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PAINEL Ministro Anderson Adauto participa de
audiência da Assembléia em Uberaba

Alair Vieira

Os deputados da Comis-
são de Meio Ambiente da
Assembléia estão hoje, em
Uberaba, para avaliar os
prejuízos ambientais provo-
cados por acidente ferrovia-
rio ocorrido em 10 de junho,
no trecho Batuíra/Uberaba.
Dezoito vagões de um trem
da Ferrovia Centro Atlânti-
co (FCA) descarrilaram e
uma carga tóxica de metanol
caiu no afluente do Rio
Uberaba que abastece a ci-
dade. O ministro dos Trans-
portes, Anderson Adauto,
vai participar dos debates.

O encontro é às 9 horas,
no Auditório da Associação
Comercial e Industrial daque-
le município. O requerimen-
to para a realização da audi-
ência é dos deputados
Adelmo Carneiro Leão (PT),

A o	 .	i	€ Hciue e n,
quer providencias contra acidentes

Rogério Correia (PT), Ro- rio, Afonso Carneiro Filho;
berto Carvalho (P1) e Fahim o diretor-presidente da Fer-
Sawan (PSDB). Para discutir rovia Centro Atlântico
o assunto foram convida- (FCA), Mauro Oliveira Dias;
dos, além do ministro dos o presidente do Sindicato
Transportes, o diretor do das Indústrias Extrativas do
Departamento de Transpor- Estado (Sindiextra), Fernan-
te Ferroviário do Ministe- do Coura, entre outros.

Comissão de Segurança levanta
prejuízos com roubo de cargas	

Helena Leão

A Comissão de Seguran-
ça l'úhlica da Assembléia rea-
lizou audiência em Juiz de
Fora, para debater o roubo
de cargas e a rota de tráfico
que envolve a cidade. Em de-
poimento aos deputados,
delegados informaram so-
bre o andamento das inves-
tigações, que começaram
quando foram apreendidos
dois caminhões de carga e
ainda sobre os prejuízos
que tal crime vem causan-
do ao Estado e ao País. Os
deputados pediram provi-
dências à Secretaria de De-

Dep, toaos Soicjenro Rodrigues e Alberto Be1on	'ado
do delegado Antonio Garoa

fesa Social para que as de- concluídas, com a prisão dos
núncias sejam investigadas e envolvidos. (Página 3)
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• Segurança
nacional de

Pública denuncia quadrilha
roubo de cargas
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Municipalismo é tema de Ciclo de Debates
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Sob a coordenação do li-
der do bloco governista, de-
puta do Antônio Carlos
Andrada (PSDB), foi realizada
ontem a primeira reunião pre-
paratória do Ciclo de Debates
"O Municípios e a Federação",
marcado para o dia 26 de agos-
to, terça-feira, das 8 às 18 ho-
ras. Andrada propôs que o
perfil habitual do debate téc-
nico ceda espaço para as ma-
nifestações dos prefeitos mi-
neiros, em disputa por fatias
mais substanciais do Fundo de
Participação dos Municípios.
"Gostaríamos que esse even-
to encampasse as lutas e as
pressões dos prefeitos", afir-
mou o deputado.

Além do líder governis-
ta, participou da reunião o
líder do PMDB, deputado
Ivair Nogueira, que defen-
deu espaço para que as boas
administrações municipais
possam ser mostradas no
evento: "A população enxer-
ga o poder municipal corno
mau gestor e pode se opor a
reivindicação de melhor par-
ticipação no bolo tributário",
disse Nogueira.

Representantes da Fe-
deração Mineira de Asso-
ciações Microrregionais

Os deputados da As-
sembleia Legislativa que
integram a Comissão Inte-
restadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia
do Rio Doce (Cipe-Rio Doce)
irão se reunir, na próxima
quarta-feira (13), com o pre-
sidente do Comitê da Bacia
do Rio Doce e prefeito de
Governador Valadares, Ioão
Fassarella. O encontro será
realizado às 15 horas, na

(Fernam) e da Associação
Mineira dos Municípios
(AMM), além das Gerên-
cias de Projetos In s ti tu -
cionais, de Comunicação,
Relações Publicas e a
Consultoria da Assembléia
deram suporte técnico à
reunião. Sandra Serrano,
da Femam, relatou as mo-
bilizações de prefeitos em
São Paulo e no Paraná, e
João \'itor, da AMM, infor-
mou que está marcada para
o dia 10 de setembro urna
marcha de prefeitos a
Brasilia, para cobrar o re-
passe de 20`,,do bolo tri-
butário. No entanto, se-
gundo o representante da

Diretoria-Geral da Casa,
com a finalidade de estrei-
tar a relação entre o Comi-
tê e a Cipe, além de pro-
mover trocas de experiên-
cias e apoio entre os ór-
gãos. A reunião foi solici-
tada pelo deputado Javro
Lessa (PL), membro da
Cipe-Rio Doce.

Também lia próxima
semana, no dia 15 de
agosto, será realizada
urna reunião entre os de-

AMM, há outras propostas
sobre a mesa. As associa-
ções de municípios aceita-
riam o repasse de 14 de
seis tributos: a Cofins, a
CSLL, a Cide, a CPMF, o
IPI e 1.) Imposto de Renda.

Quanto à formação de
uma frente parlamentar
municipalista no Congres-
so, o deputado Ivair No-
gueira lembrou que a As-
sembléia já acolheu movi-
mentos desse tipo no pas-
sado e que esta em gesta-
ção o embrião de unia fren-
te parlamentar muni-
cipalista estadual, propos-
ta pelo deputado Adal-
dever Lopes (PMDB).

putados das Assembleias
de Minas e do Espirito
Santo que compõem a
Cipe-Rio Doce, por meio
de videocon ferência . A
transmissão será feita das
10 às 11 horas, no Auditó-
rio da Escola do Legis-
lativo. Na reunião, será
avaliado o conteúdo do Re-
gimento Interno da comis-
são e estudada urna propos-
ta de programação de ati-
vidades para este ano.

Mais de 3o pessoas envol-
vidas; a participação de mu-
nicípios de, no mínimo, seis es-
tados brasileiros; e um prejuí-
zo de mais de R52 milhões a
seguradoras bancos e outras
empresas. Esse é o resultado
das investigações policiais re-
alizadas até agora, em Juiz de
Fora e região, sobre uma qua-
drilha nacional de furto, rou-
bo de carga, desmanche de
veículos, receptação e adulte-
ração de caminhões e trafico
de drogas. As informações fo-. ram prestadas por delegados
da Polícia Civil e inspetores da
Polícia Rodoviária Federal à
Comissão de Segurança Publi-
co, que \ isitou ontem a 7 De-

Caminhões

lá o inspetor da Policia Ro-
doviária Federal, \\allace Luís
Winchanshv, afirmou que as in-
vestigações tiveram inicio com
a apreensão de dois caminhões
que transportavam peças de
veículos em Ótimo estado de
conservação sem as devidas
notas fiscais. Uni dos veículos,
que foi depois encaminhado a

Deputados
Para auxiliar as investiga-

ções das Policias Civil e Ro-
doviária Federal, a Comissão
de Segurança Pública apro-
vou três requerimentos em
que são encaminhados ofí-
cios pedindo providências a
autoridades em relação às iii-
\'eStigações: ao delegado Re-
gional de Juiz de Fora, Antô-
nio Garcia de Freitas, solici-
tando que sejam enviadas à
comissão fotocópias dos in-
quéritos em que figuram
COMO acusados os quatro in-
ves tigados que tiveram pri-

legacia Regional de Seguran-
ça Publica de Juiz de Fora.

A reunião foi realizada em
três fases, duas abertas à mi-
prensa e uma fechada, na qual
foram revelados os nomes de
quatro pessoas investigadas
que pertenceriam à quadrilha.
Segundo o delegado adjunto
da Delegacia de Furtos e Rou-
bos de Veículos, Eurico da Cu-
nha Neto, dois dos envolvidos
já tiveram prisão preventiva
decretada - Joelio Alves da
Costa e sua mulher, Rita
Cristina Assis Costa -, mas es-
tão foragidos. Corno os outros
dois ainda não tiveram prisão
preventiva decretada, seus
nomes não foram revelados. O

apreendidos

7 DRSI' MG, tinha placa con-
feccionada na cidade e docu-
mentação da Bahia.

Pelo depoimento dos en-
\ oh idos, a Policia Civil obte-
'e urna lista com 78 placas fei-

tas de forma ilegal para diver-
sas cidades de Minas Gerais,
São Paulo, Espirito Santo,
(.oias, Rio de Janeiro, Parana,

sao preventi\ a decretada; ao
superintendente da PRF, so-
licitando que sejam intensifi-
cadas as operaçoes conjuntas
com as Policias Civil e Militar
do Estado, visando coibir o au-
mento da criminalidade: ao juiz
da 1' Vara Criminal de JF, soli-
citando que ele informe à co-
missão o numero de processos
que correm nessa vara envol-
vendo os quatro denunciados.

Além desses três reque-
rimentos, foram aprovados
outros dois. O primeiro, do
deputado Sargento Rodri-

delegado informou também
que o numero de pessoas da
quadrilha pode passar de 30.

entre outras. As investiga-
ções conduzidas pelo delega-
do Eurico Neto levam à con-
clusão de que o 'cérebro" da
quadrilha funciona ria em Juiz
de Fora, cidade onde ocorre-
ria o desmanche dos veiculos
roubados, a confecção das
placas e ainda golpes aplica-
dos em seguradoras.

gues (PDT), presidente da
coniissao, pedindo audiência
publica para discutir as mor-
tes de detentos nas delega-
cias de Furtos e Roubos e de
Tóxicos e as condições de
trabalho dos servidores nes-
ses es (a Helcui mcii Lis.
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Compareceram à reunião
OS deputados Sargento
Rodrigues (PDT),
presidente; Alberto Bejani
(PL) e Biel Rocha (PT).

Cipe Rio Doce faz reunião em Valadares

desencadeam investigação

pedem providências

Segurança Pública
Helena Leão
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Delegados de Juiz de Fora prestam informações aos deputados
Alberto Beani, Sargento Rodrigues e 8ie) Rocha

Criminalidade em
números
• Dados da CPI do
Roubo de Carga, do
Congresso Nacional:
- O pre j uízo no País
por roubos de carga
chegou a RS 600
milhões em 2001,
contra RS 25 milhões
em 1992.

Os ataques a
caminhões
aumentaram em mais
de 2.000°0 nos últimos
10 anos.

A Região Sudeste é o
principal alvo dos
bandidos, com 80°c dos
casos registrados no Pais.
O Nordeste registra o
total de 8%; o Sul, 7%; o
Centro-Oeste, 4°o; e o
Norte, 1°o.
• Dados do Detran de
Minas Gerais:
- Aumentou em 29°o
os casos de furtos e
roubos de automóveis
emMinas de 2001
para 2003. De
janeiro a junho de
2001, foram
registrados 9.532
casos envolvendo
furtos e roubos de
veículos. Já em junho
de 2003,o total de
ocorrências subiu
paro 12.288.
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Participaram da
reunião os
deputados Ricardo
Duarte (PT),
presidente; Fahim
SQ\M]n(PSDB)
Doutor Ronaldo (PDT),
Doutor Viana FFL),
João Bittar ØtJ e
Neider Moreira	).

Marcelo Metz

cm

De

putados querem Informoções sobre o Santa Cosa

Participação Popular Ampliação de vagas em escolas
públicas vai ser debatida
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ZOMISSõES Comissão de Saúde aprova realização de
Saúde	 audiência publica sobre a Santa Casa

Presidente manifesta pesar pela
morte de Roberto Marinho

1•

Participaram da
reunião os
deputados André
Quintão (PT),
presidente;
Gustavo Valadares
)PFL) e Leonardo
Quintão )PMDB

À realização de idjêfl
cias públicas para debater a
situação dos servidores da
Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e do Progra-
ma Saúde da Família foi apro-
vada ontem, na reunião da
Comissão de Saúde. A pri-
meira proposta é do depu-
Li do Doutor Ronaldo (PDT)
e a segunda, do deputado
Faliirn Savan (PSDB). O pare-
cer do deputado Doutor Viana
(PFL) favorável ao Projeto de
Lei 600/2003, de autoria do
deputado Fábio Avelar (PTB),
que estabelece diretrizes de
saneamento básico nas regi-

À Comissão de Participa-
ção Popular aprovou ontem
parecer sobre a Proposta de
Ação Legislativa solicitando
a realização de audiência pú-
blica para discutir a amplia-
ção da oferta de vagas no
ensino médio das escolas pú-
blicas estaduais de Belo Ho-
rizonte. A PAL 1/2003 é de
autoria da Associação Metro-
politana dos Estudantes
Secundaristas da Grande Belo
Horizonte (Ames-BH). O
relator da matéria, deputado
André Quintão (PT), acatou
a solicitação na forma de re-

ões metropolitanas, também
foi aprovado com as emendas
ns 1, 2 e 3, da Comissão de
Justiça, e com a emenda n' 4,
apresentada na reuniao.

As emendas ns 1 a 3
aperfeiçoam a técnica le-
gislativa do texto e a emen-
da n" 4 introduz a participa-
ção do Sistema Único de Saú-
de na formulação da política
e na execução supletiva das
ações de saneamento básico.
Neider designado O pre-
sidente da Comissão, depu-
tado Ricardo Duarte (PT),
designou o deputado Nei-
der Moreira (PPS) corno
relator do Projeto de Lei
330/2003, do deputado
Miguel Martini (PSB), que
cria um programa de pre-
venção da infertilidade.
Duarte apresentou reque-
rimento pedindo envio de
correspondência à presi-
dente do lpsemg, denun-
ciando a desativação do
Programa lpsemg-Família
em Campo Belo, Aguanil,
Cana Verde, Candeias e

quer mente enviado ao pre-
sidente da Comissão de Edu-
cação, Cultura, Ciência e
Tecnologia.

Os problemas de mora-
dia popular em Minas tam-
bém deverão ser discutidos
em audiência pública solicita-
da pela Ação Social Ar-
quidiocesana (ASA). A enti-
dade, autora da Proposta de
Ação Legislativa 2/2003,
quer a participação de mem-
bros da sociedade na primei-
ra Conferência Estadual das
Cidades, que acontecerá em
setembro. O deputado Gus-

C rista is. O requerimento foi
aprovado.

Outros requerimentos
apresentados na reunião e
aprovados foram os do de-
putado Fahirn Savan, pedin-
do a contratação de fono-
audiólogos, psicólogos, assis-
tentes sociais, fisioterapeutas
C nutricionistas para o Pro-
grama de Saúde da Família;
e do deputado Neider Mo-
reira, propondo a inclusão do
atendimento domiciliar Honie
Gire na tabela de procedi-
mentos do SUS.

Todos os requerimentos
numerados foram aprova-
dos, com exceção de uma pro-
posta, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, para que os
quartéis e academias das po-
lícias militar e civil e dos bom-
beiros recebam postos do
Hemorninas para a coleta de
sangue. Os aprovados são
de autoria dos deputados
Dalmo Ribeiro Silva (1),
Fahim Sawan (2), Manha
Campos (1), João Bittar (1) e
%\eliton Prado (1).

tavo Valadares (lFl ), relator
da proposta, opinou pelo seu
acatamento, tendo sido apro-
vado o seu parecer.

Foi aprovado ainda um
requerimento do presidente
da comissão, deputado An-
dré Quintão, solicitando a re-
alização de audiência pública
para discutir com o secretario
de Estado de Planejamento e
Gestão, Antonio Augusto Ju-
nho Anastasia, o processo de
participação da Assembléia
Legislativa na elaboração do
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG).

O presidente da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais, deputado Mauri Tor-
res (PSDB), registrou ontem,
corri grande pesar, a morte do
jornalista e empresário Ro-
berto Marinho, ocorrida na
quarta-feira (6). Segundo o
presidentes "o País perde mais
que o seu grande líder da co-
municação. Perde uni
exemplo de jornalista e empre-
sário, dotado de uma visão
que ao mesmo tempo abarca-
'a, com sensibilidade e inteli-

gência, a época e o mundo."
O presidente afirmou ain-

da que Roberto Marinho sou-
be perceber o impacto da tele-
visão e das novas tecnologias
sobre a vida contemporânea.
"Seu nacionalismo foi o gran-

Ainda o jornalista
\ po'»icao tomada pelo

o diante da
iianifestaão
dos prefeitos
iiineiros foi
ritivada pelo

deputado
Carlos

"t Pimenta
(FDT). Segundo ele, o árgão
tomou uma atitude radical ao
anunciar possíveis retaliações.
O parlamentar defendeu a
maniestaçào dos prefeitos,
afirmando que a ação é
legítima, já que não foram
paralisados os serviços
essenciais e existe a
necessidade de receitas. Ele
cobrou, ainda, uma posição da
Mesa da Assembléia diante da
situação. Também durante seu
discurso, Carlos Pimenta
homenageou o jornalista
Roberto Marinho pelos
trabalhos realizados e por
mostrar que a terceira idade

de alicerce para que uma rede
brasileira de televisão se trans-
formasse numa das mais im-
portantes do mundo", en-
fatizou. Ele destacou ainda, em
sua declaração, a qualidade
técnica e a programação da
Rede Globo, premiada interna-
cionalmente. De acordo com o
presidente, a Globo espelha, ao
longo das últimas décadas, a
vontade e a firmeza de seu cria-
dor, que sempre estava em bus-
ca dos melhores padrões. "A
emissora tornou-se assim um
marco indiscutível da cultura
brasileira, com seus produtos
levados a todos os pontos do
planeta", acrescentou.

A preocupação do empre-
sário Roberto Marinho com a
área social também foi leni-

tem capacidade de exercer uma
profissão. Em aparte, o
deputado Elmiro Nascimento
(PFL) mostrou-se solidário à
homenagem a Roberto
Marinho. Tambem em aparte, o
deputado Bonifácio Mourao
(PSDB) defendeu o movimento
dos prefeitos e informou que a
Secretaria do Tesouro Nacional
irá repassar uma verba aos
municípios, ainda este mês,
27' maior do que a
viabilizada em julho.

Críticas
O deputado Roberto Carvalho
(EI) criticou a paralisação dos

prefeitos
 mineiros por
considerara
i ao tora  da
li ahidade,

OIS pregai
deserção do
cargo. Ele

afirmou que os agentes

brada pelo presidente da \s-
semhléia, que citou o traba-
lho da fundação criada pelo
empresário em favor da edu-
cação e do aprimoramento
cultural do País. "A defesa
do patrimônio histórico de
Minas Gerais tem permanen-
temente constado de suas
ações e, por isto, esta Casa
reconhece que a memória do
Estado está em boa parte
preservada graças à Funda-
ção Roberto Marinho", res-
saltou. O presidente cumpri-
mentou ainda a família e os
funcionários das Organiza-
ções Globo e afirmou que o
jornalista e empresário con-
tinuará como um dos gran-
des símbolos da vida do País
no último século.

públicos devem dar exemplo
de ação à sociedade e ter
consciência para dirigir os

municípios e os Estados. O
deputado afirmou tambeni
acreditar que fazer greve não é
papel de agente público e que
os prefeitos, quando foram
eleitos, já sabiam da crise dos
municípios. Roberto Carvalho
disse que o Ministério Público
não é contra o movimento dos
prefeitos desde que esteja
dentro da legalidade. De
acordo com o parlamentar, a
reforma tributária pode
contribuir para uma alteração
no quadro da arrecadação nos
municípios. Ele defendeu,
ainda, a redistribuição de
recursos e a criação da Frente
Municipalista. Em aparte, o
deputado Leonídio Bouças
(PTB) criticou a concentração
de recursos nas mãos do
governo federal e a falta de
realização de mudanças.
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Plenário recebe mensagens do governador
(. )n ten, dura o te a rCU -

nião ordinária do Plenário,
foram lidas duas mensa-
gens encaminhadas pelo
governador Aécio Ne-
ves. A Mensagem 94/
2003 encaminha o Proje-
to de Lei 935/2003, que
a utoriza o Executivo a
permutar imóveis no Mu-
nicípio de Patos de Minas
com José Piau de Soiiza Fi-
lho. A Mensagem 95/2003

submete a exame e aprova-
ção pela Assembléia dos pro-
cessos de legitimação de terras
devolutas rurais e urbanas, que
resultam de estudos realizados
pelo Instituto de Terras do Es-
tado de Minas Gerais (Iter).
A Assembléia realizou re-
centemente, por meio da Co-
missão de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial,
uma audiência pública em
que o assunto foi tratado.

Ainda na reunião, o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) fez comentários a
propósito do falecimento
do jornalista Roberto Ma -
rinho, fundador das Orga-
nizações Globo, tecendo
comentários sobre sua
vida empresarial e profis-
sional. Ele pediu um mi-
nuto de silêncio em home-
nagem ao jornalista faleci-
do na quarta-feira (6).

9 horas
• Reunião de Debates (Plenário)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Associação Comercial e Industrial de Uberaba) -
discutir o acidente ferroviário ocorrido no trecho
Batuíra-Uberaba, suas causas e conseqüên-
cias, alem de medidas urgentes a serem toma-
das em defesa dos interesses dos cidadãos e
da sociedade. Convidados ministro de Estado
dos Transportes, Anderson Adauto; secretario
de Politicas para o Desenvolvimento Sustentá-
vel do Ministério do Meio Ambiente, Gilney
Viana; diretor do Departamento de Transpor-
tes Ferroviarios do Ministério dos Transportes.
Afonso Carneiro Filho; diretor- presidente da
Ferrovia Centro Atlântica, Mouro de Oliveira
Dias; diretor da Federação Nacional lndepon-

dente dos Trabalhadores sobre Trilhos, Roque José
Ferreiro; e presidente do Sindextra e da Cãmara da Indus-
tria Mineral da Fiemg, José Fernando Couro.

9h 30
Comissão Especial do Metrã (Plenarinho IV) -criada para,
no prazo de 60 dias, proceder a estudas sobre a expan-
são do metro de Belo Horizonte e Contagem, especifica-
mente sobre a implantação do ramal Calafate/Barreiro.
Ouvir os convidados: Agostinho Patrus, secretario de
Estado de Transportes e Obras Públicas; João Luiz da
Silva Dias, presidente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos; Luiz Otavio Motta Valadares, ex-presidente
da CBTU; e Ricardo Mendanha Ladeira, diretor-presi-
dente da BHTRANS.

12 horas
Projeto Zas (Teatro) - apresentação do musico e compo-
sitor Gilberto Mauro
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7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a Càmara Municipal
de Belo Horizonte
8h30 - Panorama (reprise) - Legislativo
Comparado, com a participação da cientista
politica Fatima Anastasia
9h - Plenário (AO VIVO) - Reunião de Debates
12h - Assembléia Debate (reprise) - Expecta-
tiva dos Trabalhos no 2' semestre
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h - Lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa da Radiodifusão Comunitária
(reprise)
16h30 - Pensando em Minas - Palestra de
Natalia Miranda )tecnica do processo legislativo)
18h30 - Hora rio reservado à Câmara Municipal

de Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - a cobertu-
ra dos principais acontecimentos do dia
20h - Mudia no Espelho (reprise) - Jornalismo e
Cidadania
20h45 - Segunda Musical (reprise)
21h30 - Panorama (reprise)
22h - Resenha (INÉDITO) - retrospectiva com os
principais fatos da semana na Assembleia
22h30 - Mundo Político (retrospectiva)
23h - Visão Parlamentar (reprise)
23h30 - Via Justiça (INÉDITO) - Pensão Alimentícia
0h10 - Teatro da Assembléia (reprise)
0h40 - Pinga-Fogo (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações
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mensagem eletrônica não solicitada, distribuindo-se propaganda, "correntes" e

esquemas de ganhe dinheiro facil Na Internet SPAM significa enviar uma
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