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BHTrans recebe criticas e admite rever 
forma de atuação de fiscais de trânsito 

Helena Leão 

As Comissões de Seguran -
ça Pública e de Defesa do 
Consurrúdor e do Contribuin
te discutiram ontem abusos 
na aplicação de multas de 
trãnsito pela BHTrans . Uma 
das principais críticas feitas 
à empresa diz respeito às 
abordagens feitas por agen
tes sem identificação. Os de
putados também questiona
ram o fato de a aplicação de 
multas por infração de trânsi
to na Capital ser de responsa
bilidade de uma empresa de 
econorrúa mista. O diretor de 
Ação Regional de Operações 
da BHTrans, Hélio Rodrigues 
da Costa Filho, adrrútiu a pos
sibilidade de rever procedi
mentos irregulares na aborda
gem dos motoristas. 
Paginas 2 e 3 
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CO MISSÃO OE SEGURANÇA PÚBLICA 

O deputado Sargento Rodrigues exibe multas aplicadas pela BHTrans, alvo de reclamações de motoristas 

Comissões de Politica Agropecuária e de 
Educação fazem reunião hoje em Pitangui 

Um evento para mobili
zar a cidade e região e im
pedir o fechamento do Ins
tituto Técnico da Epamig em 
Pitangui. Esses são os obje 
tivos da audiência pública 
promovida pelas Comissões 
de Política Agropecuâria e 
Agroindustrial e de Educa
ção, Cultura, Ciência e 
Tecnologia que acontece 

Reunião Especial 
no Plenário 
homenageia 
Apaes de MG 
hoje à noite 

Agenda 

hoje , às 10 horas , naquele 
município. 

A audiência acontece qua
tro dias antes do leilão do Ins
tituto Técnico de Agrope
cuâria e Cooperativismo (CT/ 
Itac), que obedece a uma de
cisão judicial e foi marcado 
para a próxima terça, na Jun
ta do Trabalho de Bom Des
pacho. Segundo matéria do 

Deputados e 
subsecretário de 

Planejamento 
destacam a 

revisão do PPAG 
página 4 

jornal Estado de Minas, des
de que 1.187 funcionârios, 
descontentes com os inúme
ros gatilhos salariais que se 
estenderam até 1988, ga
nharam causa trabalhista 
movida contra a Epamig , a 
empresa se viu obrigada a 
empenhar todas as suas uni
dades , entre elas o CT/ Itac. 

A iniciativa da reunião é 

Missa de sétimo dia 
do ex-deputado e 
conselheiro do 

TCMG José Ferraz 
vai ser amanhã 
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do deputado Paulo Cesar 
(PFL), que espera sensibili
zar o governo para que este 
assuma a dívida trabalhista 
ou para que o Instituto per
maneça em poder do Esta
do. O CT/ Itac mantém ensi
no médio profissionalizante 
e forma técnicos em uma 
região de excelência em ex
ploração agropecuâria. 

Transposição 
do São Francisco 
vai ser discutida 

em ciclo de 
debates na ALMG 

página 4 
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B HTrans admite rever sua forma de 
abordagem de motoristas infratores 

Helena Leão 

Fiscais da BHTrans sem 
uniforme e em veículos des
caracterizados fazem aborda
gem de motoristas nas por
tas das escolas de Belo Hori
zonte com o objetivo de coi
bir o transporte escolar clan
destino. O procedimento, que 
antes era apenas objeto de de
núncia por parte dos condu
tores, foi confirmado ontem, 
em audiência pública conjun
ta das Comissões de Seguran -
ça Pública e de Defesa do Con
sumidor e do Contribuinte. 
Foi o próprio diretor de Ação 
Regional de Operações da em
presa, Hélio Rodrigues da Cos
ta Filho , quem reconheceu 
que a direção da BHTrans ado
ta essa prática. 

No entanto, ele admitiu 
rever o procedimento após 
ouvir as críticas formuladas 
principalmente pelo deputa
do Sargento Rodrigues (PDT), 
presidente da Comissão de 
Segurança Pública , e pelo 
promotor Carlos André 
Mariani. De acordo co m o 
parlamentar, os fiscais não têm 
a prerrogativa nem o treina
mento necessário para abor
dar motoristas. Essa atitude, 
segundo ele, significa um ris
co muito grande tanto para o 
condutor quanto para as cri
anças dentro do veículo e até 
mesmo para o fiscal. 

Segundo Sargento Ro
drigues, o clima de insegu
rança , principalmente nas 
grandes cidades, pode facil
mente levar um motorista a 
acreditar que se trata de um 
seqüestro ou assalto . Dai, o 
condutor pode fugir, colocan
do em risco a sua vida e a das 
crianças, ou mesmo reagir, 
provocando uma tragédia. O 
promotor Mariani também 
considerou descabida a abor
dagem. "A BHTrans deveria 
ter outra postura", disse ele. 

Na reunião de ontem, o deputado Sargento Rodrigues fez duras críticas à atuação da BHTrans 

Motoristas reclamam de arbitrariedade 
A audiência pública das 

Comissões de Segurança Pú
blica e de Defesa do Consu
midor e do Contribuinte con
tou com a participação de di
versos motoristas de trans
porte escolar e taxistas. Uma 
das convidadas a apresentar 
seu depoimento foi a repre
sentante comercial Desymar 
Gonçalves , acusada pela 
BHTrans de ser motorista de 
transporte escolar clandesti
no . Ela disse que foi aborda
da por um veículo desca
racterizado e decidiu não 
parar. Poucos dias depois , 
recebeu cinco multas, cada 
uma emitida um minuto após 
Helena Leão 

ttr 
Hélio Rodrigues, da BHTrans, 

rebate críticas 

a outra. Entre as irregulari
dades estariam o excesso de 
passageiros e o transporte de 
crianças sem cint o de segu
rança. Desymar disse que já 
deve R$ 1. 200 só em multas. 
"Recorri, mas perdi , porque 
é a BHTrans quem multa e 
também quem julga os re
cursos", disse. 

A dona de casa Tânia Ma
ria Rodrigues e a motorista 
Soraia Freitas Ci-Polansky 
também se disseram vitimas 
de arbitrariedades por parte 
da BHTrans. Mas o superin
tendente de operações da 
empresa, Odilon Servilho Fi
lho, garantiu que as três fa
zem transporte escolar 
clandestino. Ele citou inclu
sive as placas de seus veícu
los, áreas de atuação e núme
ro de pessoas transportadas. 
Afirmou ainda que elas são 
investigadas desde 2000 , 
quando a BHTrans recebeu as 
denúncias. Motoristas legali
zados confirmaram a acusa
ção, lamentando que muitos 

Helena leão 

Desymar Rodrigues já recebeu 
várias multas 

pais, por causa de "dez ou 
vinte reais", colocam em ris
co a vida de seus filhos. 

Já diversos taxistas recla
maram do que chamaram de 
"perseguição" por parte dos 
fiscais da BHTrans. Segundo 
eles, os agentes são autori
tários e multam até mesmo 
de madrugada. Hélio Rodri
gues, diretor da empresa, dis
se que a orientação não é 
essa. "Então há um fosso 
enorme entre a orientação da 
empresa e o que acontece na 
outra ponta da linha", inter
veio Sargento Rodrigues. 
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Deputados questionam aplicação de multas 
Ainda na reunião de on

tem das Comissões de Segu
rança Pública e de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin
te, o deputado Sargento 
Rodrigues e o promotor Carlos 
André Mariani questionaram o 
comentário feito pelo supe
rintendente de Operações da 
BHTrans, Odilon Servilho Fi
lho, para quem o cidadão que 
transportar quatro crianças 
uniformizadas em seu veículo 
para a escola está fazendo 
transporte escolar clandesti
no. "Não vejo embasamento 
nenhum para a BHTrans autu
ar por causa disso", afirmou 
Sargento Rodrigues. 

"Impedir o cidadão de le
var os alunos para a escola 
transborda o princípio da 
razoabilidade da administra
ção pública", disse o pro mo-

tor. Ele acrescentou que não 
há lei que impeça a pessoa de 
transportar quem quer que 
seja em seu carro. "Se isso 
ocorrer, é abuso de autorida
de", completou. A deputada 
Lúcia Pacífico (PTB), presi
dente da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri
buinte, também questionou a 
coerência da postura da 
BHTrans: "Então não se pode 
nem fazer revezamento para 
levar os filhos na escola?". 

Odilon Servilho, tentou 
justificar o procedimento 
dizendo que a empresa não 
aborda todos os motoristas, 
mas apenas aqueles que são 
denunciados por condutores 
de veículos escolares lega
lizados e pais de alunos. 
Além disso , afirmou, os fis
cais não abordam veículos 

em movimento exatamente 
para não criar uma situação 
de perigo para as crianças. 
Somente quando os carros 
param é que os fiscais se 
aproximam, identificam-se 
e pedem a documentação do 
veículo e a licença para 
transportar estudantes, dis
se Servilho . No entanto , 
suas explicações não con
venceram os deputados. 

Sargento Rodrigues, Lú
cia Pacífico e o promotor 
Mariani deixaram claro, no 
entanto, que são totalmente 
favoráveis à fiscalização para 
coibir o transporte escolar 
clandestino. O problema está 
na forma como ela é realiza
da. "Não me conformo com 
a descaracterização, porque 
o próprio carro caracteriza
do na porta das escolas já 

inibiria o transporte clan
destino", disse Lúcia Pacífi
co. "Seria uma fiscalização 
preventiva", acrescentou 
Sargento Rodrigues. 

Mas os representantes da 
BHTrans disseram que a pre
sença de um carro caracte
rizado colocaria em risco as 
crianças , porque os moto
ristas clandestinos , para 
não ser apanhados, acaba
riam deixando-as a dois 
quarteirões da escola, obri
gando os estudantes a ca
minhar na rua e até a atra
vessar ruas. Mesmo assim, 
eles levaram em conta as 
argumentações. "A BHTrans 
tem que rever esse proce
dimento de abordar moto
ristas sem caracterização" , 
reconheceu o ouvidor da 
empresa, Wellington Leal. 

Empresa de economia mista não poderia multar 
Durante a audiência pú

blica, os deputados da Co
missão de Segurança Públi
ca e de Defesa do Consumi
dor e do Contribuinte tam
bém questionaram o fato de 
a BHTrans ser uma empresa 
de economia mista, ou seja, 
uma sociedade anônima , 
com acionistas e objetivos 
financeiros. De acordo com 
o deputado Sargento Ro
drigues , isso faz com que a 
empresa passe ao público a 
idéia de que as multas que 
aplica têm caráter arrecada
tório, e não educativo. 

A argumentação foi re
forçada pelo promotor 
Carlos André Mariani. Se
gundo ele , a BHTrans deve
ria mudar sua identidade 
jurídica para autarquia , 
"porque do jeito que está, 
vemos um particular mul
tando outro particular". Ele 
acrescentou que o Ministé
rio Público entende que não 
é possível a administração 
pública delegar esse poder 

Helena Leão 

Taxistas e motoristas de transporte escolar da Capital participaram da audiência pública 

de polícia a uma empresa mas a personalidade jurí- Presenças - Deputado Sar
privada. "A fiscalização do dica da BHTrans é incom- genta Rodrigues (PDT), que 
trânsito é necessária, o patível com essa ativida- presidiu a reunião; e depu-
município deve fazê-la , de", disse o promotor. tada Lúcia Pacífico (PTB). 

Repórter 
Assembléia 
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Deputados e subsecretário destacam 
audiência de revisão anual do PPAG 

A audiência pública de re
visão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG), 
que acontece nos dias 9 e 10 
de novembro na Assembléia 
Legislativa, representa um 
grande avanço para Minas Ge
rais. A avaliação é do subse
cretário de Estado de Plane
jamento e Orçamento, Tadeu 
Barreto Guimarães, que con
cedeu entrevista na coletiva 
de ontem, ao lado dos depu
tados André Quintão (PT) e 
Gustàvo Valadares (PFL), pre
sidente e vice da Comissão de 
Participação Popular. 

Guimarães lembrou que a 
revisão do PPAG permite o 
acompanhamento pela popu
lação das prioridades do go
verno para os próximos qua
tro anos. Na entrevista, ele 
apresentou números globais 

para o PPAG 2005 , divididos 
em quatro grandes áreas, 
totalizando quase R$ 962 
milhões: desenvolvimento 
econômico, para a qual fo
ram destinados R$ 113,5 mi
lhões; gestão pública, com 
R$ 62,9 milhões; infra-es
trutura (R$ 305,5 milhões) ; 
e desenvolvimento social (R$ 
479,9 milhões). 

Questionado sobre for
mas de a população modifi
car as prioridades no PPAG, o 
deputado André Quintão 
exemplificou com as audiên
cias públicas do Plano , em 
2003, na ALMG. Segundo ele, 
as 203 propostas trazidas nas 
audiências foram atendidas 
por meio de requerimentos e 
das 32 emendas ao PPAG ou 
ao Orçamento de 2004. Além 
disso, atendendo ao pedido 

Marcelo Metzker 

Valadares, Barreto e Quintão deram entrevista na Sala de Imprensa 
de várias entidades, foi in- O deputado Gustavo Vala
cluído como prioritário o dares acredita que, com a au
projeto estruturador "Inclu- diência de revisão , a par
são social de famílias vul- ticipação popular tende a 
nerabilizadas". Outra ação aumentar. No ano passado, 
efetiva foi a ampliação de re- participaram das audiências 
cursos no Orçamento de 237 entidades, resultado de 
2004 para o programa "Mi- uma parceria entre os Pode-
nas sem Fome". res Legislativo e Executivo. 

SÃO FRANCISCO 

Entidades escolhem temas para debate 
sobre projeto de transposição de rio 

Na reunião preparatória 
para o Ciclo de Debates sobre 
a Transposição do Rio São 
Francisco, realizada ontem, 
muitos dos representantes das 
entidades presentes reafirma
ram a estratégia de combater 
o projeto enquanto não forem 
feitos os investimentos adequa
dos na revitalização do Rio. 
Minas Gerais contribui com 
75% da vazão do São Francis
co e é responsável por 70% da 
carga poluidora. A decisão de 
transpor o excedente da vazão 
para os estados secos do Nor
deste poderia prejudicar futu
ras outorgas de projetos de ir
rigação em Minas. 

O ciclo de debates está 
marcado para o próximo dia 

22 de novembro, segunda-fei
ra, na parte da tarde. Na par
te da manhã, está sendo 
agendada uma reunião extra
ordinária da Cipe São Fran
cisco, uma comissão parla
mentar interestadual forma
da por deputados mineiros, 
baianos, pernambucanos , 
sergipanos e alagoanos, re
presentantes dos cinco esta
dos integrantes da bacia 
sanfranciscana. Há dez anos, 
essa articulação política con
seguiu neutralizar as tenta
tivas do ex-ministro Aluisio 
Alves de iniciar a transposi
ção no apagar das luzes do 
governo Itamar Franco. 

Participaram da reunião 
22 representantes de entida-

des de engenharia, de ONGs 
ambientalistas e de órgãos 
públicos, como Copasa, Igam, 
Iga, Ruralminas e Emater. Al
guns consensos foram obti
dos pelo deputado Laudelino 
Augusto (PT), que coordenou 
a reunião , como a necessida
de de tirar uma posição mi
neira sobre a transposição e 
de escolher palestrantes que 
defendessem posições do 
meio ambiente , do governo 
mineiro e também que escla
recessem a real situação do 
Nordeste brasileiro. Vários 
nomes foram sugeridos, mas 
a decisão sobre eles ficou 
para a próxima reunião, 
convocada para segunda-fei
ra, dia 8, às 15 horas. 

Além de Laudelino Au
gusto, coordenador da Frente 
Parlamentar em Defesa das 
Águas, participaram também 
os deputados Gil Pereira (PP), 
coordenador em Minas da Cipe 
São Francisco; e Doutor Ro
naldo (PDT), vice-presidente 
da Comissão do Meio Ambien
te da Assembléia. 

Alair Vieira 

O deputado Laudelino Augusto 
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Missa de sétimo dia do ex-presidente 
da ALMG José Ferraz será amanhã 

A missa de sétimo dia do 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCMG) e ex
presidente da Assembléia Le
gislativa José Ferraz será ama
nhã, às 17 horas, no auditó
rio do Tribunal. O conselhei
ro morreu na manhã do últi
mo domingo, aos 66 anos, de 
parada cardio-respiratória. 

O presidente da Assem
bléia, deputado Mauri Torres 
(PSDB ), que conviveu com 
José Ferraz, destaca a manei
ra serena e fi rme de fazer 
política do então deputado. 
"O nosso ex-presidente foi 
um homem que dedicou par
te significativa de sua vida a 
defender os interesses dos 
menos favorecidos, em espe
cial dos habitantes do Vale do 
Jequitinhonha", afirma. 

José Ferraz da Silva nasceu 
em Santa Maria do Salto, em 15 
de julho de 1938. Era bacharel 
em Direito e Administração de 
Empresas. Seu primeiro cargo 

Ricardo Barbosa 

José Ferraz, o presidente Mauri Torres e o senador Eduardo Azeredo em cerimônia no TCMG 

público foi o de presidente do 
Instituto de Previdência dos Ser
vidores do Estado de Minas Ge
rais (Ipsemg), entre 1984 e 1986. 

Elegeu-se deputado esta
dual po r três legislaturas: 
1987-1990 , 1991-1994 e 
1995-1998. Na Assembléia foi 

Processo eleitoral 
O processo eleitoral foi o 

assunto abordado pelo depu
tado André Quintão (PT) , 
que defendeu a importância 
de seu aperfeiçoamento. O 
parlamentar acredita que o 
País obteve grandes avanços 
com a instalação das urnas 
eletrônicas, a criação da lei 
de combate à co rrupção elei-

Uberaba Sport Club 
O deputado Paulo Piau 

(PP} falou sobre a situação 
do time de futebol Uberaba 
Sport Club, que foi rebaixa
do no Campeonato Mineiro 
deste ano. Segundo ele, o 
time entrou com recurso no 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD) reivindicando a vaga do 
Guarani, devido à escalação 

líder, vice-líder e tesoureiro 
da executiva do PMDB ; presi
dente das Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Fisca
lização Financeira; líder do 
PRS e do governo Hélio Garcia 
e membro da Constituinte. 

Em 1993, foi eleito presi-

toral e a cobertura da mídia 
sobre as eleições. Outro as
pecto que, de acordo com o 
deputado, vem ajudando no 
aperfeiçoamento do proces
so eleitoral brasileiro é o 
amadurecimento dos eleito
res. "O Brasil pode se orgu
lhar d o processo eleitoral, 
que vem ajudando a afirmar 
a democracia ". Andr é 

ilegal de jogador pela equi
pe de Divinópolis. De acordo 
com o parlamentar, o pedi
do, que foi arquivado pelo 
TJD, foi encaminhado ao Su
premo Tribunal de Justiça 
Desportiva, que reconheceu a 
necessidade do julgamento. 
Paulo Piau afirmou que , di
ante dessa situação , a deci
são do TJD foi colocada sob 

dente da ALMG, permanecen
do no cargo até fevereiro de 
1995, quando assumiu a Secre
taria de Estado do Trabalho e 
Ação Social. Em fevereiro de 
1996, foi empossado conse
lheiro do TCMG, órgão que co
mandou entre 2001 e 2003. 

Quintão falou que ainda exis
tem alguns aspectos que pre
cisam mudar, como a boca
de-urna. "A conhecida boca
de-urna democrática está 
sendo substituída pela com
pra camuflada de votos". O 
deputado lembrou também a 
importância da vitória do PT, 
na última eleição, em vários 
municípios de todo o Brasil. 

suspeita. "A Assembléia deve 
agir, investigar esta situa
ção", defendeu o parlamen
tar, justificando a importân
cia do assunto para a Casa. O 
deputado também falou sobre 
a necessidade de fiscalização 
do processo eleitoral e fez 
uma crítica à redução do nú
mero de cadeiras nas câmaras 
de vereadores do Brasil. 
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Presidente Mauri Torres recebe visita 
do prefeito eleito de Uberaba na ALM~§., 

t acou ainda que pretende usar 
a bagagem acumulada em sua 
vida política para enfrentar 
alguns dos desafios que con
sidera mais urgentes para a 
cidade - o desemprego, a se
gurança pública e a saúde. 

Depois da visita de corte
sia ao presidente, Adauto par
ticipou do programa de entre
vistas da 1V Assembléia "Mun
do Político", que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, às 22h30. 
O presidente Mauri Torres para
benizou Anderse n Adauto 
pela eleição e desejou suces
so na administração da cida-

O presidente da Assem
bléia Legislativa, deputado 
Mauri Torres (PSDB), recebeu 
ontem a visita do deputado 
federal Anderson Adauto (PL), 
prefeito eleito de Uberaba. 
Com uma vasta trajetória po
lítica que inclui cinco man
datos na Assembléia - tendo 
sido presidente da Casa - e a 
nomeação para o cargo de 
ministro dos Transportes no 
primeiro ano do governo Lula, 
Adauto, que nasceu em Sacra
mento, no Triãngulo Mineiro, 
disse que a eleição para a Pre
feiturá de Uberaba é como 
uma volta às origens. Ele des- de-pólo do Triãngulo Mineiro. Anderson Adauto e o presidente Mauri Torres no Salão Nobre 

l;j(tHiiiij:C.!JI 
10 horas 

• Reunião conjunta das Comissões de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (Pitangui) -
discutir a situação do Instituto Técnico em Agropecuária e Cooperativismo 
(CT/ Itac) face à iminência do fechamento dessa entidade. Convidados: 
secretário de Estado de Ag ri cultura, Pecuária e Abastecimento, deputado 
federal Silas Brasileiro; secretária de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; 
prefeito de Pitangui , José Eduardo Lopes Cançado; presidente da Cãmara 
Municipal de Pitangui , Messias Júlio de Abreu; promotor Jesser Bedran; 
presidente da Epamig, Baldonedo Arthur Napoleão 

7 h Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem
bléia e as principais notícias do Estado 

7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte 
8 h Mundo Político (reprise) - Entrevistas , comentários e notas 

sobre a movimentação política no Pais 
8h30 Panorama (reprise) - Plano de saúde e o SUS 

9h Comissões de Meio Ambiente e Administração Pública 
(reprise) - Aplicação dos recursos do ICMS ecológico. 

12h Tribuna Livre (reprise) - Coligações eleitorais 
13h Mundo Político (reprise) - Entrevistas , comentários e notas 

sobre a movimentação política no Pais 
13h30 Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem

bléia e as principais notícias do Estado 
14h Ciclo de Palestra Literatura e Sociedade (reprise) -

Palestra com a professora de Teoria da Literatura da UFMG 
Eneida Maria de Souza sobre a obra de Mário de Andrade 

16h30 Visão Parlamentar (reprise) 

17h Mídia no Espelho (reprise) - 35 Anos do Jornal Nacional 
1 7h30 Programa da Associação Mineira do Ministério Público 

MESA DA ASSEMBLÉIA SECRETARIA 
João Fra nco 
Diretor-Geral 

12 horas 
• Projeto "Zás" (Teatro) - apresentação da "Cia. Será Quê? " co m o 
espetáculo Menina Cecí lia , baseado nas obras infantis de Cecília 
Meireles 

14 h30 
• Projeto "Educação para a Cidadania" - visita de 45 alun os da 7ª 
série do Núcleo Ci necista de Caeté (Nucec) 

20 horas 
• Reunião Especial (Plenário) - homenagem ao movimento das Apaes 
em Minas Gerais pelos seus 50 anos 

18h30 Horário da Cãmara Municipal de Belo Horizonte 
19h Panorama (reprise) - Plano de Saúde e o SUS 

19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - O que acontece na Assem
bléia e as principais notícias do Estado 

20h Segunda Musical (reprise) - Apresentação de violino e cravo 
20h15 Reunião Especial (ao vivo) Homenagem ao movimento das 

Apaes em Minas Gerais pelos seus 50 anos 
21h30 Panorama Industrial (reprise) - Rumos das economias 

nacional e estadual 
2 2h Resenha (Inédito) - Resumo do noticiário da semana 

22h30 Mundo Político (retrospectiva) - Entrevist as, comentários e 
notas sobre a movimentação política no Pais 

23h Via Justiça (Inédito) - Bancos na Justiça 
23h40 Teatro Assembléia (reprise) - Apresentação do cantor Tatá 

Sympa 
OhlO Tribuna Livre (reprise) - A cobertura da imprensa nas 

eleições 
lh30 Resenha (reprise) 

2h Encerramento 
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