
o...	•••	..	..

A

pLSSIF,,MBLEIA INFORMA
19 DE AGOSTO DE 2005 - SEXTA-FEIRA ANO 14 - N° 2.691

Encontro regional analisa anteprojeto
de reforma universitária em Ituiutaba

No primeiro encontro
regional que discute propos-
tas para o Fórum Técnico "A
Educação Superior em Minas
Gerais - conjuntura atual e
perspectivas", realizado on-
tem, em Ituiutaba, os parti-
cipantes pediram principal-
mente, a democratização dc
acesso ao ensino superior pu-
blico. O fó rum vai ser reelícu
do pela Assembléia Leqi*t'
de 12 a 14 de setemh

Quatro deputadu
ticiparam dos debates que
seguiram às palestras realiza-
das pela manhã. A tarde, reu-
niram-se três grupos de tra-
balho que debateram "A refor-
ma e as instituições federais,
estaduais e privadas de edu-
cação superior", cada uma das
instâncias discutida por um
grupo. As conclusões vão sub-
sidiar as discussões do fórum
em Belo Horizonte. O evento
foi pedido pelo deputado
Ricardo Duarte (PT) que, na
abertura, lembrou as condições
precárias do ensino superior no
País, com o aumento indiscri-
minado do ensino privado em
detrimento do público.

O deputado destacou a
situação degradante do Bra-
sil, que tem uma das piores
ofertas de vagas públicas uni-
versitárias na América Latina.
"Só 9 0/o dos jovens têm aces-
so à universidade, enquanto
esse número é de 40°/ na Ar-
gentina e de 50% no Canadá
e Estados Unidos", afirmou.

Os deputados Fahim
Sawan e Zé Maia, do PSDB,
destacaram a importância do
evento, já que a educação é
a melhor forma de inserção
social e de combate a proble-
mas como o uso de drogas
pela juventude. O deputado
Paulo Piau (PP) destacou a fal-
ta de prioridade dada à edu-
cação ern todos os governos.

Proposta do MEC tem
manifestações de apoio

Nas analises sobre a pro-	da gratuidade do ensino, com
posta do MEC para a reforma mais aportes de recursos.
universitária, os palestrantes do	Para a presidente da
encontro regional de Ituiutaba	União Estadual dos Estudantes
foram unánimes em elogiar os	(UEE), Luana Bononne, o pro-
termos até agora discutidos jeto do MEC é uma tentativa de
com a sociedade civil e a co-	resgatar uma política de ensino
munidade universitária,	universitário público. Ela desta-

Para o pró-reitor da Uni- cou, entre os pontos positivos
versidade Federal de Uberlándia da proposta, o financiamento
(UFU), professor Gabriel Humberto de 75% para a universidade pó-
Palafox, a reforma contempla uma	blica; dos 18°I previstos no Or-
concepção acertada de que a so- çamento da União para a edu-
ciedade deve ser a principal refe-	cação; a consolidação da auto-
rénda da universidade. Ele des-	nomia universitária; e a regula-
tacou que o anteprojeto do MEC mentação do ensino privado.
reflete, em grande parte, o pen-	Já o professor da Fun-
samento das universidades.	dação de Ensino Superior de

Gabriel Palafox enume- Itulutaba (Feit/Uemg) Manoel
rou os cinco eixos do antepro- Tiburcio Nogueira afirmou que
jeto: desmercantilização da	a proposta para Minas basea-
educação; reforma universitá-	va-se nos 35 anos de experi-
ria construída em discussões	ência e excelência da Feit. Para
democráticas; busca da quali-	ele, o ensino universitário não
dade do ensino e da perma- tem que ser necessariamente
néncia dos estudantes na uni-	gratuito, o que não esta pre-
versidade; fiscalização do eu-	visto na Constituição Federal
sino privado; e consolidação	nem Estadual, mas subsidiado.

Comissão debate
segurança

aumentar em JF
A Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
vai hoje a Juiz de Fora, a re-
querimento de seu presiden-
te, deputado Padre João (PT),
para discutir o Projeto de Lei
(PL) 2,028/05, do governa-
dor. O projeto dispõe sobre a
Política Estadual de Se g uran-
ça Alimentar e Nutricional
Sustentável e vem sendo ob-
jeto de uma série de debates
no interior do Estado.

O objetivo do deputado
é que a matéria receba subsí-
dios das comissões regionais de
segurança alimentar antes de ser
apreciada em Plenário. O proje-
to já foi discutido em Pouso
Alegre, Diamantina e Paracatu.

A reunião em Juiz de
Fora está marcada para come-
çar às 13 horas, na Câmara
Municipal. Foram convidados
representantes do Conselho
Estadual de Segurança Alimen-
tar e lideranças locais.



u

r

/

Tabelas salariais dos servidores da Educaça---o
serão discutidas em audiência i) JbUca
A Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Infor-
mática aprovou ontem reque-
rimentos para que sejam feitas
audiências públicas sobre os
Projetos de Lei (PLs) 2.460,
2.463 e 2.263/05. Os proje-
tos dispõem sobre as tabelas
de vencimento básico das car-
reiras dos profissionais de Edu-
cação Básica e Superior do Es-
tado e sobre a instituição da
Vantagem Temporária Inco[-JEk
ton Prado e da da
ria Tereza Lar:, todos do PT, -	- -
além do deputado Leonidio

	

Também foi	 I- " do requerimento para
assunto seja tratado em

reunião conjunta com a Comis-
são de Participação Popular.

	

Outros cinco requerinien-	• do deputado Weliton Trabalhadores em Educação lar, em Araçuai, no Vale do

	

tos foram aprovados. São eles:	Prado, que pede a realização de	(Sind-Ute), subsede Betim;	Jequi-tinhonha, a implan-

	

• do deputado Rogé- uma audiência pública para tra-	• da deputada Já Mo- tação de uma usina de

	

- r rreia , para que seja rea-	tar do Programa Nacional de	raes (PCdoB), para que seja	biodiesel na região.
reunião conjunta com Inclusão de Jovens (Pró-Jovem); feita audiência pública para Novo horário de reuniões -

ussão de Transporte, • da deputada Maria discutir o referendo popular A comissão definiu, ainda,
Comunicação e Obras Públi- Tereza [ara e do deputado Biel de desarmamento, que acon- um novo horário para a reali-
cas em Arinos, no Noroeste Rocha, para a realização de tece em outubro, com alunos zação de reuniões ordinárias,
de Minas. O objetivo é de- uma audiência pública conjun- do ensino médio:	 que passam a acontecer às
bater as condições das es- ta corri a Comissão de Partici- • do deputado André quintas-feiras, às 10 horas.
tradas que servem a região e pação Popular, para tratar da Quintão (P1), para que a Presenças - Deputados Dou-
a implementação de uma su- terceirização da merenda esco- comissão discuta,em reu- tor Viana (PFL), Biel Rocha

	

perintendéncia de educação	lar no município de Betim, a	nião conjunta com a Comis-	(P1), Leonídio Bouças (PTB)
no municipio;	 pedido do Sindicato Unico dos	são de Participação Popu- e Carlos Pimenta (PDT).

Deputados querem prazo
maior para comissão
A Comissão Especial das	Ribeiro Silva (PSDB), Dion Meio

Estâncias Hidrominerais apre-	(P18) e Laudelino Augusto (P1)
vou, ontem, requerimento de solicitando que seja encami-
autoria coletiva pedindo a	nhado para a Codemig relató-
prorrogação dos trabalhos rio do Encontro das Aguas Mi-
por mais 30 dias. Os deputa-	nerais, realizado em Caxambu,
dos confirmaram tambem uma no dia 8 de agosto. A Codemig
reunião marcada para o dia 9	é titular dos direitos minerários
de setembro, em Cambuquira, de exploração das águas em Mi-
quando os prefeitos de 14 estão- nas e responsável pela elabora-
das hidrominerais do Estado vão ção do novo edital de Licitação.
entregar projetos de revitalização Presenças - Deputados Dilzon
do turismo e recuperação am-	Meio (P18), presidente; Dalno
biental de suas regiões.	Ribeiro Silva (PSDB), relator;

Foi aprovado ainda re-	Laudelino Augusto (P1) e Dou-
queriniento dos deputados Damo ter Viana (PFL).

0 relator da CPI, deputado Domingos Sávio, conversa como presidente, depu todo MárcioKangussu
do, bem como do julgamento alto teor de ferro, uma das ração no segundo semestre de
dos recursos dos autos de in-	últimas reservas de alto teor 2004, depois que o Tribunal
fração atribuídos à minera- do Quadrilátero Ferrífero, de Justiça derrubou liminar
dor:. Capão Xavier é um em- com previsão de exploração de 1a instância que impedia
preendimento da MBR em de 22 anos, com 8 milhões o funcionamento e após vá-
Nova Lima que conta com de toneladas/ano, represen- rias reuniões da Comissão de
uma reserva de 173 milhões tando 20 0/o da produção da Meio Ambiente com técnicos,
de toneladas de minério de empresa. Ela entrou em ope- Ministério Público e moradores.

Requerimentos pedem anexação de documentos
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O deputado Antonio JuZioJaz a leitura de seus requerimentos

sidente; Domingos Sávio e Fábio Avelar (PPS) e de-
(PSDB), relator; António Jú- putada Lúcia Pacífico (sem
lio (PMDB), Biel Rocha (P1)	partido).

rdILucIpaÇaO roputar
também aprova reuniões

O requerimento pedin- jetos de Lei 2.460 e 2.461, que
do a realização de audiência tratam das tabelas das carrei-
pública em Betim para debater mas do ensino superior. Em con-
o referendo popular sobre o de- junto com a Comissão de
sarmamento também foi aprova- Transporte, a Participação Po-
do, ontem, na Comissão de Par-	pular quer debater, a pedido dos
ticipação Popular. Outro assun-	usuários de transporte coletivo
to de interesse de Betim, levan- de Igarapé e São João de Bicas,
tado pelo Sind-Ute, será discuti- os altos preços das passagens.
do em reunião conjunta com a Os quatro requerimentos foram
Comissão de Educação. E a ter- apresentados pela deputada
ceirização da merenda escolar.	Maria Tereza [ara (PT).

A Comissão de Educação Presenças - Deputada Maria
vai se reunir conjuntamente Tereza [ara (P1), presidente: e
com a de Participação Popular deputados André Quintão (P1)
para debater também os Pro- e Miguel Martini (sem partido).

Está perto do final a in-
vestigação procedida pela
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Mina Capão
Xavier. Na reunião de ontem,
ficou acertado que o relator,
deputado Domingos Sávio
(PSDB), irá apresentar uma
versão preliminar do seu rela-
tório na próxima reunião da
comissão, quinta-feira, dia 25.
O relatório final deverá ser vo-
tado na terça-feira seguinte,
dia 30 de agosto. A CPI ini-
ciou seus trabalhos no dia 3 de
março de 2005, realizou 14 reu-
niões ordinárias e três extraor-
dinárias, ouviu 21 testemunhas
e fez uma visita técnica às ins-
talações da mineração.

A comissão foi criada, a
requerimento do deputado
Antônio Andrade (PMDB) e
outros, para apurar a regulari-
dade dos processos de licen-
ciamento prévio, instalação e
operação das atividades da em-
presa Minerações Brasileiras
Reunidas S.A. (MBR) no Esta-

Xavier já começa a ser elaborado

Ontem, a comissão
aprovou dois requerimentos
do deputado Antônio Júlio
(PMDB). O primeiro solicita
que sejam recebidas e junta-
das aos autos da CPI uma cer-
tidão, emitida pela Secreta-
ria da 5 Vara de Fazenda Pú-
blica e Autarquias da Comarca
de Belo Horizonte, compro-
vando que Inácio Pereira
Garcia Júnior constituiu
como seu advogado Ricardo
Carneiro; e uma procuração,
comprovando que Ricardo Car-
neiro atua também como pro-
curador da MBR. De acordo
com Antônio Júlio, tais do-
cumentos revelam que Inácio
Pereira prestou falso teste-
munho à CPI. O segundo re-
querimento pede que sejam
juntados aos autos da comis-
são documentos referentes à
denúncia-crime apresentada
pelo Ministério Público Esta-
dual contra Joaquim Martins

da Silva Filho, procurador-	ç
chefe da Fundação EstaduaL
do Meio Ambiente (Feam), e
contra Raquel de Meio Vieira,
assessora jurídica da Fearn.

Ainda na reunião, o
relator adiantou aos deputa-
dos que irá elaborar um re-
latório objetivo em que
constará um capítulo sobre
o funcionamento do proces-
so de licenciamento am-
bienta[ no Estado; uma aná-
Use do problema específico
de Capão Xavier, com todas
as etapas do empreendimen-
to e ações na Justiça; e um
relato das investigações e
debates na comissão. Nas
conclusões, Domingos Sávio
pretende estabelecer níveis
de responsabilidade e apre-
sentar sugestões para o aper-
feiçoamento do sistema de
licenciamento.
Presenças - Deputados
Márcio Kangussu (PPS), pre-
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Kenário aprova projeto que cria normas
de instalação de matadouros e curtumes
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Comissão das Estâncias Hidrominerais
tem prazo prorrogado por mais 30 dias

A Comissão Especial	para discutir o Ptojeto de Lei	nagear os profissionais ad-	Maiia Resende (PSDB) e Lü-
das Estâncias Hidrominerais	(PL) 2.236 /05. O projeto, da	ministradores pela comemo-	cia Pacífico (sem partido)
da Assembléia terá seu prazo deputada Elisa Costa (P1), ração dos 40 anos de regu- solicitaram a realização de
de funcionamento prorroga- dispõe sobre a concessão de lamentação da profissão. O homenagens aos 20 anos da
do por 30 dias, conforme re- incentivos fiscais com o ob- deputado João Leite (sem Cooperativa de Credito Ru-
querimento aprovado ontem, jetivo de estimular o apoio partido) pede reuniões para ral do Norte de Minas Ltda.
na Reunião Ordinária de PIe- a projetos sociais no Esta- comemorar os 40 anos da (Credinor) e aos 15 anos de
nário. Também foi aprovado do. A Presidência também Fundação de Educação para criação do Código de Defesa
requerimento do deputado deferiu requerimentos para a o Trabalho de Minas Gerais do Consumidor.
Paulo Piau (PP), solicitando realização de cinco reuniões (Utramig) e os 40 anos da Comunicação - A Presidência
audiência pública da Comis- especiais. O líder do gover- Companhia de Habitação do comunicou ao Plenário que o
são de Educação, Ciência,	no, deputado Alberto Pinto Estado de Minas Gerais Requerimento 5.204/05 foi
Tecnologia e Informática, Coelho (PP), pretende home-	(Cohab). Já as deputadas Ana recebido e aprovado.

Crise poLítica
A deputada Maria Tereza Lara
(P1) parabenizou as entidades
q ue participaram de recente
seminário sobre desarma-
mento e direitos humanos,
promovido pela Fundação
Dom Helder Câmara. A parla-
mentar enfatizou que o Blo-
co PT/PCdoB é favorável ao
desarmamento como princi-

preparação
^1;--^-111_

O Plenário da Assembléia
aprovou três projetos na Reu-
nião Extraordinária da manhã
de ontem. Os deputados vo-
taram, em 1 0 turno, o PL que
estabelece condições para a
instalação e o funcionamen-
to de frigoríficos, matadou-
ros, abatedouros, charqueadas
e curtumes, obrigando esses
estabelecimentos a apresentar
o Estudo de Impacto Am-
biental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (Rima)
para obter o licenciamento.
Também aprovaram, em 1°
turno, a proposição que ins-
titui mecanismos de fomen-
to à recuperação de áreas de-
gradadas por meio de explo-
ração integrada da fruticul-
tura e da apicultura, além de
uma doação de imóvel. Com
essas três proposições, são 13
os projetos votados pelo Ple-
nário esta semana.
Dois anos - O PL 896/03,
do deputado Adalclever
Lopes (PMDB), proíbe a ins-
talação e o funcionamento
de frigoríficos, matadouros,
abatedouros, charqueadas e
curtumes em perímetro urba-
no ou regiões densamente
povoadas. Segundo a emen-
da n° 2, terão dois anos para
se adaptar às novas regras os
empreendimentos localiza-
dos nas áreas urbanas que es-
tejam com autorização de
funcionamento e em opera-
ção na data da publicação da
nova lei. A emenda n° 3, apro-
vada, estabelece que as em-
presas já instaladas nas áreas
urbanas terão dois anos para

Outro projeto aprovado
na Reunião Extraordinária on-
tem foi o PL 1.457/04, do
deputado Roberto Carvalho
(PT), que cria uma linha de
crédito especial, no ãmbito
do Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural (Funderur),
para o financiamento de pro-

a realocação de seus estabe-
lecimentos. Essa emenda ain-
da determina que não será
concedida renovação das li-
cenças de funcionamento
para as empresas já instala-
das nessas áreas. A emenda
n° 1, também votada pelo
Plenário, estabelece multa de
10 mil UFPMGs por dia para
os estabelecimentos que
descumprirem a nova lei.
Substitutivo - Com a votação
das emendas, todas do autor
do projeto, o substitutivo n°
1, aprovado pelo Plenário, foi

jetos de recuperação de áreas
degradadas que utilizem sis
temas de fruticultura integra
da com a apicultura. Ordena,
também, a participação do
órgão gestor do fundo na ela
boraçáo de projetos técnicos
na fiscalização dos financia
mentos concedidos e n

modificado. Essas emendas
resgatam artigos do projeto
original que não tinham sido
incorporados ao substitutivo
por conterem vícios e ilegali-
dade, na opinião da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que o apresen-
tou. O substitutivo determi-
nava que os empreendimentos
em operação na data da pu-
blicação da nova lei seriam fis-
calizados quanto ao cumpri-
mento das normas de prote-
ção e conservação do meio
ambiente, ficando a critério

do Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental (Copam), no
prazo de dois anos, a deci-
são sobre a continuação de
suas atividades. Permanece,
por outro lado, a determina-
ção de que não serão conce-
didas novas licenças para em-
preendimentos localizados em
áreas urbanas.

Agora o projeto segue
para a Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
para receber parecer de 2 0 tur-
no antes de ser novamente
analisado pelo Plenário.

valorizada
mo, cinco anos. O projeto foi
aprovado com três emendas.
Agora segue para a Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial para receber
parecer de 2° turno antes de
ser novamente analisado pelo
Plenário. Leia matéria com-
pLeta na internet

pio de defesa da vida e da
dignidade do homem. Ao
comentar a atual crise polí-
tica do País, ela destacou
que é preciso discutir os va-
lores e contravalores da cul-
tura brasileira e que este é o
momento de unir forças e
contribuir para "passar a lim-
po" o Brasil. "A imprensa é
essencial para a democracia,

A ALr4G começa apLane-
jor o revisão anual do Plano
Plurianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2004-07. Ontem, a
presidente da Comissão de Par-
ticipação Popular deputada '1a-
da Tereza Lora (PT), os depu-

tadosAndrdQuintão iPT) eEc-
bastião Helvécio (PDT), e fun-
cionários da Assembléia se reu-
viram com o subsecretário de
Estado de Planejamento e Ges-
tão, Tadeu Barreto Guimarães,
para começara preparar a au-

diéncia pública de revisão, que

mas deve ser isenta, mostran-
do os dois lados", ressaltou.
Ao final de seu discurso, Ma-
ria Tereza [ara leu e apoiou a
declaração "Resgatar a digni-
dade da política", da CNBB,
divulgada no dia 16 de agos-
to, que, segundo ela, aponta
caminhos para que a socieda-
de se torne mais fraterna e
menos desigual.
da J6 Moraes (PCdoB) elo-
giou o pronunciamento. Por
outro lado, também em apar-
te, o deputado Mãrcio Kan-
gussu (PPS) criticou a falta de
verbas do governo federal para
as estradas mineiras. Já o de-
putado Gustavo Valadares
(FEL) afirmou que o governo
do Estado tem trabalhado para
a valorização dos servidores.

deverá ser nos dias 25 e 26 de
outubro. Na i 1 semana de ou-
tubro, lideranças de todas as re-
giões receberão informações so-
bre como participar do processo.

A deputada Afaria Te-
reza Lora (PT) destacou que
a reunião será uma oportu-
nidade para as lideranças co-
nhecerem a revisão da PPAG
- iniciativa inédita que teve
inicio em 2004. A repetição
da parceria entre Executivo e
Legislativo foi destacada pelo
subsecretário.

Fruticultura em áreas degradadas é
mobilização de governos
municipais para a viabilização
da implantação dos referidos
projetos. Os recursos do
Funderur podem ser aplicados
em financiamentos para inves-
timentos fixos e semifixos, com
prazo máximo de dez anos, in-
cluída a carência de, no máxi-

Servidores	 e informou que serão propos-
O deputado Wetiton Prado tas mudanças nos projetos
(PT) concordou com a depu-	das tabelas salariais da Edu-
tada Maria Tereza [ara que o cação. Weliton Prado afir-
momento é de renovação e mou que o reajuste propos-
parabenizou o trabalho que to por Aécio Neves não aten-
vem sendo desenvolvido pela de ás necessidades dos ser-
Policia Federal flOS últimos	vidores e incentivou as ca-
tres anos. Ele também falou tegorias a se mobilizarem
da importância da valoriza-	para a conquista de seus di-
ção dos servidores públicos	reitos. Em aparte, a deputa-

Ila revi sãoP1anua[tltk.IPPAGI
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Deputados discutem tabe[as sa[aríais
com representantes dos professores

O 2-vice-presidente
Assembléia Legislativa, depu
tado Rogério Correia (PT); o
líder do governo, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP); e a
vice-líder do Bloco PT/PCdoB
deputada Já Moraes, recebe-
ram ontem os dirigentes do
Sindicato Unico dos Trabalha-
dores em Educação (Sind-UTE
e vários servidores da educa
ção para tratar da tramitação-
da tabela salarial da categoria.

Rogério Correia infor-
mou aos professores sobre o
calendário de audiências para
debater os projetos. A primei
ra, com os secretários de Esta-
do de Planejamento e Gestão,
Antônio Augusto Anastasia, e
de Educação, Vanessa Guinia-
rães, será na próxima quinta-
feira, na Comissão de Adminis-
tração Pública. O diretor do
Sind-UTE, Antônio Carlos
Hilário, afirmou que as tabelas

enviadas a Assembleia não iii-  -
teressam aos servidores.

A diretora do sindicato,
Lourdes Aparecida de Jesus Vas-
concelos, protestou contra o corte
do ponto dos professores que se
ausentam do trabalho para parti-
cipar de mobilizações. O líder do

aoCracao das tabelas salarfun
• governo na Assembléia garantiu que foi acordado com os servido-

aos professores que irá marcar res; que se preserve o direito de
•	uma reunião entre os servidores	mobilização; e que não se retro-

e a secretaria de Educação para ceda em relação aos direitos que
tentar reverter essa situação.	eles possuem hoje. Os deputa-

Três compromissos foram dos Laudelino Augusto, Padre
propostos pela deputada Já Moraes João e Weliton Prado, do PT, tam-
corno essenciais: que se cumpra o	bém participaram da reunião,

ACONTECE HOIJE

• Reurrrão preparatória p ara a aortr1 ( nr do Eat:n rio ia
Adolescente (Drretoria-Gera{:

12 horas
• Projeto Zás - a p resentação do qruu Ojardióes da FOrrou ( ieatrt0

• Comissão de Politica Agro pecuária e Agroirrdustrial (Juiz de Forai -
bater o PL 2.028/05, do govurrnaicri, que disp õ e antro a P('ldi3

Estadual de Segurança Alimentar e Nul:rrcrorr,d Ssuterrtá'rel.	or:vda-

una: : iiOflifliO do Lca:sorsn Fstaoua[ de Segurança Alimentar nions 'ra-
Meirv Andréa Bouges David; coordenadores da Comissão Regio-

uni de Segurança Alimentar da Zona da Mata, Márcia Barroso de
Cuivalhrr Nocera, Alice de Paula Delgado e Clério Koyro: representarr-
te da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Fiávia Duarte Tarjares Flávio;
e o advogado Fernando Tadeu David
4h30

aí laOnrrra -- visita ris 5r alunas da 8'	rio ia Frcnia
da t:aiu

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político
8h30 Comissão de Saúde (reprise) - A cituação do í,urdiominun co: 8H

12h20 Panorama (resenha)
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia i° edição (ao vivo) - O une acontece
na Assembléia e as principais noticias do Estudo

14h Comissão de Defesa do Consumidor (inédito) - Sistema de
substituição tributária de Minas

17h Assembléia Debate - Desafios da Reforma }'oiitiça
18h Programa da Associação Mineira do Ministério Público
19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h30 Repórter Assembléia 2° edição (ao vivo) - O que a: antena
ra Acue a ri eia e ia frincip ais notícias cl) Estado

20h Visão Parlamentar
20h15 Ciclo de Palestras Comunicação Pública e Assessoria de

Imprensa" (inédito)
22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político - Retrospectiva da semana
23h Via Justiça (inédito)	Referendo do desarinarriento

23h40 Teatro Assembléia
0h10 Sala de Imprensa - Cultura digital no Brasil

1h Panorama (resenha)
1h30 Resenha (inédito) - Resumo do noticiário da sensana

2h Encerramento
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