativas
de Crédito, Banco do Povo e do BDMG, ampliando a atuação des-
te último no interior, com aprovação e acompanhamento dos Con-
selhos Municipais e Estaduais de Emprego.

246. Utilização das verbas de subvenção social da Assembléia
Legislativa nos Fundos de Assistência Social, da Criança e do Ado-
lescente e dos Portadores de Deficiência.

247. Alteração na legislação de forma a garantir a participação da
sociedade civil na gestão e na fiscalização das formas de utiliza-
ção dos seguintes fundos: Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural (Funderur), Fundo de Assistência ao Turismo, Fundo Esta-
dual de Apoio à Indústria Cinematográfica, Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico, Fundo de Desenvolvimento
Mínero-Metalúrgico (FDMM), Fundo de Desenvolvimento Metro-
politano, Fundo Estadual de Habitação, Fundo de Desenvolvimen-
to Regional do Jaíba, Fundo Pró-Floresta, Fundo Estadual de De-
senvolvimento de Comunidades, Fundo de Desenvolvimento Ur-
bano, Fundo Estadual de Saneamento Básico, Fundo de Desen-
volvimento de Indústrias Estratégicas, Fundo Sorna, Fundo de In-
centivo à Industrialização (Find) e Fundo Fiat.
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248. Participação da Secretaria de Meio Ambiente na gestão e na
operação do Fundo de Desenvolvimento Florestal, visando à apli-
cação de seus recursos em programas de recomposição florestal
e de criação de florestas plantadas para uso industrial.

249. Realização de auditoria para conferir a alocação dos recursos do
FAT no Estado.

250. Maior divulgação e esclarecimento sobre os cursos e recursos
FAT, para que eles atinjam de fato as famílias de baixa renda.

251. Liberação dos recursos do FAT, pelo órgão federal, ao gestor
estadual, com maior antecedência, visando a uma melhor execu-
ção dos cursos.

252. Melhor utilização dos recursos do FAT no Plano Estadual de Qua-
lificação - PEQ, contratando-se preferencialmente empresas locais
para promover os cursos, e mais transparência no processo de
escolha dessas empresas.

253. Acompanhamento e fiscalização, pela Assembléia Legislativa,
da liberação de recursos para treinamento (FAT), para que seja
agilizada.

254. Facilitação da liberação de recursos do FAT para instituições e
entidades que já tenham demandas específicas e ofereçam garan-
tia de emprego, visando à capacitação de profissionais do setor de
saúde e outros, possibilitando uma melhor qualidade na prestação
de serviços à população.

255. Facilitação do acesso a linhas de crédito para as pessoas que
participarem de cursos de qualificação financiados com recursos
do FAT e redução das exigências burocráticas para o acesso ao
crédito.

256. Gestão junto ao governo federal, através dos Ministérios da
Política Fundiária, da Fazenda e da Agricultura, visando à imediata
liberação dos recursos destinados ao Pronaf.
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257. Criação de frentes de trabalho para construção de casas popula-
res, por meio de um fundo estadual de habitação, envolvendo o
governo e a sociedade civil.

258. Criação de um fundo para o desenvolvimento dos Vales do Mucuri
e Jequitinhonha e da Região Noroeste, com recursos do ICMS,
PIS, Cofins, Imposto de Renda, doações e incentivos fiscais, para
a implantação de microunidades de produção, com vistas à gera-
ção de empregos e à exportação dos produtos excedentes para
países do Mercosul.

259. Condicionamento da aplicação de recursos oriundos de fundos
públicos à existência de um plano integrado de desenvolvimento,
que tenha como referência a eliminação da pobreza e a geração
de emprego, trabalho e renda.

260. Formação de um grupo de trabalho paritário e tripartite, com
representantes do governo e da sociedade civil (empresários e tra-
balhadores) para propor mudanças na legislação estadual dos fun-
dos e fazer o monitoramento dos mesmos.

261. Incentivo à criação de fundos de aval para os programas de
microcrédito nos municípios, substituindo a garantia real, para que
seja viabilizada a operação de financiamento com recursos fede-
rais e estaduais.

262. Criação de uma central de informações com acesso a todo cida-
dão, sobre todos os fundos e recursos federais, estaduais e muni-
cipais, contendo objetivos, beneficiários e condições para reivindi-
cações, tendo-se a cautela de ser apenas técnico-informativo; di-
vulgação ampla, pelos agentes operadores, das regras e requisi-
tos para o acesso aos recursos, programas e fundos.

263. Credenciamento das cooperativas de crédito, através dos ban-
cos cooperativos (Bancoob e Bansicred), como repassadoras das
verbas dos fundos públicos estaduais e federais (FAT, BNDES,
BDMG, Sudene e outros).
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264. Criação de linhas de recursos para captação e assessoria vi-
sando a elaboração de projetos pelo tomador com o objetivo de
otimizar a utilização dos recursos presentes nos Fundos.

265. Destinação de no mínimo 20% dos Fundos constituídos com recur-
sos do Tesouro Estadual para as Regiões do Mucun, Jequitinhonha e
Norte de Minas (para desenvolvimento sustentável).

266. Criação de uma coordenação geral tripartite, com participação
do governo e de entidades da sociedade civil (trabalhadores e
empresários), para planejar o gerenciamento e fiscalização dos
recursos e Fundos.

267. Desenvolvimento de programa público de conscientização da
população para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

268. Criação, pela Assembléia Legislativa, de um órgão fiscalizador
dos recursos públicos vindos do BDMG.

269. Destinação de um percentual maior de recursos para políticas
sociais.

270. Criação de mecanismos legais para uma destinação equilibrada de
recursos entre os programas e projetos de várias áreas, como agri-
cultura, agroindústna e turismo, e não apenas para o setor industrial.

271.Aprovação, pela Assembléia Legislativa, de emenda ao Orçamento
do Estado, alocando recursos para a qualificação do trabalhador e
para preservação ambiental, com obras de recuperação de nos.

272. Alocação de recursos para que o homem do campo, no sistema
de cooperativa, cultive a terra, assistido por técnicos agrícolas, em
áreas produtivas arrendadas pelo governo, e criação de escolas
nessas áreas, para evitar o êxodo dos camponeses em busca de
educação para os filhos.

273. Destinação de recursos para realização de estudos sobre os de-
sempregados, com vistas a conhecer seu perfil e o mercado de
trabalho municipal.
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274. Reativação do Conselho Estadual de Desenvolvimento para que
atue em sintonia com um Plano de Desenvolvimento para Minas Ge-
rais, com composição pantária e tripartite, incluindo representantes
do governo e da sociedade civil (empresários e trabalhadores).

275. Criação de uma Secretaria de Relações do Trabalho, indepen-
dente, pela importância que se deve dar à questão do trabalho e
do emprego.

276. Atribuição de poder decisório à Comissão Estadual de Emprego
e aos Conselhos/Comissões Municipais e lntermunicipais de Em-
prego, possibilitando a adoção de uma política unificada de gera-
ção de emprego e renda.

277. Criação de um programa destinado à recuperação das micro e
pequenas empresas em crise, com acompanhamento e aprova-
ção das Comissões Municipais de Emprego ou, na sua falta, da
Comissão Estadual de Emprego.

278. Criação de bibliotecas públicas em bairros periféricos e municípi-
os que carecem desse serviço, integradas a centros sociais, para
cobrir minimamente as necessidades de conhecimentos profissio-
nais das populações de tais bairros, com apoio da iniciativa priva-
da (nas edificações e acervos), a qual poderá ser beneficiada pela
Lei de Incentivo à Cultura, com deduções no Imposto de Renda.

279. Redução da carga tributária do Estado, bem como dos juros e
multas incidentes no caso de inadimplência e das obrigações aces-
sórias, ajustando-os aos dos Estados vizinhos, visando à geração
de empregos em Minas e ao desenvolvimento dos pequenos em-
preendimentos rurais e urbanos.

280. Gestões do Legislativo Estadual para que o governo federal dê
conhecimento de seus projetos nos diversos níveis de sua Adminis-
tração, descentralizando as informações sobre os mesmos e divul-
gando a tramitação dos projetos de lei na Câmara e no Senado.
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GRUPO V
Experiências Não Governamentais na Geração de Empre-

go e Renda

Experiências na Área Rural
(assentamentos, cooperativas, agricultura familiar, resposta

sindical ao desemprego e à precariedade do trabalho, resposta
empresarial ao desemprego e à precariedade do trabalho, etc.)

Créditos

281. Criação, expansão e avaliação de mecanismos pelos quais os
municípios, o Estado e a União garantam acesso a crédito e finan-
ciamento para micro e pequenos produtores, como a criação de
fundos de aval (substitui avalistas e dá garantias) e crédito rotativo,
previsto nos orçamentos, como forma de substituição de seguros,
desburocratização e agilidade na liberação de recursos.

282. Criação, expansão e avaliação, pelo Estado e municípios, de
bancos de créditos populares para apoio às iniciativas de geração
de renda com prioridade para grupos de mulheres trabalhadoras
rurais, com a efetiva participação desses grupos na gestão dos
recursos.

283. Ampliação e efetivação de recursos para a manutenção de fren-
tes de trabalho nas regiões de seca do Estado e obrigatoriedade
de que a liberação de verbas para essas frentes seja voltada para
a geração de trabalho e renda, na busca de soluções definitivas.

284. Extinção da cobrança de taxas para os concursos públicos para
desempregados e pessoas comprovadamente carentes.

Associativismo/cooperativismo

285. Fortalecimento do associativismo e do cooperativismo rural, princi-
palmente no que diz respeito à agregação de valor, ao crédito, à
comercialização, à produção, ao consumo e aos empreendimentos.
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Controle social/fiscalização

286. Criação de mecanismos e instrumentos paritários de controle
social sobre a introdução de inovações tecnológicas (mecânicas,
químicas, biológicas) no trabalho rural, a fim de evitar o aumento
caótico do desemprego e garantir a função social dos grandes em-
preendimentos econômicos.

287. Controle, pelos órgãos de fiscalização ambiental e do trabalho,
da utilização de máquinas em áreas de terreno acidentado, confor-
me legislação.

288. Implementação, pela DRTE, de um amplo trabalho de fiscaliza-
ção na área rural, a fim de garantir o cumprimento dos direitos e
legislação trabalhista e coibir as práticas de condições de trabalho
aviltado e escravo, e que os recursos arrecadados com as multas
sejam revertidos para programas de compensação financeira, como
bolsa-escola no município de origem.

289. Promoção, pelo governo estadual, da regularização dos trans-
portes de trabalhadores, com cadastramento geral dos veículos,
motoristas, contratantes dos transportes e/ou fornecedores, para
acompanhamento e monitoramento e, sendo necessário, realiza-
ção de ações punitivas, com participação dos órgãos competentes
de fiscalização e entidades da sociedade civil, acompanhada de
campanha educativa dos fornecedores e usuários.

Políticas públicas

290. Incorporação da perspectiva de gênero às políticas sociais e de
geração de renda, observando as condições reais e específicas da
mulher trabalhadora rural.

291. Elaboração de políticas de governos estadual e municipais que
contemplem programas e medidas concretas de apoio e estímulo
à pequena produção e ao abastecimento, considerando em seus
projetos a perspectiva de gênero.



292. Apoio governamental efetivo à implementação de políticas de
segurança alimentar, conforme propostas apresentadas pelo ll En-
contro do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar, organizado pela
sociedade civil em Belo Horizonte.

293. Revisão conceitual e política do programa de qualificação e
requalificação profissional do FAT, no meio rural, contemplando a
assistência técnica permanente, a ampliação da participação na
gestão e na utilização dos recursos, adequação entre os prazos
para a execução dos recursos e a avaliação de impacto desse Pro-
grama na geração de emprego, trabalho e renda.

294.Ampliação, pela Comissão Estadual de Emprego, dos índices de apro-
vação de projetos de qualificação profissional voltados para os desempre-
gados das áreas de cana de açúcar, café e reflorestamento.

295. Promoção, pelos Poderes Legislativo e Executivo e pela socie-
dade civil, de ampla discussão, para avaliação dos empreendimen-
tos florestais em nosso Estado e para a elaboração de uma política
pública que incentive o aproveitamento das áreas florestais públi-
cas e privadas para usos econômicos múltiplos.

296. Criação de um Grupo de Trabalho, dentro da Comissão Estadual
de Emprego, com objetivo de definir prioridades de geração de
emprego, trabalho e renda no setor rural.

297. Exigência de que todos os recursos do Estado destinados às
instituições de pesquisa, como a Fapemig, o Cetec, a Epamig, uni-
versidades e outras, tenham um percentual definido para pesqui-
sas voltadas para a micro e a pequena produção rural, incluindo a
temática da participação da mulher no mercado de trabalho rural,
com a participação dos trabalhadores na gestão desses recursos.

Política agrícola

298. Incentivo à diversificação e à rotação de culturas agrícolas rio
Estado, conforme ecossistemas locais e regionais, com análise de
perspectivas de mercado para os produtos, como forma de ampli-
ação e geração de renda.
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299. Implementação de políticas de desenvolvimento local, através
de conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, in-
centivando o aumento e a diversificação de produção, assim como
o combate à fome e a melhoria do abastecimento, por meio de
feiras-livres, merenda escolar, galpões do produtor e outros.

300. Criação de consórcios intermunicipais, com o objetivo de abas-
tecimento das escolas municipais e estaduais e outros órgãos pú-
blicos, utilizando preferencialmente a produção local.

301. Incentivo à agricultura familiar, com implantação de microusinas,
como as de leite, que permitem a utilização da pasteurização lenta
de leite, bem como recomendação para que esses produtos sejam
adquiridos, a preço justo, para a alimentação escolar nas redes
municipais e estaduais.

302. Redirecionamento da Secretaria de Estado da Agricultura e órgãos
de seu sistema, para desenvolvimento e difusão de tecnologias alter-
nativas e assistência técnica voltada para a agricultura familiar.

Educação

303. Criação de programas educativos nas escolas e nas comunida-
des do Estado, com objetivo de promover a educação ambiental e
a discussão de práticas alternativas para convivência sustentável
com as condições ambientais locais.

304. Ampliação de vagas no cursos de pós-graduação em nível de
especialização, mestrado e doutorado, nas áreas de Direito Cons-
titucional e Tributário, e específicas voltadas para a área rural, com
acesso a bolsas de estudos a todos os estudantes, com o objetivo
de atualização e/ou reciclagem dos profissionais em atividade e
formação de professores e/ou pesquisadores.

305. Incentivo a programas de pesquisas nas universidades públicas
(estaduais e federais) para desenvolvimento de tecnologias em áre-
as de reforma agrária, indígenas e agricultura familiar.
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306. Criação de escola de suplência para adultos nas zonas rurais.

307. Abertura imediata de concursos públicos para as carreiras da
área agrária em instituições de ensino, pesquisa e extensão e
ampliação das vagas para estudantes.

Ações legislativas

308. Revisão na legislação de crédito do Banco Central, a fim de de-
mocratizar o acesso dos micro e pequenos produtores rurais, tais
como: repasse de verbas do cooperativismo de crédito internacio-
nal, desburocratização do repasse de verbas às cooperativas, faci-
litação à abertura de cooperativas de crédito a qualquer segmento
social organizado, desburocratização e fortalecimento do Pronaf.

309. Criação de instrumentos e mecanismos para coibir abusos de
poder por parte dos agentes financeiros, que criam dificuldades
para os micro e pequenos produtores rurais terem acesso a crédito
e financiamento.

310. Revisão da legislação vigente sobre fiscalização do
associativismo e do cooperativismo, a fim de se evitarem abusos e
desvirtuação de seus princípios, a ser feita por uma comissão
multidisciplinar de órgãos e entidades afins.

311. Revisão e adequação da legislação, principalmente a fiscal e a
sanitária, a fim de facilitar e ampliar a produção e a comercialização
de produtos agrícolas e não agrícolas, oriundos da micro e peque-
na produção familiar, incluindo assentamentos de reforma agrária
e indígenas, acompanhada de educação sanitária.

312. Criação de dispositivos legais que garantam ao micro e ao pe-
queno produtor rural que trabalha em lavouras próprias e/ou em
sistema de parceria os direitos plenos de previdência, inclusive DIT
(Diária de Incapacidade Temporária).

313. Proibição, pelo governo estadual e pelo Legislativo, do cultivo,
testes, experimentos e comercialização de alimentos geneticamente
modificados (transgênicos) em todo o território estadual.
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314. Gestão da Assembléia Legislativa e entidades da sociedade
civil, junto ao Congresso Nacional, associada a ampla campanha
por alterações no Código Penal brasileiro, no sentido de tornar mais
rigorosas as punições aos contratantes e/ou fornecedores de trans-
porte inadequado, bem como quaisquer outros contratantes e exe-
cutores de ações que coloquem em risco a segurança e a vida dos
trabalhadores.

315. Incorporação, pelas Comissões de Agropecuária e de Meio Ambi-
ente, da Assembléia Legislativa de MG, da experiência de diversas
entidades que atuam na região do semi-árido mineiro, a fim de
potencializar as intervenções e evitar pulverização de recursos e es-
forços. Aproveitamento das propostas do Seminário de Convivência
com o Semi-árido, realizado em Almenara, em março de 1999.

316. Realização, pela Assembléia Legislativa de MG, de amplo deba-
te com as entidades da sociedade civil, sobre o trabalho infanto-
juvenil especificamente no campo, nos moldes dos seminários, ci-
clos, etc., realizados por esta Casa.

Meio ambiente

317. Reforço às iniciativas populares de criação de comitês de defesa
de microbacias, sob o controle e fiscalização das comunidades lo-
cais, como forma de preservação ambiental e geração de renda
para as famílias.

318. Apoio do Estado a todas as iniciativas coletivas que busquem
efetivamente o desenvolvimento sustentável.

Reforma agrária

319. Reversão das terras devolutas em poder de empresas privadas
de reflorestamento acobertadas por contratos de arrendamento
com o Estado em favor da Reforma Agrária.
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320. Expropriação imediata das áreas, já identificadas no Estado, com
ocorrência de trabalho escravo, para fins de Reforma Agrária.

321. Instalação imediata de processo discriminatório das terras
devolutas do Estado, destinando-as para os trabalhadores rurais
sem terra.

322. Criação da Secretaria de Estado Extraordinária de Assuntos
Agrários, como órgão complementar às ações de reforma agrária,
e destinação social das terras devolutas, conforme indicações dos
movimentos sociais e entidades que atuam no campo.
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GRUPO VI
Experiência Não Governamentais na Geração de Emprego

e Renda

Experiências Formais na Area Urbana
(educação / qualificação profissional, cooperativas, formas de

empreendedorismo, autogestão, resposta sindical ao desempre-
go e à precariedade do trabalho, resposta empresarial ao desem-

prego e à precariedade do trabalho, entre outras)

Comissões de Emprego e Renda/Fórum Estadual/Sine

323. Participação dos filiados de entidades representativas de traba-
lhadores, empresas e ONGs nas Comissões Municipais de Em-
prego e Renda, incentivando a criação das mesmas onde não exis-
tirem.

324. Criação de um fórum estadual permanente em defesa do empre-
go e pela geração de renda, do qual participarão a sociedade civil,
os órgãos governamentais e o Legislativo, com uma secretaria exe-
cutiva, cuja função seria discutir propostas para o melhor funciona-
mento das comissões municipais de emprego e renda e incentivar
a criação de fóruns regionais no Estado.

Exigências às empresas

325. Exigência de que as empresas privadas que recebem recursos
públicos firmem compromisso de metas de manutenção do empre-
go e critérios de qualificação profissional, incluindo habilidades
básicas, específicas e de gestão.

326. Obrigatoriedade de que as organizações e empresas públicas
e privadas criem condições para que seus empregados cursem o
ensino regular, com estabelecimento de políticas, tais como libera-
ção parcial do trabalho e concessão de bolsas de estudo.

327. Obrigatoriedade de manutenção, pelas empresas de transporte,
de pontos de apoio, onde os motoristas farão revezamento, de for-
ma a não exceder a jornada diária de 6 horas.
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328. Obrigatoriedade de que toda empresa de médio e grande porte
com movimento de dinheiro em espécie, incluindo postos de gaso-
lina nas cidades e estradas, tenha em seus quadros agentes de
segurança durante os expedientes.

Fiscalização/legislação

329. Proibição do trabalho infantil com efetiva fiscalização, pelo
Estado, do cumprimento da legislação vigente.

330.Desburocralização do processo de abertura de pequenos negócios.

Educação

331. Criação, pelos governos e pelas empresas, de programas
educativos que contribuam para a permanência dos adolescen-
tes nas escolas.

332. Introdução da disciplina Economia Social - formação para a
solidariedade e experiências associativas autogestioná rias - nos
cursos da UEMG relacionados à área de Ciências Humanas,
tendo em vista a formação de quadros profissionais mais habilita-
dos para a nova demanda social.

Primeiro emprego

333. Criação, pelas organizações públicas, privadas e pelas perten-
centes ao terceiro setor, de programas voltados para o primeiro
emprego dos jovens de níveis educacionais médio e superior.

Cooperativismo/associativismo

334. Criação, pelas organizações públicas, privadas e pelas per-
tencentes ao terceiro setor, de programas de qualificação sobre
o associativismo e o cooperativismo, bem como programas de
incubadoras de empresas e cooperativas.

335. Encaminhamento, pelos deputados federais mineiros, de proje-
to de lei criando mecanismos e legislação mais rigorosos, para
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extinção das cooperativas irregulares e punição dos responsá-
veis.

336. Realização de pesquisas sobre vocação para pequenos investi-
mentos e criação de cooperativas.

Redução da jornada de trabalho

337. Redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais,
com o objetivo de gerar emprego, sem redução do salário, e fim
das horas extras.

Meio ambiente/turismo/cultura

338. Criação de uma frente de recuperação de rios e áreas degra-
dadas, envolvendo trabalhadores das respectivas regiões, visan-
do à geração de empregos.

339. Obrigatoriedade de desenvolver, nos cursos de qualificação
profissional na área de turismo e hotelaria, a preocupação com a
questão ambiental, para evitar a depredação causada pela
movimentação de turistas.

340. Fomento, com recursos materiais e, se possível, financeiros, às
atividades culturais implementadas por grupos locais que impliquem
contratação, ainda que por prestação de serviços, de trabalhado-
res residentes na cidade.

341. Apoio ao artesão, por meio de: facilitação da comercialização e
da emissão da nota fiscal; facilitação da compra de matéria-prima;
incentivo à criação de cooperativas; criação, pelos governos, de
mercados-modelo para comercialização dos produtos artesanais,
em locais de fácil acesso ao turista; curso de qualificação e aper-
feiçoamento.

342. Aproveitamento do lixo e realização de campanhas educativas
junto à população para implantação da coleta seletiva, gerando
renda.
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Qualificação profissional

343. Disponibilização do recursos para cursos de qualificação profis-
sional, mediante a deliberação dos Conselhos Municipais de Em-
prego e da realização de um diagnóstico prévio sócio-econômico,
indicando as potencialidades de geração de trabalho e renda.

344. Identificação, pela comissão estadual de emprego e renda, de
outras fontes de financiamento e fomento para programas de ge-
ração de emprego e renda e programas de qualificação além do
FAT, dando ampla divulgação das mesmas.

345. Encaminhamento, pelos deputados federais mineiros, de proje-
to de lei e gestões junto ao governo federal, no sentido de que o
"Sistema S" seja gerido de forma tripartite: por empresários, traba-
lhadores e governo, este através do Ministério da Educação (uni-
versidades e escolas técnicas).

346. Criação de Centros Regionais de Qualificação e Requalificação
do Trabalhador.

347. Qualificação de mão-de-obra na área de turismo e hotelaria, como
forma de combater o desemprego.

348. Reformulação completa dos cursos de requalificação (filosofia,
aplicação dos recursos, didática e metodologia), objetivando dar
eficiência e eficácia à política de reaproveitamento de mão-de-obra.

349. Criação de curso para capacitação e qualificação de mão-de-
obra, visando à implantação de oficinas profissionalizantes e em-
presas comunitárias.

350. Realização de cursos em parceria com entidades regionais já
estruturadas, unificando sua disponibilização, reduzindo os custos
operacionais e convergindo os interessados no fechamento de turmas.

351. Incremento dos programas de qualificação e requalificação de
mão-de-obra, de forma contínua e seqüencial, atendendo ao tra-
balho informal e às vocações econômicas da região.
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352. Democratização dos cursos de qualificação e requalificação, com
participação ativa das entidades sindicais.

353. Promoção de cursos de gestão para pequenos negócios, com
recursos do FAT, e vinculação da abertura de novos negócios a
essa capacitação.

354. Criação, nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas
de um centro de treinamento e qualificação de mão-de-obra espe-
cializada, de acordo com as potencialidades das regiões

Valorização da mão-de-obra local

355. Priorização, pelas empresas instaladas e prefeituras municipais,
da mão-de-obra de profissionais da região.

356. Criação, em cada cidade, de um núcleo de cultura empresarial
para atuar junto às Associações Comerciais e Industriais, visando
à coleta de informações técnicas que demonstrem a importância
de se valorizar o homem no emprego.

357. Levantamento das profissões e postos de trabalho nos quais
possa ser aproveitada mão-de-obra não qualificada e proteção
desses postos para os trabalhadores sem espaço no mercado.

Gestão

358. Incentivo à co-gestão (proprietário e empregados) na adminis-
tração de empresas que estejam em situação financeira difícil, como
a de pré-falência, e à autogestão (empregados) nas empresas fa-
lidas.

359. Autogestão das minas paralisadas, pelos trabalhadores de
atividades mine rárias, em parceria ou não com empresários, e mu-
dança da legislação pertinente, para que o empreendedor que dei-
xar de explorar a mina perca sua concessão.
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Outros temas

360. Encaminhamento das propostas de caráter regional ou munici-
pal apresentadas neste seminário, à região ou município a que
são afetas, como recomendação para as instâncias competentes
locais.

361. Promoção pela Assembléia Legislativa de Minas, de um
Seminário sobre Acidentes de Trabalho, Doenças Profissionais e
suas causas.

362. Solicitação aos Deputados Federais de Minas para que pressi-
onem o Governo Federal para a abertura imediata de concurso
público para fiscal do trabalho, com vistas à geração de aumento
de empregos e ao poder de fiscalização por parte das DRTs.

363. Presença do Fampe (Fundo de Aval do Sebrae) em todas as
cidades que têm as comissões, para facilitar os empréstimos.

364. Manutenção dos turnos de revezamento com escalas de cinco
letras (correspondente a cinco turmas de trabalhadores, em em-
presas com produção ininterruptas), em cumprimento ao que dis-
põe a Constituição Federal.

365. Articulação e integração com políticas sociais, com vistas a favo-
recer o acesso ao mercado de trabalho (Ex: com a agricultura,
para incremento de feiras de produção, produção de alimentos,
etc.; com a educação, para oferecer o ensino supletivo a trabalha-
dores que não tiveram oportunidade de estudar na época adequa -
da, garantindo material didático e transporte gratuitos aos traba-
lhadores carentes).

57



GRUPO VII
Experiências Não Governamentais na Geração de Emprego e Renda

Experiências Não Formais na Área Urbana
(cooperativas, autogestão, trabalho informal e solidário e experiên-

cias da micro e pequena empresa)

Crédito

366.Criação de linha de crédito subsidiado para os trabalhadores
autogestionados (integrados em associações, grupos de trabalho
cooperado e outras formas que cumpram função social) para ad-
quirirem ferramental, equipamentos de segurança, material e equi-
pamentos de produção e para capital de giro.

367. Criação de Conselhos de Direito ao Trabalho (Estadual e Munici-
pais), com participação tripartite da sociedade, bem como a cria-
ção de fundo para subsidiar técnica e financeiramente cooperati-
vas populares, pequenos empreendedores e associações que cum-
pram função social.

368. Criação de subsídios técnicos e financeiros para experiências de
pequenos empreendedores autogestionados.

369. Apoio a grupos de produção formados por pessoas carentes,
que não tenham recursos para adquirir matéria-prima inicial, com
a criação de linha de crédito para pessoa física, sem necessidade
de comprovação de renda, e com a realização de cursos específi-
cos, como de costura, artefatos de couro, etc.

370. Apoio a pequenas e microempresas, trabalhadores autônomos,
associações e cooperativas, por meio de linhas de crédito especi-
al, capacitação gerencial, etc, em consonância com o art. 179 da
Constituição Federal.

Educação

371. Implementação de projetos sobre educação e informação para
segurança no trabalho (para os trabalhadores autogestionados, in-
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tegrados em associações, grupos de trabalho cooperado e outras
formas que cumpram função social).

372. Aumento dos cursos de qualificação e requalificação profissio-
nal para trabalhadores desempregados, ou em risco de demissão,
com recursos do FAT, no âmbito do Planfor. A formação precisa
ser contínua, seqüencial, em módulos, orientada para as
especificidades dos mercados regionais.

373. Criação, pelos municípios de cursos de qualificação com o nível
de qualidade técnica, a exemplo, dos cursos ofertados pelo Siste-
ma S, porém gratuitos.

374. Criação, pelo Estado ou pelo município, de cursos para qualificar
o trabalhador como empreendedor. Os conteúdos dos cursos de
qualificação e requalificação de trabalhadores devem estar ligados
à realidade do trabalho, levando-o a aprender as responsabilida-
des e os limites da autogestão, ou do trabalho solidário, criando-se
uma consciência sobre orçamento, recursos e a oportunidade de
aprender a ser um gerente de si mesmo.

375. Criação de parceria entre Estado, os municípios e as ONGs para
a qualificação e a requalificação para o trabalho solidário.

376. Gestões a serem realizadas pelas entidades do Movimento Po-
pular e pelas que o apoiam, para que os Executivos estadual e
municipais acompanhem os trabalhadores que foram qualificados
através de cursos realizados com recursos do FAT, para verificar
sua inserção no mercado, requalificando-os quando necessário
(acompanhamento e requalificação de egressos).

377. Criação, pelo Legislativo, de mecanismos de monitoramento da
aplicação dos recursos do FAT em cursos de qualificação/
requalificação de trabalhadores, com vistas a se evitarem proble-
mas de intermediação e desvios.

378. Democratização da estrutura do Sistema S para que, a partir de
sua experiência bem sucedida de qualificação profissional, se es-
tendam esses serviços a parcelas maiores de trabalhadores não
qualificados, sem ônus para estes.

59



379. Gestão política do Estado de Minas Gerais junto ao Codefatl
BR para ampliação dos recursos do FAT destinados ao Estado,
para viabilizar, sem ônus para o trabalhador, a criação de novos
cursos em todas as regiões do Estado, destinados a qualificar e
requalificar o trabalhador para novas tecnologias, na perspectiva
da formação integral do cidadão.

Políticas/instrumentos legais

380. Disponibilização, pelo Poder Legislativo, de apoio técnico (so-
bretudo jurídico) para organização desses grupos de trabalhado-
res autogestionados, integrados em associações, grupos de traba-
lho cooperado, conselhos e outras formas que cumpram função
social.

381. Divulgação gratuita na mídia privada e oficial do trabalho des-
ses grupos autogeridos, para competir com empresas do mercado
formal.

382. Destinação pelo Poder Executivo Estadual e Municipal, de espa-
ço físico para instalar unidades de produção, comercialização e
prestação de serviços, que cumpram função social.

383. Destinação dos imóveis de propriedade pública, para abrigar ini-
ciativas populares de economia solidária, e revisão, pelas prefeitu-
ras municipais e o Estado, da situação contratual de áreas e imó-
veis públicos cedidos em comodato (ou outras formas) para tercei-
ros, para que retornem à sua função social.

384. Criação de mecanismos legais para que os Poderes Executivos
estadual e municipais sejam obrigados a rever periodicamente a
situação dos imóveis de empresas que foram subsidiadas com re-
cursos públicos e que faliram de forma fraudulenta: que esses imó-
veis passem a abrigar empresas populares de trabalho autogerido
(entidades de cunho popular, que cumpram uma função social re-
ferente à reversão de desemprego).

385. Criação de mecanismos legais que regulamentem o uso dos imó-
veis de propriedade pública, para que os municípios e o Estado
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retomem áreas e imóveis públicos cedidos em comodato (ou ou-
tras formas) para terceiros - o que desvirtua a função social ori-
ginal -, para que passem a abrigar iniciativas populares de eco-
nomia solidária.

386. Criação de um sistema permanente de mapeamento da oferta
de mão-de-obra desempregada e desocupada, patrocinado pela
Assembléia Legislativa, e divulgação dos resultados junto ao mer-
cado, com acompanhamento de todo o processo pelas Comissões
Municipais de Emprego.

387. Fortalecimento, reaparelhamento e ampliação da rede de agên-
cias públicas de intermediação de emprego (tipo Sine).

388. Retomada, nas agências públicas de intermediação de emprego
(tipo Sine),de propostas sobre sazonalidade da oferta de emprego.

389. Criação, nas agências públicas de intermediação, de outras op-
ções para que os trabalhadores se agreguem de forma diferente
do tradicional, uma vez que só intermediação não é suficiente.

390. Criação de mecanismos legais de suporte para a Economia Po-
pular Solidária - EPS, numa perspectiva de desenvolvimento sus-
tentado de base solidária.

391. Criação de projetos estruturantes (ou reforço aos já existentes)
de suporte da Economia Popular Solidária, por região, atendendo
toda forma de organização de trabalho que cumpra função social,
por exemplo: cooperativas habitacionais, cooperativas populares
em regime de partilha, associações de pequenos produtores em
parceria com o poder público, Banco do Povo e outros mecanis-
mos de acesso para os excluídos.

392. Exigência de que o Poder Público (Federal, Estadual e Munici-
pal) assuma a sua responsabilidade social e não transfira para as
ONGs a responsabilidade de serviços que são de sua exclusiva
competência.
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393. Criação, pelo Estado e Prefeituras, com o apoio do Legislativo,
de formas jurídicas para formar associações de profissionais de
determinadas profissões que estão "envelhecendo", mas para as
quais ainda há demanda de mercado (exemplo: hidrometristas,
retificadores, relojoeiros). O objetivo dessas associações é criar
um espaço no qual esses profissionais passem sua experiência
aos novos profissionais.

394. Criação de comissão de estudo, formada por representantes de
sindicatos, Movimento Popular, poder público e empresários, para
reformular a legislação licitatória.

395. Revisão da legislação licitatória, de forma a se criar, junto ao
Departamento Estadual de Obras Públicas - Deop (e outras insti-
tuições semelhantes), um "Banco de Prestadores de Serviço em
Obras Públicas para Construção Civil", composto de entidades de
base associativa solidária, sem fins lucrativos, de comprovada ido-
neidade, que pratiquem preços compatíveis com o mercado, be-
neficiando-se da inexigibilidade legal de licitação (válido apenas
para obras de pequeno valor), observando-se as formalidades que
a administração pública julgar convenientes.

396. Desburocratização da legislação licitatória para possibilitar a par-
ticipação de cooperativas populares de trabalho, tais como as de
produtores de hortifrutigranjeiros e de produtores artesanais de ali-
mentos (exemplos: macarrão, farinha enriquecida) na merenda es-
colar e no fornecimento de itens de higiene e material de limpeza
para escolas públicas.

397. Inclusão, na legislação licitatória para obras públicas, de cláusulas
que obriguem o empresário que "ganha" obras públicas financiadas
com recursos do Tesouro (estadual, ou municipal) a absorver as inici-
ativas informais e mão-de-obra desocupada/desempregada existen-
te nas comunidades carentes onde serão realizadas as obras.

398. Estabelecimento de contrato entre o Poder Executivo municipal
e grupos de pequenos empreendedores, para colaborar na solu-
ção do grande problema dessas entidades: a comercialização e o
escoamento da produção.
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399. Criação de mecanismos por meio dos quais o Poder Executivo
municipal proporcione sustentação política e financeira aos gru-
pos de pequenos produtores para que se organizem, formando
equipes de venda e revenda.

400. Incentivo, pelo Estado e pelas Prefeituras, aos grupos de
biscateiros da construção civil para que se organizem de forma
autogestionada.

401. Criação, pelo Estado e pelas Prefeituras de um Banco de
Prestadores de Serviços, oportunizando aos biscateiros
autogestionados a participação em concorrências de obras públi-
cas.

402. Criação, pelo Estado e pelas Prefeituras, de frentes de trabalho
de emergência (ligadas aos Bancos de Prestadores de Serviços)
para oportunizar trabalho em construção e manutenção de rodo-
vias, habitação popular, urbanização, limpeza e manutenção de
redes de drenagem, etc.

403. Criação de Comissão tripartite (parlamentares/movimento po-
pular/sindicatos) para estudar e monitorar a legislação previdenciária
e sugerir formas de atender melhor ao trabalhador da economia
informal.

404. Criação de Comissão tripartite (parlamentares/representantes
dos trabalhadores autônomos/sindicatos) para estudar e monitorar
a legislação previdenciária e sugerir formas de atender melhor ao
trabalhador da economia informal.

405. Atribuição à comissão supracitada do papel de defender a Previ-
dência contra o seu sucateamento e de dar atenção à parcela da
sociedade que não está tendo atendimento (trabalhadores formais,
autônomos e da economia informa!).

406. Implantação pelo Estado e municípios de projeto para a reciclagem
de lixo, que irá gerar renda para muitos pais de família  e será benéfico
ao meio ambiente, evitando o aumento dos aterros sanitários.
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407. Apoio ao Banco de Solidariedade - espaço institucional de doa-
ções e trocas de bens e serviços, notadamente na periferia - com
doações e ações de cidadãos e instituições.

408. Incentivo à contratação de pacoteiros e carregadores, maiores
de 16 anos, pelo setor supermercadista.

Geral

409. Ampla divulgação dos projetos do governo federal, objetivando
identificar neles caminhos que possibilitem a geração e o preen-
chimento de empregos.

410. Criação, pelo Estado, do Centro Regional de Atendimento ao
Trabalhador, incluindo empregados e desempregados e candida-
tos ao primeiro emprego, com atuação nas seguintes áreas: 1)
qualificação e requalificação de trabalhadores; 2) aposentadoria
(Previdência): 3) balcão de empregos; 4) assistência jurídica tra-
balhista; 5) orientação sobre acidentes de trabalho, doenças pro-
fissionais, etc.; 6) cadastramento de desempregados para serem
avisados e estimulados a receberem direitos sociais devidos, como
contas inativas, FGTS, PIS/Pasep.

411. Revitalização dos Sines e cumprimento dos convênios firmados
com prefeituras e outras entidades, incluindo atendimento nas áre-
as de previdência, aposentadoria, assistência jurídica trabalhista,
orientação sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais, di-
reitos sociais: contas inativas, FGTS, PIS, etc.

412. Inclusão, na grade curricular do ensino fundamental, médio e de
suplência, na rede de educação formal e de educação profissional,
de matérias sobre Desenvolvimento Sustentável (enfocando a Agen-
da 21) e Garantia dos Direitos Humanos para a Cidadania.

413. Definição de uma política pública de combate ao desemprego.

414. Disponibilização, pelo poder público, de recursos para constru-
ção de moradias, com área comercial, ajudando a resolver os pro-
blemas da moradia e do desemprego.
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415. Retorno da estabilidade prevista pela Lei Federal n9 8.213, que
beneficia os portadores de lesões ou doenças ocasionadas ou agra-
vadas pelo trabalho, bem como respeito, pelos médicos do traba-
lho e peritos do INSS, ao direito do trabalhador de se afastar por
acidente do trabalho ou doenças ocupacionais, o que não vem ocor-
rendo atualmente.

416. Extensão da UEMG à Região Noroeste, para fomentar o desen-
volvimento, como suporte técnico, dentro das potencialidades e
da realidade regionais.

417. Estruturação da regional do governo do Estado, de modo a apro-
ximar o Estado das demandas e reivindicações da região.

418. Redimensionamento da ação regional do Estado, de modo a
criar uma interlocução com as regiões, em termos político-
institucionais, e não apenas administrativos.

419. Estímulo à agroindustrialização dos produtos primários oriun-
dos da região, dotando-a de infra-estrutura, como energia elétrica,
asfalto, etc.

420. Apoio da Assembléia Legislativa à universidade pública, gratuita
e de qualidade e ao retardamento do envio ao Congresso Nacio-
nal do projeto de autonomia universitária, bem como promoção do
"Projeto Coletivo de Universidade", tendo por princípio a implanta-
ção de uma universidade verdadeiramente democrática e voltada
para os compromissos sociais.

421. Implantação de uma política pública específica que incentive a
produção orgânica (animal e vegetal) no Estado, através da
viabilização, de forma diferenciada, de linhas de crédito, desenvol-
vimento e difusão de tecnologias alternativas, com ampla divulga -
ção da sua importância para a saúde humana e o meio ambiente.

422. Inclusão da mãe de família dona-de-casa no sistema previdenciário
estatal, na condição de segurada especial, inclusive com diretto a
auxilio-doença, licença-maternidade e aposentadoria.
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Propostas novas
(apresentadas e aprovadas na plenária final)

423. Criação de unidades da Emater nos municípios onde ainda não
existam.

424. Análise, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária da Assembléia Legislativa, juntamente com a Comissão de
Representação do Seminário, das propostas deste documento, para
inclusão de algumas delas no Orçamento do Estado para o ano
2000.

425. Criação, por lei estadual e/ou municipal, do passe livre no trans-
porte coletivo para desempregados, com situação comprovada pelo
seguro-desemprego, sem repasse de custos para o conjunto dos
usuários.

426. Reunião das propostas dos Grupos 1 e V em um só grupo.

427. Realização de reuniões semanais dos integrantes do Grupo VII
(Experiências Não Governamentais na Geração de Emprego e Ren-
da - Experiências Não Formais na Área Urbana), às quartas-feiras,
às 15 horas, na Escola de Design da UEMG (Avenida Amazonas,
Bairro Gameleira, Belo Horizonte), para continuar discutindo as
propostas referentes ao trabalho solidário.

428. Criação de parcerias entre o Estado e as universidades para
qualificação de servidores técnico-administrativos do quadro per-
manente das instituições de ensino superior, em cursos técnicos
gratuitos, nos municípios.

429. Gestão imediata das Comissões de Política Agropecuária e
Agroindustrial e de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assem-
bléia Legislativa junto à Codevasf, à Ruralminas e ao Distrito
Agroindustrial do Jaíba, visando à renegociação, com os assenta-
dos do Projeto Jaíba, das dívidas de energia elétrica para irriga-
ção, garantindo-se a participação das entidades sociais e repre-
sentativas dos trabalhadores rurais.
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430. Criação de uma Delegacia Especializada do Trabalho, a exem-
plo das delegacias especiais já existentes (da mulher, do menor,
etc.), para apuração das causas criminais dos acidentes de traba-
lho e posterior encaminhamento aos órgãos competentes para as
devidas punições (criminais/civis).

431. Encaminhamento, pelo presidente da Assembléia Legislativa e
pela Comissão de Representação do Seminário, de convite ao pre-
sidente e ao relator da Comissão de Orçamento do Congresso Na-
cional, assim como aos deputados mineiros que sejam membros
dela, para que venham a Minas, no mês de outubro ou novembro,
para discutir com as entidades participantes deste encontro e com
a Assembléia Legislativa os investimentos federais a serem feitos
em Minas e as propostas deste documento para geração de em-
pregos.

Moções
(apresentadas e aprovadas na plenária final)

1 - MOÇÃO DE REPÚDIO

Os trabalhadores metalúrgicos do Estado de Minas Gerais,
através da sua entidade geral CUT/MG, apresenta a este plenário
esta moção de repúdio contra o comando da Polícia Militar e pede
providência ao governo de Minas, pelos fatos ocorridos ontem nas
imediações da Fiat Automóveis e que serão relatados a seguir:

1 - Os trabalhadores metalúrgicos de todo o País, contrários à
guerra fiscal promovida pelos governos de alguns Estados que bene-
ficiam apenas as empresas transnacionais, resolveram paralisar as
atividades laborais, em cada Estado e a cada semana, para denunci-
ar o atual modelo econômico que privilegia as multinacionais, em de-
trimento das empresas nacionais e dos trabalhadores brasileiros, que
exigem um piso nacional e um contrato de trabalho nacional.

2 - Ocorre que, no momento em que ocorria o processo de
paralisação, às 5 horas da manhã, sob o comando do chefe de segu-
rança da Fiat, a tropa da Polícia Militar, completamente descontrolada
e sem comando, investiu brutalmente contra os trabalhadores, com
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bombas, tiros, pauladas e todas as formas de agressão, levando 23
trabalhadores aos hospitais da região, com vários tipos de ferimentos.

3 - Pedimos medidas desta Casa, através deste representati-
vo Plenário, para que seja encaminhada ao governo do Estado a aber-
tura de um debate público sobre a brutalidade com que a Polícia Mili-
tar vem tratando o povo mineiro.

(Gilson Reis, vice-presidente da CUT/MG, e outros)

2-MOÇÃO DE REPÚDIO

Moção de repúdio aos atos praticados pelo Estado de Minas
Gerais, através da Polícia Militar, e pela empresa Fiat Automóveis
S.A., na tentativa de impedir o legítimo exercício do direito de greve
pelos trabalhadores em Betim/MG

1 - Da cronologia dos fatos

1.1 - Como é do conhecimento de toda a população brasileira,
desenvolvem os trabalhadores metalúrgicos do setor automotivo cam-
panha nacional para a entabulação do contrato coletivo nacional des-
te segmento, objetivando melhores salários e condições de trabalho
de modo uniforme para todos os obreiros deste setor produtivo, inde-
pendentemente da unidade federativa onde esteja localizada a
montadora, até como forma de se evitar a guerra fiscal entre estas e
a má destinação de recursos públicos e buscar a perene geração de
novos postos de trabalho, num momento de desemprego em níveis
assombrosos.

1.2. Em contrapartida a esse posicionamento dos trabalhado-
res, como de costume constatou-se a velha prática do patronato na-
cional, mais arcaico, de optar, antes de mais nada, pela intransigência
e virulência, seja por meio de atitudes, ou mesmo de palavras, num
momento em que os próprios dizem adotar a livre negociação como
modelo.
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1.3. Em 29/0911999, o que acima é asseverado exteriorizou-
se com a ocorrência, em Betim/MG, de verdadeira barbárie, que re-
monta aos piores tempos, de triste lembrança, da ditadura, na tentati-
va, diga-se de passagem frustrada, de impedir a vontade e a força
dos trabalhadores que lá estavam, de exercitarem pacificamente o
direito constitucional de greve e livre manifestação, que a seguir se
relata:

a) a manifestação teve início por volta das 5 horas, em frente
ao Carrefour/Contagem, em forma de carreata, com destino até a
fábrica da Fiat;

b) ao aproximar-se desta montadora, a mais ou menos um
quilômetro, o que até então era um movimento pacífico transformou-
se em uma praça de guerra, com a chegada da Polícia Militar (Bata-
lhão de Choque e P2 - Serviço Reservado da PM), que, ao ali chegar,
de pronto passou a fazer uso desmedido e descabido da força, com a
agressão gratuita de trabalhadores, prisões violentas e arbitrárias de
alguns e ferimentos em outros;

c) essa violência, além do que foi dito, manifestou-se,
concomitantemente, pelo disparo de armas de fogo, bombas de efei-
to moral, utilização de gás lacrimogêneo e cassetetes de madeira,
tudo de forma descabida;

d) constatou-se também, em várias oportunidades, o uso pe-
los policiais militares de uma segunda arma de fogo (revólver) que
não a oficial, e muito provavelmente sem registro, na cintura destes,
bem como todos os demais materiais utilizados comumente na re-
pressão à criminalidade;

e) estava também presente o chefe de segurança da Fiat, que
ostensivamente coordenava e comandava os procedimentos adotados
pela Polícia Militar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ou
como se os policiais militares fossem seus subordinados;

f) logo após o início dos tumultos, destacando-se mais uma
vez que quem a estes deu causa foram os policiais militares, não se
podendo afirma, a essa altura, se sob o comando de terceiros ou da
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oficialidade presente, surgem, sob o comando do chefe de segurança
da Fiat, bate-paus armados, com o intuito exclusivo de causar mais
confusão, agredindo trabalhadores, pretendendo que estes perdes-
sem o controle da situação, com seu agravamento, sabe-se lá com
que conseqüências, não permitindo que os ânimos serenassem;

g) essa situação, logicamente, provocou, aí sim, a interdição
da rodovia, contrariamente à vontade dos trabalhadores, que se diri-
giam pacificamente à Fiat;

h) com muito custo e negociação, graças à intervenção das
lideranças sindicais e advogados presentes junto à oficialidade, evi-
tando-se a repetição, em Minas Gerais, de fatos semelhantes aos de
Volta Redonda/RJ, onde foram assassinados três trabalhadores, e de
Eldorado dos Carajás/PA, onde 19 sem-terra perderam a vida, os âni-
mos foram serenados, sendo a pista de rolamento da rodovia libera-
da, retomando os trabalhadores seu destino original, combinando-se
inclusive a forma de realização da assembléia na porta da Fiat, com a
garantia de que não haveria mais repressão policial; presença dos
bate-paus contratados pela empresa, que eram facilmente identifica-
dos por trajarem camisetas de malha branca, com um símbolo que
não se sabe se representaria a letra grega ômega ou se uma ferradu-
ra; e nem pressão da chefia da empresa sobre os trabalhadores para
que estes não participassem do ato, tudo, cumpre salientar, com a
concordância e aquiescência do mencionado chefe da segurança Fiat;

i) contudo, ao se chegar à Fiat, tudo o que havia sido acorda-
do foi descumpndo, pois novamente os bate-paus da empresa provo-
caram e agrediram os trabalhadores, coagindo-os, sob comando do
chefe da segurança e outros chefes da empresa, sob a proteção da
Polícia Militar, que novamente passou à agressão dos obreiros, ten-
tando impedi-los de participarem do movimento;

j) outro fato relevante a ser destacado é a falta de preparo de
um certo Capitão Lara, da Polícia Militar, identificado por uma tarjeta
afixada em seu uniforme, que por pouco não deu causa a uma tragé-
dia, pois incitava seus comandados à agressão aos trabalhadores,
determinando, inclusive, que um deles danificasse o carro de som
que na hora era utilizado e que teve de ser substituído; ele mesmo
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tentando danificar outros carros que lá estavam; não satisfeito, agre-
dindo com palavras chulas as lideranças sindicais e advogados, ao
ponto de ser retirado do local por seus superiores, mas não sem an-
tes, num ato de insanidade, solicitar ao helicóptero da PM, que sobre-
voava o local e impedia, pelo barulho e poeira que levantava, a reali-
zação da assembléia, o qual posteriormente também veio a ser retira-
do, que guinchasse por um cabo o citado caminhão de som;

k) por fim, após todos esses tristes incidentes, conseguiu-se
realizar o ato, concretizando o movimento paredista de uma forma
pacífica, por parte dos trabalhadores, em que pese as prisões arbitrá-
rias e violentas e os ferimentos provocados nos trabalhadores, que
motivaram o atendimento e internação hospitalar destes.

2 - Ressalta-se que prega o atual ocupante do Palácio da Li-
berdade, Dr. Itamar Franco, o exercício pleno da democracia, defen-
dendo-a e dizendo aplicá-la, mas permite, ao mesmo tempo, a utiliza-
ção de métodos mais afetos ao período ditatorial de nosso triste pas-
sado recente, com a adoção por seus comandados, neste caso a
Polícia Militar mineira, de práticas truculentas, mais aplicáveis a crimi-
nosos, principalmente os mais violentos, ao invés de fazê-lo com os
trabalhadores, que, como chefes de famílias que são, lutam por seus
direitos e uma existência própria e dos seus mais digna.

3 - Desta maneira, poder-se-ia dizer que ou o mesmo não é
detentor de voz alguma de comando, ou privilegia e protege o capital
estrangeiro que tanto critica, ou prefere se omitir ante os fatos, ou,
facultando-lhe o direito da dúvida, desconhecia os fatos ou não lhe
deram a devida ciência, decidindo outros o que não lhes competia e
ao arredio de quem realmente sobre eles deveria se posicionar e de-
cidir.

Portanto, e pela benevolência que se lhe aufere, mister se faz
que posicione, pois, a partir de agora e ante a gravidade do que se
relata e pela revolta que provoca, este benefício não mais lhe cabe.

Destarde, e por tudo o que foi relatado, vêm os participantes
do Grupo VI do Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao Tra-
balho, reunidos no dia 29/09/1999, colocar a estes ilustres represen-
tantes do povo e integrantes deste edificante Poder Legislativo das
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Minas Gerais a presente Moção de Repúdio, em face do que tudo
acima vai relatado e da conseqüente indignação que, por natural, pro-
voca.

(Delson José de Oliveira, presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Metalúrgicos de Bocaiúva/MG, diretor de Educação Sindical
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e de Material Elétrico do Estado de Minas Gerais)

3- MOÇÃO DE REPÚDIO A PERITOS DO INSS E IPSEMG

Nós, participantes do Seminário Legislativo sobre o Desempre-
go, vindos das mais diferentes regiões de Minas Gerais e desta capi-
tal, representando interesses de trabalhadores empregados e desem-
pregados e de nossa comunidade, estamos registrando nosso repú-
dio aos médicos responsáveis pelas perícias do INSS e do Ipsemg,
que, num comportamento desrespeitoso e desumano, ferindo princí-
pios éticos e morais, e maculando vergonhosamente seus próprios
juramentos de defesa da vida e da pessoa humana, vêm decidindo de
forma cruel pela alta médica e retomo ao trabalho de trabalhadores
sem a menor condição e saúde para atividade laboral, fazendo um
jogo de conveniência com propostas dos governos federal e estadual
e as empresas, que, após o retorno do trabalhador, procederam à sua
dispensa, relegando-o a uma situação desesperadora, sem saúde,
sem assistência social previdenciária e sem emprego.

Bem como, nos casos de acidentes de trabalho, chegam ao
absurdo de reconhecer o nexo causal entre o acidente, a doença pro-
fissional e mesmo a perda de capacidade, e ainda assim negam o
auxílio-acidente e fazem trabalhador retornar à atividade laborativa
que desempenhava, a olhos vistos, totalmente incapacitado para a
mesma.

Repudiamos também, conforme denúncias, a venda de ASO -
Atestado Médico de Saúde Ocupacional, que vem sendo feita por mé-
dicos do trabalho.
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Assim é que solicitamos dessa Assembléia Legislativa ações
concretas no sentido de acabar com tais práticas, apurando-as e en-
caminhando-as aos órgãos competentes para procederem às puni-
ções cabíveis aos respectivos senhores médicos.

(Grupo VI)

4- REFORMA AGRÁRIA

Apoio à reforma agrária, o mais urgente possível, como respos-
ta imediata ao desemprego. Reforma agrária com direito a terra, as-
sistência técnica, saúde, educação e comercialização dos produtos.

(Etapa Regional Rio Doce Na/e do Aço)

5 - MOÇÃO DE PROTESTO E ADVERTÊNCIA

Sou sócio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Mecâ-
nica e Metalúrgica de Belo Horizonte e Contagem há 4 anos, enfrentei
retaliações como o não acesso a promoções na empresa, por ser
sindicalizado, e agora estou aposentado com 2 salários mínimos e fui
chamado pela entidade sindical e obrigado a pagar contribuição
associativa no valor de 8 reais. Quero deixar o meu protesto e men-
ção de advertência, para que nosso discurso não seja demagógico e
equivocado, como aqueles que criticamos.

Estamos fazendo o mesmo que o governo federal, que cobra
contribuição de trabalhadores aposentados.

(Hélio Emiiano Moreira - Igreja Batista do Salgado Filho - MEP)
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Comissão de representação
(eleita na plenária final)

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
Secretaria de Meio Ambiente - Mêncio Salvador (298-6311 - 298-
6342)
Seplan - Meire Coutinho (290-4760 - 290-467914854)
Setascad - Darkan Viana Almeida (275-1512-292-2000/2108)
Secretaria da Agricultura - Marcos Garcia Jansen (297-3397 - 287-
1009)
Secretaria de Indústria e Comércio - Mário dos Reis Guimarães (337-
6426- 275-1722)

ENTIDADES SINDICAIS
CUT - Eduardo Armond (201-9383-291-2040)
Fetaemg - Vilson Luiz da Silva! Rômulo Luiz Campos
(241-1509 - 241-1077)
Dieese - Carlos Wagner Costa Machado (222-9787 - 222-9395)
CGT - Wanderlei Teixeira Fernandes (271-0111 ramal 115)
Frente de Federações dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais

ENTIDADES EMPRESARIAIS
Fiemg - Pedro Parisi (361-4591 - 284-5294 - 284-5303)
Faemg - Rodrigo de Almeida Ponte (213-2923 - 213-4011)
Sebrae - SI/via Mayrink (371-9055 - 371-9098)
CDL - Edilson José de C. Cruz ou Zuleica Rocha
(2491749 - 249-1799)

ENTIDADES RELIGIOSAS
CNBB - Regional Leste II - Carlúcia Maria Silva (224-0017-224-2434)
Cántas Brasileira - Ceil Márcio Santos (273-8713 - 273-8559)
Pastoral Operária - Cláudio Ponciano (463-4478 - 461-4799)
Movimento Evangélico Progressista - MEP - José Femandes Pacheco
(361-1505)
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UNIVERSIDADES
PUC - (Instituto de Relações do Trabalho) - Antônio Carvalho Neto
(319-4932 - 319-4371)
UFMG - Unitrabalho - Carlos Roberto Horta - (4995191 - 499-5069)
UEMG - Janice Pereira de Araújo Carvalho - (3715518 - 273-4611)

ONGs e OUTRAS ENTIDADES
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Márcia
Omaia Rodrigues de Campos (291-9517-291-9502)
Federação das Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais - Fetrabalho
- Carlos Fabiano Braga (227-9208 - 224-3448)
MST - Gílson de Souza - (222-3879)
Central de Movimentos Populares - Marcos Landa (226-3574)
Comissão Estadual de Emprego

REGIÕES
Um representante por região de planejamento do Estado (Noroeste
- Norte - Jequitinhonha/Mucuri - Mata - Sul - Triângulo - Centro-Oeste
- Alto Paranaíba - Vale do Aço/Rio Doce - Central)

Obs.: As regiões têm o prazo de um mês, a partir do encerramento do
Seminário (30/9/1999) para indicar seus representantes.
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