
-

W0 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

C	'
4	 F	d	114 I 4

ao P.-
_____ hro: -ca

CXP. RADAR	»

:

PRECISA-SE PROTÍICO -
RELA- o-

 -:

DENT:STA - P
fl	--a , -	-	- -.

32	-

CENTRO DE NECOC:C

-sr

• ;d.i - 0€ x,1sa r. MARCENEIRO

SOLDAD

-,	•-:;
- •

..B:

ADMITE-SE S
WW

. -	 -••.
P.E:	JTA.

:-
J•	:- •• ___.

f. .
:r	SUPER%

RECSO

-''t	314t
-1ER8ALWE —

ErE
	

,'.•V•	.•	.	..

ul

:

Seminário Legislativo
27 a 30 de setembro

PROPOSTA D E
DOCUMENTO FINAL

BELO HORIZONTE

Setembro de 1999



1F
-,

1

GRUPO 1
Políticas Governamentais de Geração de

T	 Emprego e Renda
LJJ

/
Experiências na Arca Rural

(assentamentos, cooperativas. aqüiculnira, 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, contemplando:
a) programas que fixem o homem no campo (ex: criação de microunidades de produção,

acesso a linhas de crédito, assessoria técnica para instalação de pequenas indústrias,
etc.), assegurando assistência às famílias assentadas, por meio de recursos no orçamento
do Estado;

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

c) financiamento, assistência técnica e apoio à agricultura familiar nos assentamentos;
d) destinação orçamentária, pelo Estado, para financiamento 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 assentamentos 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.

Apoio à agricultura familiar e atividades
de geração de renda não agrícola

4 - Retomada e fortalecimento do Programa Barracão do Produtor, com implantação de novas
unidades, funcionando com assistência de organismos que ajudem a produzir mais e melhor
(IEF. Emater. Vigilância Sanitária. bancos. etc.) e com mecanismos para proteger o produtor.

5 - 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 programas 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:
c) isenção parcial da cobrança da taxa de energia elétrica para os pequenos irrigantes:
d) cobrança das prestações referentes ao financiamento em contas separadas:
e) utilização pelas prefeituras da TIP ou taxa similar para implantação da eletrificação
rural, subsidiada aos pequenos produtores, com isenção total até 5 KVA.

11 - Estimulo ao associativismo de pequenos produtores rurais. visando 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 manutenção 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 pesque-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 - Retomo a uma política agrícola que incentive a produção e o consumo interno.

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



19 - Ações, a serem promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, por
meio da Semad/IEF e Setas, em parceria com as prefeituras municipais e Secretaria da
Indústria e Comércio, 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 familiar e à comercialização
da produção dos denominados pesque-pague, bem como ao aumento do valor agregado de
seus produtos, 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 criação de parques, reservas
florestais ou APAs.

25 - Implantação, após estudos de impacto ambiental, de obras de perenização e preservação
de sub-bacias. nascentes e lagoas naturais (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 começar pelos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e
pelo Norte de Minas.

26 - Paralisação das obras de barragens em andamento, até que sejam atendidas as
reivindicações dos atingidos pelas mesmas, e proibição de novas construções sem prévio
acordo com as pessoas 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
nascentes por ela exploradas e tratamento dos esgotos lançados nos leitos dos rios.

29 - Implementação de medidas para amenizar os efeitos da seca, conforme destaque do
documento Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável, realizado em Montes Claros.
Norte de Minas.
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Obs: essa proposta não foi apreciada pelo grupo, em razão de o referido documento não ter
sido disponibi/izado para os participanres no momento da reunião. O destaque mencionado
na proposta consiste nos seguintes itens:

a) elaboração e implantação de projetos para recuperação 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, visando 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 pesca 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 Benza!

(municípios de Benizal. São João do Paraíso. Taiobeiras. Rio Pardo de Minas e Indaiabira).
envolvendo as comunidades. antes de serem retomadas as obras de sua construção;

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) conscientizaçào ambiental de todos os segmentos da população: políticos. usuários,
alunos, professores e técnicos:

i) capacitação de trabalhadores rurais. através de recursos do PEQI'FAT. 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 Norte 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 administrado 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.

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 Secretaria de Estado da
Agricultur& 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.
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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
Jequitinhonha/Mucuri.

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, permitindo a estes o acesso aos mercados.

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

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

37 - Gestãop ara flexibilizar as leis de licitação, de maneira a permitir aos Estados e às
prefeituras a compra preferencial de produtos agrícolas locais e regionais, visando ao
fornecimento para merenda 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 Produtos Fitoterápicos.
promovendo sua integração ao Prove, bem como criação de mecanismos de apoio e melhoria
de funcionamento, nas unidades públicas de saúde e educação.

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, descentralizada, adequada ao
meio ambiente, distribuindo renda e ampliando o mercado interno. E. o mais importante: pode
criar milhões de empregos dignos na área rural, diminuindo o excesso populacional das
grandes cidades e aumentando sua qualidade de vida.



GRUPO II
Políticas Governamentais de Geração de Emprego e

Renda

Experiências Formais na Área Urbana - Geração de
Emprego/Renda

(cooperativas, turismo, incubadoras de empresas. entre outras)

FAT

41.Alteração na forma de repasse dos recursos do FAT para qualificação 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 acordo com suas
demandas, indicando cursos que realmente qualifiquem, com carga horária adequada e com
perspectiva de absorção de mão-de-obra pelo mercado, incentivando e reconhecendo a
utilização do cooperativismo pela população. mediante integração com os seguintes
órgãos: Setascad. Sudecoop, Assembléia Legislativa. Ministério do Trabalho. Ministério
da Previdência. Ministério da Agricultura. Ministério da Educação. Ministério do Trabalho
e Câmaras Municipais, através do Curso Básico de Cooperativismo e palestras,
promovidos pelas entidades e órgãos interessados.

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

43.Alteração na forma de repasse dos recursos do FAT para qualificação do trabalhador, com
a criação de um Fundo Municipal (com administração paritária) no qual o próprio
município defina a aplicação dos recursos, de acordo com suas demandas. indicando cursos
que realmente qualifiquem, com carga horária adequada e com perspectiva de absorção de
mão-de-obra pelo mercado.

44.Criação de convênios e concessão de incentivo fiscal às empresas que absorvam mão-de-
obra treinada com recursos do FAT.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

45.Incremento urgente de cursos profissionalizantes no ensino básico (1° grau e médio) ou
dentro da preparação do trabalho dirigido para a economia informal, conforme as
necessidades locais de formação profissional. apuradas por meio de pesquisas e sondagens
feitas sobre as demandas dos cursos em cada uma das comunidades. Esta proposta faz parte
do Projeto Cidadão (Anexo 4), alternativa que pode ser utilizada por órgãos
governamentais ou não e que se mostra importante na formação e na capacitação.
proporcionando maior potencial de trabalho, com base na leitura critica da ambiência. para
formação de competências profissionais e de cidadãos.
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46.Inserção das disciplinas Empreendedorismo e Cooperativismo em todos os cursos
profissionalizantes.

47.Qualificação e recolocação do trabalhador mediante fomento dos núcleos de oportunidades
de trabalho já existentes, que prestam serviços de recrutamento e seleção de
desempregados, propiciando também a mudança do perfil do trabalhador através da
qualificação, requalificação profissional, atualização, ampliação dos conhecimentos e
preparação para enfrentar a situação atual do mercado de trabalho, contribuindo para a
revitalizaçã.o do Sine - Sistema Nacional de Emprego.

48.Qualificação da mão-de-obra, em parceria com prefeituras e governo estadual.

49.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 cidadania, com ênfase na promoção de educação básica - ensinos
fundamental e médio.

50.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.

51 .Regulamentação da certificação ocupacional.

52.Volta, nas escolas estaduais, dos cursos profissionalizantes que contemplem a realidade e a
necessidade da região do Rio Doce/Vale do Aço.

53.Elaboração de projeto de lei com vistas a que as grandes empresas requalifiquem seus
trabalhadores, preparando-os para o mercado de trabalho, no caso de demissão. passando
por discussões com cada sindicato ou representantes dos trabalhadores.

54.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.

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

56.Volta das escolas profissionalizantes, em vários níveis, para facilitar o acesso ao emprego
para aqueles que já trabalham ou estejam entrando no mercado.

57.Retomo dos cursos profissionalizantes, em nível técnico, nas escolas estaduais, desde a
primeira série do Ensino Fundamental.

58.Inclusão da formação cooperativista na grade curricular de ensino, dentro de disciplinas
existentes ou pela criação de novas disciplinas.

EDUCAÇÃO



59.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.

60.Extensão da UEMG à Região Noroeste, para fomentar o desenvolvimento, como suporte
técnico, dentro das potencialidades e da realidade regional.

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

62.Garantia de universidade pública, gratuita e de qualidade.

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

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

65.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

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

67.Incentivo à criação de cooperativas, com suporte técnico, informações 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).

68.Apoio das universidades à criação de cooperativas populares, através da Rede
Unitrabalho/Programa de Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.

69.Estímulo à formação de uma nova cultura, mais voltada para o associativismo, em
contraponto à lógica do mercado.

70.Promoção de intercâmbio e de troca de experiências entre cooperativas.

71 .Realização de pesquisas de mercado para formação de cooperativas.

72.Determinação de sanções legais às cooperativas de trabalhadores fraudulentas. que atuam
no simples fornecimento de mão-de-obra barata.

73.Criação de dispositivo legal que impeça a exploração de trabalhadores pelas cooperativas.

74.Fomento à capacitação e educação dos trabalhadores na área de cooperativismo.
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75.Incentivo. com recursos governamentais, à criação de cooperativas nos vários segmentos

econômicos.

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

77.Revisão da lei de licitação para que as cooperativas de trabalho e serviço possam fornecer
serviços às prefeituras e entidades públicas.

TRABALHO DOS PRESOS

78.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, reduzindo o ônus para o Estado
na sua manutenção, mediante implantação 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, secundário 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
execução penal. Como desdobramento. ter-se-ia a formação profissional voltada também
para jovens e adolescentes infratores.

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

8 0. Alfabetização dos presos nas carceragens penitenciárias.

81 .Utilização de presos que tenham escolaridade no trabalho de alfabetização.

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

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

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

PAPEL SOCL&L DAS EMPRESAS
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85.Priorização de investimentos governamentais na área social, principalmente na educação.
criando mecanismos de controle dos investimentos públicos e das isenções fiscais para as
empresas e as fundações por elas controladas.

86Estímulo e cobrança das empresas para que assumam e cumpram seu papel social.
conforme determina a Constituição Federal, evitando dispensas, prestação de horas extras e
"compra" de férias dos empregados.

87.Campanha publicitária de solidariedade, conclamando o empresariado nacional a contratar
pelo menos im novo empregado, dando prioridade aos desempregados.

TURISMO

88.Implementação do turismo no Estado, mediante criação de câmaras e preparação de cursos,
tendo em vista a falta de qualificação dos profissionais na área. cuja política deve partir do
ensino fundamental, bem como da própria formação da cidadania.

89.Incentivo ao turismo, pela criação e divulgação de eventos festivos, como shows e festas
religiosas, e maior divulgação do turismo mineiro nos meios de comunicação.

90.Melhoria e construção de estradas como estímulo ao turismo regional.

91..Apoio do governo à criação de mecanismos e sensibilização da população para
desenvolvimento do turismo no Centro-Oeste.

92.Inclusão do Centro-Oeste. por intermédio de seus atrativos culturais, religiosos, folclóricos,
naturais, comerciais e artísticos, nos roteiros mineiros de turismo.

AÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

93.Instalação. na Assembléia Legislativa, independentemente do Seminário, de Fórum
Parlamentar Mineiro Permanente para Defesa do Sindicalismo e do Emprego, com a
participação de parlamentares, secretários, organizações de trabalhadores e de
empregadores, setores financeiro e de serviços. Igrejas. ONGs (terceiro setor), objetivando
debater e encontrar respostas imediatas para a atual situação.

94.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, vetando os que não gerem emprego.

95.Acompanhamento. pela Comissão do Trabalho da Assembléia Legislativa. dos programas
de reestruturação nos setores siderúrgico e de celulose, visando evitar demissões. (Ex: o
Programa \T2000 da Acesita prevê demissão de 500 a 800 trabalhadores).

96.Fiscalização e investigação, pela Assembléia Legislativa, das empresas poluidoras dos rios,
possibilitando a preservação do emprego e da qualidade de vida.

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



11

98.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.

99.Apoio da Assembléia Legislativa à manutenção da vinculação dos colégios técnicos às
universidades.

PROGRAMAS DE APOIO À CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS

100.Desenvolvimento de incubadoras de empresas e cooperativas, com apoio das
universidades, 	S. empresas simuladas e empresas juniores.

101. Implementação de uma política pública, facilitadora de criação de novas empresas e
cooperativas de trabalho, em parceria com entidades e órgãos como: Fiemg - Sistema 5,
Fetrabalho. Sine. universidades, Unitrabalho, sindicatos e Ocemg, entre outras, visando
analisar projetos, dar indicações de viabilidade econômica e perfil dos negócios, auxiliar a
estruturação de empresas, incentivar exportações, desenvolver empréstimos em células
solidárias, prestando informações relacionadas com o acesso a recursos. as indicações de
mercado. o acesso a bancos de empregos e a cooperativas de trabalhadores

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

103 .Estímulo a parcerias com entidades empresariais e desenvolvolvimento de políticas de
geração e garantia de empregos (como nas incubadoras de empresas). com melhor
aproveitamento de espaços públicos.

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

FRENTES DE TRABALHO

105.Criação de frentes de trabalho locais e regionais, junto aos trabalhadores
reconhecidamente sem ocupação e renda, com indicação das obras ou dos serviços a serem
executados, mediante apresentação de planos de trabalho a uma comissão gestora
encarregada do acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos mesmos.

1 06.Criação de frentes de trabalho, em caráter emergencial.

AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS BANCOS

1 07.Apresentação de projetos no Legislativo, após ampla discussão com a sociedade, com
tramitação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas dos Estados e nas
Câmaras de Vereadores, sancionando leis que determinem ao Banco Central a implantação.
em todas as instituições financeiras, nos Estados e Municípios, da abertura para
atendimento ao público durante pelo menos dez horas diárias, para adoção de dois turnos
de trabalho.

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

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

INCENTIVO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11 0.Maiores incentivos a todas as empresas, especialmente às micro e pequenas, com a
criação de uma política de geração de empregos, com taxa regressiva de encargos
tributários.

111 .Criação de um distrito industrial municipal (condomínio) para as micro e pequenas
empresas. no qual toda troca ou venda de mercadorias ou de matéria-prima seja feita. na
medida do possível, sem tributação.

1 12.Implantação de política de financiamento que privilegie pequenas e microempresas.

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

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

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

POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL

116.Ampla divulgação dos projetos do governo federal. objetivando identificar neles
caminhos que possibilitem a geração e o preenchimento de empregos.

11 7.Definição de uma política pública de combate ao desemprego.

PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

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

11 9.Irnplementação de políticas de segurança alimentar.

JORNADA DE TRABALHO

120.Redução da jornada diária de trabalho para seis horas. sem prejuízo do salário.

121 .Fim da hora extra.

122.Fim do banco de horas.

123.Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial.

124.Redução da jornada de trabalho de oito horas para seis horas, sem redução salarial.
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12 5. Encaminhamento às esferas competentes de proposta de redução da jornada de trabalho,
em nível nacional, para 36 horas semanais, de forma a ampliar o número de postos de
trabalho.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

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

1 27.Utilização da Eadis (Estações Aduaneiras do Interior) para realizar todo o desembaraço
aduaneiro no Estado, incentivando as exportações, possibilitando a arrecadação de mais
impostos e gerando empregos.

1 28.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.

1 29.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.

AÇÃO DOS MUNICÍPIOS

130.Identificação das potencialidades econômicas e das particularidades dos municípios,
seguida de planejamento, capacitação e treinamento. para que cada um possa ocupar
melhor o seu lugar no mercado.

131 .Fomento e incentivo aos Conselhos Municipais de Assistência Social, Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão Municipal de Emprego,
para que cumpram com eficácia seus papéis.

132.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

133.Fornecimento ao pequeno produtor de recursos tecnológicos, crédito direto e de fácil
acesso, garantia de preço, venda e exposição dos produtos.

134.Capacitação técnica e administrativa do pequeno e médio produtor.

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

TRANSPORTE

1 36.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.

137.Detenninação. pelo DNER e pelos DERs, de que toda empresa intermunicipal e
interestadual de transporte de passageiros de carga tenha uma tripulação mínima. de acordo
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com o trajeto a percorrer: até 400 km, dois tripulantes, um motorista e um agente de
viagem: acima de 400 krn, revezamento da tripulação a cada 400 km, de modo a melhorar
as condições de segurança, evitando assaltos e acidentes e gerando milhares de empregos.

PROPOSTAS DE CUNHO GERAL OU REGIONAL

1 38.Reformulação e modernização da estrutura sindical e das relações de trabalho no Brasil.

139.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 dificultando
enormemente a contração das cooperativas.

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

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

142.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.

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

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

145.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/aproveitamento, bem como de melhorar a qualidade de vida por meio da
proteção ambiental.

146.Criaçào de programas. pelas prefeituras. câmaras municipais e empresas da região Rio
Doce/Vale do Aço, governo federal e estadual, 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 referentes a ex-funcionários ou a quem
tenha entrado com ação trabalhista (fim da ficha suja e de outras práticas semelhantes).

147.Eliminação. na "Região Metropolitana do Vale do Aço", das barreiras para produção.
transporte e comercialização de seus produtos. (Ex.: o leite produzido em Fabriciano, com
licença sanitária do municipio. não pode ser comercializado em Ipatinga.)

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

149.Criaçáo de uma Comissão Municipal de Meio Ambiente em todos os municípios.



15

1 50.Implantação de programas de garantia de renda mínima.

151 .Fortalecimento do Sine. ampliando-se sua capacidade operacional.

1 52.Fim do trabalho infantil.

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

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

155.Criação de grupos de trabalho que identifiquem fontes de recursos para financiamento de
atividades geradoras de emprego e que assessorem os interessados na elaboração de
projetos para sua captação.

1 56.Revisão das normas sobre o convênio entre o rNSS e as empresas, 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.

1 57.Asfaltamento das principais estradas da região do JequitinhonhalMucuri.

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

1 59.Estímulo à produção de insumos para a construção civil na Região Metropolitana de
Central - Belo Horizonte, em vez de buscá-los em outros Estados, como forma de ampliar
o número de empregos indiretos nessa área.

160.Estímulo ao setor de produção de pedras preciosas, com a implantação de escolas de
lapidação e formação de mão-de-obra especializada.

161.Gestões para a mudança da política econômica, por meio da articulação dos países em
desenvolvimento, para uma negociação apropriada e de resolução categórica da questão da
dívida externa, bem como para a reforma tributária, com redução e/ou simplificação dos
impostos, além de redução dos encargos sociais.
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GRUPO III
Políticas Governamentais de Geração de Emprego e

Renda

Experiências Não Formais na Área Urbana - Geração de
Trabalho/Renda

(catadores de ççeL rerxia mínima bolsa-escola. Banco Popular entre outras)

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA

1 62.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.

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

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

1 65.Criação de programas que atendam a famílias de baixa renda, prevendo como
contrapartida que os filhos ou dependentes menores de 16 anos sejam matriculados nas
escolas, com freqüência regular.

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

167. Exigência de que os programas de renda mínima/bolsa-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
concreto, entre outras. A produção excedente seria comercializada, revertendo em renda
para os participantes.

168. Criação, nos moldes do ICMS ecológico, de um percentual do ICMS para a
implementação do programa bolsa-escola.

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

170. Abertura de linhas de crédito popular para promoção de atividades econômicas
próprias de cada cidade e concessão de isenção fiscal por período a ser determinado pela
Comissão Municipal de Emprego.

171. Abertura de linhas de crédito para obras públicas e equipamentos sociais, mutirões de
habitação e outros, bem como frentes de trabalho. sobretudo nos municípios mais
pobres.

172. Fornecimento de assistência técnica e créditos para os pequenos produtores urbanos,
visando ao desenvolvimento de políticas de geração de renda.

173. Fornecimento de assistência técnica e financeira para promoção de turismo ecológico.
manutenção de praças e jardins. cachoeiras e nascentes de rios.

174.Apoio à formação de microempreendimentos autogestionáveis, cooperativas e
associações, desburocratizando a legislação, capacitando tecnicamente e fornecendo
créditos.

175. Apoio à formação de associações de crédito popular e estabelecimento de convênios
com União e municípios. visando ao repasse ágil dos recursos disponíveis no BNDES e
em outras agências de financiamento para as mesmas associações.

176. 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.

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

178. Oferecimento aos beneficiários dos programas de crédito popular de treinamento
gerencial adequado a seus microempreendimentos, contribuindo para a organização  e a
viabilidade do negócio.

179. Apoio ao trabalhador informal, com incentivos e financiamentos dos fundos
existentes.

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

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

182. Incentivo à criação do Banco do Povo, destinado a financiar a agricultura familiar, as
micro e pequenas empresas e o setor informal.

183. Elaboração de legislação para criação do Banco do Povo, estabelecendo crédito
diferenciado para os pequenos negócios.

184. Implementação do programa Renda Familiar para a Educação.
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185. Implantação do Banco Popular Regional. visando oferecer recursos ao pequeno

empreendedor, tendo como referência a experiência do Banco Popular de Ipatinga.
(Destacada e não votada no grupo).

COOPERATIVAS

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

187. 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 produção, e inclusão do conteúdo 'Cooperativismo e
Associativismo' nos currículos escolares oficiais. a partir da 5' série.

188. Criação de dispositivos de lei de incentivo para que rádios e TVs comunitárias façam
publicidade dos produtos locais, apoiando a economia informal.

189. Divulgação massiva das regras de funcionamento de urna cooperativa popular, bem
como dos deveres e direitos dos cooperados. de forma que o cooperativismo não seja
praticado indevidamente, de maneira fraudulenta, com o objetivo de burlar a legislação
trabalhista.

190. .Apoio ao Ministério do Trabalho na fiscalização eficaz das cooperativas, com o
objetivo de impedir que sejam utilizadas para burlar a legislação trabalhista.

191. Formação de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público para a criação de
cooperativas populares.

192. Fortalecimento 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

193. Implementação de programa de regularização de pequenos negócios informais, através
da concessão de incentivos, em prazo determinado, que resultem na diminuição do custo
e na simplificação de procedimentos.

194. 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

195. Organização de fóruns de debate e outros mecanismos de divulgação, conhecimento e
efetivação da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e definição, entre outras
ações, dos mínimos sociais, no sentido de orientar as ações municipais, regionais e
estaduais no que se refere à inclusão social.

196. Exigência de que os municípios implantem de forma efetiva a Loas. os Conselhos de
Direitos, o Diagnóstico e o Plano Municipal de Assistência Social, como formas



possíveis de garantir a inclusão social, seja através da cultura, do consumo e/ou da
renda.

197. Potencialização dos Conselhos de Direitos, através da qualificação de técnicos e
conselheiros, objetivando intervenções mais conseqüentes no âmbito dos planos.
programas e projetos que visem à inclusão social.

198. Incentivo e divulgação, com a colaboração gratuita da mídia privada e alternativa, de
ações de promoção de Economia Popular Solidária, com apoio a ações municipais,
regionais e estaduais.

199. Organização de frentes emergenciais de trabalho urbano, com utilização de mão-de-
obra de desempregados. que prestarão serviços em pequenas obras de interesse público
remuneradas via associações comunitárias, igrejas e organizações não governamentais,
através dos recursos de assistência social. 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.

200. Organização de cooperativas de habitação para famílias de baixa renda, utilizando os
recursos do FGTS, para construção de moradias populares. Os beneficiários receberão
assessoria técnica para que gerenciem e executem as obras.

201. 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.

202. Criação de programas de hortas e pomares comunitários, familiares e escolares nos
centros urbanos, atuando na produção de gêneros alimentícios.

203. Incentivo à produção familiar de alimentos artesanais, facilitando a comercialização
dos produtos.

204. Divulgação, com a colaboração gratuita da mídia privada e alternativa, de programas,
projetos. ações e experiências de programas alimentares bem-sucedidos.

205. Promoção de campanhas integradas com o Procon e movimentos de defesa dos
consumidores, incentivando o consumo de alimentos in natura produzidos através de
práticas agroecológicas sustentáveis.

206. Apoio à organização de feiras livres, inclusive ao longo das rodovias, e espaços de
comercialização direta para os pequenos produtores urbanos.

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

208. Regulamentação de preços de alimentos, garantindo à população carente maior acesso
aos itens básicos.

209. Implementação de política de construção de restaurantes populares a baixo preço,
privilegiando os pequenos produtores urbanos.

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

211. 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.

212. Maior rigor na fiscalização do cumprimento da legislação que preserva trabalho para
deficientes nas empresas, garantindo-lhes ainda condições de acesso ao trabalho.

213. Criação de mecanismos que garantam aos portadores de deficiência (mental, física.
sensorial) a inclusão no mercado de trabalho.

214. Criação de mecanismos destinados a ampliar o mercado de trabalho para os
deficientes, incluindo:

a) Reserva de percentual dos programas de renda mínima familiar, 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 entidades pró-deficientes;

d) Garantia de bolsa de estudo. com vistas à melhoria da qualificação profissional;

e) Abertura de linhas de crédito e criação de programas específicos de geração de renda:

f) Oferecimento de cursos de qualificação profissional gratuitos. em parceria com as
entidades do Sistema S e similares.

215. Desenvolvimento de programas de geração de emprego e renda para pessoa idosa,
garantindo a melhoria da qualidade de vida desse segmento, considerando suas
peculiaridades e experiências profissionais.

216. Implantação e fortalecimento de programas de atendimento à família, através de apoio
socioeconômico e familiar e programas socioeducativos. (Destacada e não votada no
grupo).

217. Incentivo ao trabalho artesanal e a serviços como: conserto de roupas, de sapatos.
barbearia, etc. (Destacada e não votada no grupo).

218. - Permissão para que as associações de produtores ou prestadores de serviços possam
fazer a comercialização de seus produtos ou serviços legalmente. (Destacada e não votada
no grupo).

219. - 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.
(Destacada e não votada no grupo).

220. - 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. (Destacada e não votada no grupo).
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EDUCAÇÃO PARA A ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

221 .Criação de programas educacionais para o desenvolvimento da economia popular e
solidária e das iniciativas produtivas populares auto gestionáveis.

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

ACESSO À TECNOLOGIAIASSESSORIA

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

224.Incentivo a programas de pesquisa nas universidades para desenvolvimento de
tecnologias, sofzwares e formas de gestão adequadas aos pequenos empreendimentos
populares.

225.Fortalecimento das atribuições dos grupos locais e comunitários, por meio do princípio da
delegação de responsabilidade, prestação 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.

226.Criação de mecanismos populares e apoio aos já existentes, de forma a possibilitar, entre
as comunidades, a troca de experiências e conhecimentos sobre pro gramas geradores de
emprego e renda.

227.Criação de uma "central de equipamentos", a partir de parceria entre a iniciativa
privada e o poder público, para empréstimo por comodato de equipamentos disponíveis
nas empresas ou para financiamento na aquisição destes.

JOVENS

228.Apoio ao Ministério do Trabalho na fiscalização da utilização da mão-de-obra infantil.

229.Maior rigor na fiscalização e punição às empresas que tinham prática de trabalho escravo
de crianças e jovens.

230.Criação de frentes de trabalho para profissionais na área da educação integral da criança e
do adolescente, desenvolvendo-se programas de orientação e apoio socioeconômico-
familiar.

231.Desenvolvimento de programas socioeducativos em meio aberto 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, fïsicos, mentais e emocionais.

232.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.

23 3. Democratização dos cursos do Sistema S em relação aos valores cobrados.
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234.Criação e ampliação de programas de educação para o trabalho destinados aos jovens,
associando-os ao ensino regular e ao encaminhamento ao trabalho.

235.Incentivo a grupos de cultura juvenil de teatro. música, artesanato e outras manifestações
culturais, possibilitando a formação de cooperativas culturais e confecção de material.

236.Incentivo à participação de jovens em cooperativas. serviços, e em Centros de Vivência
Agroecológica (Cevaes) para que eles não abandonem o interior.

237.Criação de mecanismos que favoreçam a formação e a capacitação de jovens, valorizando
suas manifestações culturais e artesanais que possam ser fonte de emprego e renda.

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

INICIATIVAS DUR4DOURAS E INTEGRADAS

239.Compatibilização de políticas mais gerais do Estado com iniciativas locais, discutidas nas
comunidades e adequadas à realidade de cada uma e às suas aspirações.

240.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 crédito. visando. em
médio prazo. a uma inserção profissional mais estáveL produtiva e que lhes garanta uma
subsistência digna.

241. Criação de mecanismos para que as ações voltadas à inserção produtiva dos
trabalhadores informais de baixa renda e desempregados privilegiem a produção de bens e
serviços que atendam às próprias comunidades. integrando a comunidade não apenas pelas
formas associativas de produção. mas também a partir do consumo coletivo ou individual.

242.Implementação de programas que efetivem os princípios fundamentais 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 produção quanto como suporte
de edificação. considerando-se os aspectos ecológicos. sociais e subjetivos envolvidos.

243.Alteraçào na legislação do processo de compras e licitação do setor público (legislação
SICAFE), de forma que os pequenos produtores. cooperativas populares. etc., possam
participar das concorrências públicas.

244.Criação de mecanismos legais que tomem impenhoráveis os bens de produção das micro
e pequenas empresas.

245.Criação de mecanismos legais que garantam ao trabalhador informal direitos minimos.
como de saúde, educação, aposentadoria. etc. (Destacada e não votada).
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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)

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

247.- 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 deste último no interior, com aprovação e acompanhamento dos Conselhos
Municipais e Estaduais de Emprego.

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

249.- Alteração na legislação de forma a garantir a participação da sociedade civil na gestão e
na fiscalização das formas de utilização dos seguintes fundos: Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural (Funderur), Fundo de Assistência ao Turismo, Fundo Estadual de
Apoio à Indústria Cinematográfica. Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico. Fundo de Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico (FDN14). Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano, Fundo Estadual de Habitação, Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaíba, Fundo Pró-Floresta, Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Comunidades, Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundo Estadual
de Saneamento Básico. Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estraté gicas, Fundo
Soma, Fundo de Incentivo à Industrialização (Find) e Fundo FIAT.

250.- Participação da Secretaria de Meio Ambiente na gestão e na operação do Fundo de
Desenvolvimento FlorestaL visando à aplicação de seus recursos em programas de
recomposição florestal e de criação de florestas plantadas para uso industrial.

251.- Priorização dos investimentos dos fundos de pensão estaduais
(Forlu.z!Cemig/Previcaixa, etc.) em projetos e empresas do Estado de Minas Gerais. através
da aquisição de ações e imobiliários.

252.- Realização de auditoria para conferir a alocação dos recursos do F.AT no Estado.

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

254.- Liberação dos recursos do FAT, pelo órgão federal, ao gestor estadual, com maior
antecedência, visando a uma melhor execução dos cursos.
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255.- Melhor utilização dos recursos do FAT no Plano Estadual de Qualificação - PEQ.
contratando-se preferencialmente empresas locais para promover os cursos, e mais
transparência no processo de escolha dessas empresas.

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

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

258.- 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.

259.- 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.

260.- Criação de frentes de trabalho para construção de casas populares, por meio de um
fundo estadual de habitação, envolvendo o governo e a sociedade civil.

261.- 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 geração
de empregos e à exportação dos produtos excedentes para países do Mercosul.

262.- 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.

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

264.- Incentivo à criação de fundos de aval para os programas de microcrédito nos
municipios, substituindo a garantia real, para que seja viabilizada a operação de
financiamento com recursos federais e estaduais.

265.- Criação de uma central de informações com acesso a todo cidadão, sobre todos os
fundos e recursos federais, estaduais e municipais, contendo objetivos, beneficiários e
condições para reivindicações, tendo-se a cautela de ser apenas técnico-informativo;
divulgação ampla. pelos agentes operadores, das regras e requisitos para o acesso aos
recursos, programas e fundos.

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

268.- Destinação de no mínimo 20% dos Fundos constituídos com recursos do Tesouro
Estadual para as Regiões do Mucuri e do Jequitinhonha (para desenvolvimento
sustentável). (minoritária)

269.- 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.

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

271.- Criação, pela Assembléia Le gislativa, de um órgão fiscalizador dos recursos públicos
vindos do BDMG.

272.- Destinação de um percentual maior de recursos para políticas sociais.

273.- Criação de mecanismos legais para uma destinação equilibrada de recursos entre os
programas e projetos de várias áreas. como agricultura, agroindústria e turismo, e não
apenas para o setor industrial.

274.- Aprovação, pela Assembléia Le gislativa, de emenda ao Orçamento do Estado, alocando
recursos para a qualificação do trabalhador e para preservação ambiental, com obras de
recuperação de rios.

275.- Alocação de recursos para que o homem do campo, no sistema de cooperativa, cultive a
terra, assistido por técnicos a grícolas, 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.

276.- Destinação de recursos para realização de estudos sobre os desempregados, com vistas a
conhecer seu perfil e o mercado de trabalho municipal.

277.- Reativação do Conselho Estadual de Desenvolvimento para que atue em sintonia com
um Plano de Desenvolvimento para Minas Gerais, com composição paritária e tripartite,
incluindo representantes do governo e da sociedade civil (empresários e trabalhadores).

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

279.- Atribuição de poder decisório à Comissão Estadual de Emprego e aos
Conselhos/Comissões Municipais e Intermunicipais de Emprego, possibilitando a adoção
de uma política unificada de geração de emprego e renda.

280.- Criação de um programa destinado à recuperação das micro e pequenas empresas em
crise, com acompanhamento e aprovação das Comissões Municipais de Emprego ou. na
sua falta, da Comissão Estadual de Emprego.
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281.- Criação de bibliotecas públicas em bairros periféricos, inte gradas a centros sociais, para

cobrir minimamente as necessidades de conhecimentos profissionais das populações de tais
bairros, com apoio da iniciativa privada (nas edificações e acervos. a qual poderá ser
beneficiada pela Lei de Incentivo à Cultura. com deduções no Imposto de Renda.

282.- Redução da carga tributária do Estado, ajustando-a à dos Estados vizinhos, visando à
geração de empregos em Minas e ao desenvolvimento dos pequenos empreendimentos
rurais e urbanos.

283.- Gestões do Legislativo Estadual para que o governo federal dê conhecimento de seus
projetos nos diversos níveis de sua Administração, descentralizando as informações sobre
os mesmos e divulgando a tramitação dos projetos de lei na Câmara e no Senado.
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GRUPO V
Experiências não Governamentais na Geração de

Emprego e Renda

Experiências na Área Rural
(assentamentos, cooperativas, agricultura familiar, resposta sindical ao desemprego e à

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

CRÉDITOS

284. Criação, expansão e avaliação de mecanismos pelos quais os municípios. o Estado e a
União garantam acesso a crédito e financiamento 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.

285.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.

286.Ampliação e efetivação de recursos para a manutenção de frentes 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.

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

ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO

2 8 8. Fortalecimento do associativismo e do cooperativismo rural, principalmente no que diz
respeito à agregação de valor, ao crédito, à comercialização, à produção, ao consumo e aos
empreendimentos.

CONTROLE SOCIAL/FISCALIZAÇÃO

289.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 empreendimentos
econômicos.

290.Controle, pelos órgãos de fiscalização ambiental e do trabalho, da utilização de máquinas
em áreas de terreno acidentado, conforme legislação.
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291 .Implementação. pela DRTE, de um amplo trabalho de fiscalização 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.

292.Promoção, pelo governo estadual. da regularização dos transportes de trabalhadores. com
cadastramento geral dos veículos, motoristas, contratantes dos transportes e/ou
fornecedores, para acompanhamento e monitoramento e. sendo necessário, realização 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

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

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

295. Apoio governamental efetivo à implementação de políticas de segurança alimentar,
conforme propostas apresentadas pelo II Encontro do Fórum Mineiro de Segurança
Alimentar, organizado pela sociedade civil em Belo Horizonte.

296. 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 Programa na geração de emprego,
trabalho e renda.

297. Ampliação, pela Comissão Estadual de Emprego. dos índices de aprovação de projetos
de qualificação profissional voltados para os desempregados das áreas de cana de açúcar.
café e reflorestamento.

298. Promoção. pelos Poderes Legislativo e Executivo e pela sociedade civil, de ampla
discussão, para avaliação dos empreendimentos florestais em nosso Estado e para a
elaboração de uma política pública que incentive o aproveitamento das áreas florestais
públicas e privadas para usos econômicos múltiplos.

299. 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.

300. Exigência de que todos os recursos do Estado destinados às instituições de pesquisa,
como a Fapemig. o Cetec. a Epamig. universidades e outras. tenham um percentual
definido para pesquisas 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.



29

POLÍTICA AGRÍCOLA

301. Incentivo à diversificação e à rotação de culturas agrícolas no Estado. conforme
ecossistemas locais e regionais, com análise de perspectivas de mercado para os produtos,
como forma de ampliação e geração de renda.

302. Implementação de políticas de desenvolvimento local, através de conselhos municipais
de desenvolvimento rural sustentável, incentivando 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.

303. Criação de consórcios intermunicipais, com o objetivo de abastecimento das escolas
municipais e estaduais e outros órgãos públicos, utilizando preferencialmente a produção
local.

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

305. Redirecionamento da Secretaria de Estado da Agricultura e órgãos de seu sistema, para
desenvolvimento e difusão de tecnologias alternativas e assistência técnica voltada para a
agricultura familiar.

EDUCAÇÃO

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

307. Ampliação de vagas no cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e
doutorado, voltados 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, formação de
professores e/ou pesquisadores.

M. Incentivo a programas de pesquisas nas universidades públicas (estaduais e federais) para
desenvolvimento de tecnologias em áreas de reforma agrária, indígenas e agricultura
familiar.

309. Criação de escola de suplência para adultos nas zonas rurais.

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

AÇÃO LEGISLATIVA

3 11. Revisão na legislação de crédito do Banco Central. a fim de democratizar o acesso dos
micro e pequenos produtores rurais, tais como: repasse de verbas do cooperativismo de
crédito internacional, desburocratização do repasse de verbas às cooperativas, facilitação à
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abertura de cooperativas de crédito a qualquer segmento social organizado,
desburocratização e fortalecimento do Pronaf.

312. 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.

313. 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.

314. 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 pequena produção familiar, incluindo assentamentos de reforma
agrária e indígenas, acompanhada de educação sanitária.

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

316. Proibição. pelo governo estadual e pelo Legislativo, do cultivo, testes. experimentos e
comercialização de alimentos geneticamente modificados (transgênicos) em todo o
território estadual.

31 7. 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 tomar mais rigorosas as punições aos contratantes eiou fornecedores de
transporte inadequado, bem como quaisquer outros contratantes e executores de ações que
coloquem em risco a segurança e a vida dos trabalhadores.

318. incorporação, pelas Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente, 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 esforços.
Aproveitamento das propostas do Seminário de Convivência com o Semi-árido, realizado
em Almenara. em março de 1999.

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

MEIO AMBIENTE

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

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

REFORMA AGRÁRIA
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322. Reversão das terras devolutas em poder de empresas privadas de reflorestamento

acobertadas por contratos de arrendamento com o Estado em favor da Reforma Agrária.
323. Expropriação imediata das áreas, já identificadas no Estado, com ocorrência de trabalho

escravo, para fins de Reforma Agrária.

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

325. 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
Experiências não Governamentais na Geração de

Emprego e Renda

Experiências Formais na Área Urbana - Geração de
Emprego/Renda

(educação / qualificação profissional, cooperativas, forma de
empreendedorismo, autogestão, resposta sindical ao desemprego e à
precariedade do trabalho e resposta empresarial ao desemprego e à

precariedade do trabalho, entre outras)

Comissões de Emprego e Renda - Fórum Estadual - SINE

326.- Participação dos filiados de entidades representativas de trabalhadores. empresas e
ONG's nas Comissões Municipais de Emprego e Renda, incentivando a criação das
mesmas onde não existirem.

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

Exigências às empresas

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

329.- 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 liberação parcial do trabalho e concessão de bolsas de estudo.

330.- Obrigatoriedade de manutenção, pelas empresas de transporte, de pontos de apoio, onde
os motoristas farão revezamento, de forma a não exceder a jornada diária de 6 horas.

331.- Obrigatoriedade de que toda empresa de médio e grande porte com movimento de
dinheiro em espécie, incluindo postos de gasolina nas cidades e estradas, tenha em seus
quadros agentes de segurança durante os expedientes.
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Fiscalização - Legislação

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

333.- Desburocratização do processo de abertura de pequenos negócios.

Educação

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

335.- Introdução da disciplina Economia Social - formação para a solidariedade e experiências
associativas auto gestionárias - nos cursos da UEMG relacionados à área de Ciências
Humanas, tendo em vista a formação de quadros profissionais mais habilitados para a nova
demanda social.

Primeiro emprego

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

Cooperativismo - Associativismo

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

338.- Encaminhamento, pelos deputados federais mineiros, de projeto de lei criando
mecanismos e legislação mais rigorosos, para extinção das cooperativas irregulares e
punição dos responsáveis.

339.- Realização de pesquisas sobre vocação para pequenos investimentos e criação de
cooperativas.

Redução da jornada de trabalho

340.- Redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, com o objetivo de gerar
emprego, sem redução do salário.

Meio ambiente - Turismo - Cultura

341. - Criação de uma frente de recuperação de rios e áreas degradadas, envolvendo
trabalhadores das respectivas regiões, visando à geração de empregos.



34
342.- 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.

343.- 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 trabalhadores residentes na cidade.

344.- 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 aperfeiçoamento.

345.- Aproveitamento do lixo e realização de campanhas educativas junto à população para
implantação da coleta seletiva. gerando renda.

Qualificação profissional

346.- Disponibilização do recursos para cursos de qualificação profissional, mediante a
deliberação dos Conselhos Municipais de Emprego e da realização de um diagnóstico
prévio sócio-econômico, indicando as potencialidades de geração de trabalho e renda.

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

348.- Encaminhamento, pelos deputados federais mineiros, de projeto de lei e gestões junto
ao governo federal, no sentido de que o "Sistema S" seja gerido de forma tripartite: por
empresários, trabalhadores e governo, este através do Ministério da Educação
(Universidades e Escolas Técnicas).

349.- Criação de Centros Regionais de Qualificação e Requalificação do Trabalhador.

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

351.- 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.

352.- Criação de curso para capacitação e qualificação de mão-de-obra. visando à implantação
de oficinas profissionalizantes e empresas comunitárias.

353.- 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.

354.- Incremento dos programas de qualificação e requalificação de mão-de-obra, de forma
contínua e seqüencial, atendendo ao trabalho informal e às vocações econômicas da região.
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355.- Democratização dos cursos de qualificação e requalificação, com participação ativa das

entidades sindicais.

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

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

Valorização da mão-de-obra local

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

359.- 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.

360.- 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

361.- Incentivo à co-gestão (proprietário e empregados) na administração de empresas que
estejam em situação financeira dificil, como a de pré-falência, e à autogestão (empregados)
nas empresas falidas.

362.- Autogestão das minas paralisadas, pelos trabalhadores de atividades minerárias. em
parceria ou não com empresários, e mudança da legislação pertinente, para que o
empreendedor que deixar de explorar a mina perca sua concessão.

Outros temas

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

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

365.- Solicitação aos Deputados Federais de Minas para que pressionem 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.

366.- Presença do Fampe (Fundo de Aval do Sebrae) em todas as cidades que têm as
comissões, para facilitar os empréstimos.
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367.- Manutenção dos turnos de revezamento com escalas de cinco letras (correspondente a
cinco turmas de trabalhadores, em empresas com produção ininterruptas), em
cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal.

368.- Articulação e integração com políticas sociais, com vistas a favorecer 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
trabalhadores que não tiveram oportunidade de estudar na época adequada, garantindo
material didático e transporte gratuitos aos trabalhadores carentes').
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GRUPO VII
Experiências não Governamentais na Geração de

Emprego e Renda

Experiências não Formais na Área Urbana - Geração de Emprego
Renda (cooperativas, autogestão, trabalho informal e solidário) e

Experiências da Micro e Pequena Empresa

CREDITO

369.- 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 adquirirem ferramental, equipamentos de segurança. material e equipamentos
de produção e para capital de giro.

370.- Criação de Conselhos de Direito ao Trabalho (Estadual e Municipais). com participação
tripartite da sociedade, bem como a criação de fundo para subsidiar técnica e
financeiramente cooperativas populares, pequenos empreendedores e associações que
cumpram função social.

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

372.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 específicos, como
de costura, artefatos de couro, etc.

7 3).Apoio a pequenas e microempresas, trabalhadores autônomos, associações e cooperativas,
por meio de linhas de crédito especial, capacitação gerencial, etc, em consonância com o
art. 179 da Constituição Federal.

EDUCAÇÃO

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

375.- Aumento dos cursos de qualificação e requalificação profissional 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.
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376.- Criação, pelos municípios de cursos de qualificação com o nível de qualidade técnica, a
exemplo, dos cursos ofertados pelo Sistema S. porém gratuitos.

377.- 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 responsabilidades 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.

378.- Criação de parceria entre Estado, os municípios e as ONG's para a qualificação e a
requalificação para o trabalho solidário.

379.- Gestões a serem realizadas pelas entidades do Movimento Popular 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).

380.- 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 problemas de intermediação e desvios.

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

382.- Gestão política do Estado de Minas Gerais junto ao Codefat/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 trabalhadorpara novas tecnologias, na perspectiva da formação integral do
cidadão.

POLÍTICAS/INSTRUMENTOS LEGAIS

383.- Disponibilização, pelo Poder Legislativo, de apoio técnico (sobretudo jurídico) para
organização desses grupos de trabalhadores auto gestionados, integrados em associações,
grupos de trabalho cooperado, conselhos e outras formas que cumpram função social.

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

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

386.- Destinação dos imóveis de propriedade pública, para abrigar iniciativas populares de
economia solidária, e revisão, pelas prefeituras municipais e o Estado, da situação
contratual de áreas e imóveis públicos cedidos em comodato (ou outras formas) para
terceiros, para que retomem à sua função social.
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387.- 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 recursos públicos e que faliram de forma fraudulenta: que esses imóveis
passem a abrigar empresas populares de trabalho autogerido (entidades de cunho popular,
que cumpram uma função social referente à reversão de desemprego).

388.- Criação de mecanismos legais que regulamentem o uso dos imóveis de propriedade
pública, para que os municípios e o Estado retomem áreas e imóveis públicos cedidos em
comodato (ou outras formas) para terceiros - o que desvirtua a função social original -,
para que passem a abrigar iniciativas populares de economia solidária.

389.- 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 mercado, com acompanhamento de todo o processo pelas Comissões
Municipais de Emprego.

390.- Fortalecimento, reaparelhamento e ampliação da rede de agências públicas de
intermediação de emprego (tipo Sine).

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

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

393.- Criação de mecanismos legais de suporte para a Economia Popular Solidária - EPS,
numa perspectiva de desenvolvimento sustentado de base solidária.

394.- Criação de projetos estruturantes (ou reforço aos já existentes) de suporte da Economia
Popular Solidária .  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 mecanismos de acesso para os excluídos.

395.- Exigência de que o Poder Público (Federal, Estadual e Municipal) assuma a sua
responsabilidade social e não transfira para as ONG's a responsabilidade de serviços que
são de sua exclusiva competência.

396.- 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.

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

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

399.- Desburocratização da legislação licitatória para possibilitar a participação de
cooperativas populares de trabalho. tais como as de produtores de hortifrutigranjeiros e de
produtores artesanais de alimentos (exemplos: macarrão, farinha enriquecida) na merenda
escolar e no fornecimento de itens de higiene e material de limpeza para escolas públicas.

400.- Inclusão, na legislação licitatória para obras públicas, de cláusulas que obri guem o
empresário que 'ganha" obras públicas financiadas com recursos do Tesouro (estadual, ou
municipal) a absorver as iniciativas informais e mão-de-obra desocupada/desempregada
existente nas comunidades carentes onde serão realizadas as obras.

401.- Estabelecimento de contrato entre o Poder Executivo municipal e grupos de pequenos
empreendedores, para colaborar na solução do grande problema dessas entidades: a
comercialização e o escoamento da produção.

40.- Criação de mecanismos por meio dos quais o Poder Executivo municipal proporcione
sustentação política e financeira aos grupos de pequenos produtores para que se organizem,
formando equipes de venda e revenda.

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

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

405.- Supressão da proposta 36. (MfNORITÁRIA)

406.- Criação, pelo Estado e pelas Prefeituras, de frentes de trabalho de emer gência (ligadas
aos Bancos de Prestadores de Serviços) para oportunizar trabalho em construção e
manutenção de rodovias, habitação popular. urbanização. limp.za  e manutenção de redes de
drenagem, etc.

407.- Revisão da legislação para que os autônomos. que contribuem em dobro para o [NSS,
recebam também em dobro. em caso de afastamento por acidente ou aposentadoria.

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

409.-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. (MINORITÁRIA)

410.-Atribuição à comissão supracitada do papel de defender a Previdência contra o seu
sucateamento e de dar atenção à parcela da sociedade que não está tendo atendimento
(trabalhadores formais. autônomos e da economia informal).
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411.-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.

412.-Apoio ao Banco de Solidariedade - espaço institucional de doações e trocas de bens e
serviços, notadamente na periferia - com doações e ações de cidadãos e instituições.

413 .-Iricentivo à contratação de pacoteiros e carregadores, maiores de 16 anos, pelo setor
supermercadista.
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GERAL

414.- Menos demagogia e mais ação.

414.a - Rejeição. (Grupos 1 e 6)

415.- Ampla divulgação dos projetos do governo federal. objetivando identificar neles
caminhos que possibilitem a geração e o preenchimento de empregos.

416.- Criação, pelo Estado. do Centro Regional de Atendimento ao Trabalhador. incluindo
empregados e desempregados e candidatos ao primeiro emprego. com atuação nas
seguintes áreas: 1) qualificação e requalificação de trabalhadores: 2) aposentadoria
(Previdência): 3) balcão de empregos: 4) assistência jurídica trabalhista: 5) orientação
sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais. etc.: 6) cadastramento de
desempregados para serem avisados e estimulados a receberem direitos sociais devidos,
como contas inativas. FGTS. PISíPasep.

416.a - Revitalização dos SINEs e cumprimento dos convênios firmados com prefeituras e
outras entidades. incluindo atendimento nas áreas de previdência, aposentadoria.
assistência jurídica trabalhista. orientação sobre acidentes de trabalho. doenças
profissionais. direitos sociais: contas inativas. FGTS. PIS. etc. (Grupo 6)

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

417.a - Incentivo à extensão da experiência dos restaurantes populares de BH para cidades
médias. dentro do Programa de Segurança Alimentar. (Grupo 7)

418.- inclusão na grade dos cursos de formação. em todos os níveis, de instruções sobre a
preservação do meio ambiente.

418.a - Inclusão na grade dos cursos de formação. em todos os níveis, de instruções sobre
preservação do meio ambiente, garantias dos Direitos Humanos e formação para a
cidadania. (Grupo 2)

419.- Definição de uma política pública de combate ao desemprego.

420.- Implantação de ciclovias em corredores de tráfego intenso (como as avenidas João
Naves de Ávila- Rondon Pacheco e outros), de modo a permitir que muitos trabalhadores
façam uso de suas bicicletas, de modo mais seguro, desonerando-os do pagamento da tarifa
de transporte coletivo urbano por ônibus (além disso, tais ciclovias. em finais de semana e
feriados, poderão ser utilizadas como espaço de lazer, induzindo o surgimento de pequenas
atividades comerciais e de serviços em suas proximidades).

420.a - Rejeição. (Grupos 2 e 6)

421.- Abertura de licitação para estabelecimento de linhas de ônibus circulares (especiais.
microônibus). com tarifa diferenciada. para a população de médio e alto poder aquisitivo.
que faça percursos bairro-centro, visando desestimular o uso de veículo próprio no centro
da cidade.



43

421.a - Rejeição. (Grupos 2 e 6)

422.- Definição e implementação dos "calçadões" (áreas proibidas para veículos de qualquer
espécie), a exemplo dos que existem em várias cidades brasileiras.

422.a - Rejeição. (Grupos 2 e 6)

423.- Criação de parques municipais.

423.a - Rejeição. (Grupos 2 e 6)

424.- Disponibilização, pelo poder público, de recursos para construção de moradias, com
área comercial, ajudando a resolver os problemas da moradia e do desemprego.

425.- Retorno da estabilidade provisória prevista pela Lei Federal n° 8.213, que beneficia os
portadores de lesões ou doenças ocasionadas ou agravadas pelo trabalho.

425.a - Retorno da estabilidade prevista pela Lei Federal n° 8.213, que beneficia os
portadores de lesões ou doenças ocasionadas ou agravadas pelo trabalho. bem como
respeito, pelos médicos do trabalho e peritos do INSS, ao direito do trabalhador de se
afastar por acidente do trabalho ou doenças ocupacionais, o que não vem ocorrendo
atualmente. (Grupo 6)

426.- Extensão da UEMG à região, para fomentar o desenvolvimento, como suporte técnico,
dentro das potencialidades e da realidade regional.

426.a - Extensão da UEMG à Região Noroeste, para fomentar o desenvolvimento, como
suporte técnico, dentro das potencialidades e da realidade regional. (Grupo 6)

427.- Estruturação da regional do governo do Estado, de modo a aproximar o Estado das
demandas e reivindicações da região.

427.a - Redimensionamento da ação regional do Estado, de modo a criar uma interlocução
com as regiões, em termos político-institucionais, e não apenas administrativos. (Grupo 6)

428.- Estímulo à agro industrialização dos produtos primários oriundos da região, dotando-a
de infra-estrutura, como energia elétrica. asfalto. etc.

429.- Reformulação e modernização da estrutura sindical e das relações de trabalho no Brasil.

429.a - Rejeição. (Grupo 6)

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

43 1.- Apoio da Assembléia Legislativa à manutenção da vinculação dos colégios técnicos às
universidades.

432.- Garantia de universidade pública, gratuita e de qualidade.
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433.- Auto-aplicabilidade do art. 207 da Constituição Federal (ensino, pesquisa e extensão nas
universidades).

433.a (Em substituição às propostas 430. 431. 432 e 433)
Apoio da Assembléia Legislativa em defesa da universidade pública, gratuita e de

qualidade. (Grupo 6)

434.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.
desenvolvimento e difusão de tecnologias alternativas, com ampla divulgação da sua
importância para a saúde humana e o meio ambiente. (Grupo 1)

435.Inclusão da mãe de família dona-de-casa no sistema previdenciário estatal. na  condição de
segurada especial, inclusive com direito a auxílio-doença, licença-maternidade e
aposentadoria. (Grupo 1)

Grupo 	 PROPOSTAS
Apreciadas	Aprovadas	Rejeitadas	Alteradas	Acrescidas

1	Todas	2 a21	 1	 -	21 C-~
II	Todas	Todas. exceto 7.	7. 8. 9. 10	5	 -

8.9. 10
III	6.7.9.11	6.7.9.11	 -	 -	 -
IV	2	 2	 -	 -	 -
V	Nenhuma	 -	 -	 -	 -
VI	Todas	14.5.6.11.15	1.7.8.9.	3.12.13.14.17	-

10.16	a20(fusão)
VII	3.4. 11	3.11	 -	4	 -

Obs.: A numeração usada no quadro é a mesma que aparece no documento 'Propostas
Apresentadas nas Etapas Regionais", no subtítulo GERAL.
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