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Medalha Santos Dumont será entregue
segunda-feira; 188 pessoas são agraciadas
Nesta segunda-feira,

data em que, há exatos 100
anos, o avião 14 bis fez seu
primeiro vôo em Paris, parla-
mentares, políticos, autorida-
des e personalidades de Minas
Gerais e do Brasil vão partici-
par da entrega da Medalha
Santos Dumont. Anualmente,
o governo do Estado escolhe
os homenageados por sua con-
tribuição ao desenvolvimento
e ao progresso da aviação no
País. Este ano, foram escolhi-
dos 188 agraciados para a so-
lenidade, marcada para as 10
horas, na Fazenda Cabangu,
em Santos Dumont, município
da Zona da Mata mineira.

Entre os condecorados
estão os deputados Célio Mo-
reira (PSDB), Gilberto Abra-
mo (PMDB), Gustavo Corrêa
(PFL), Leonardo Moreira (PFL),
Neider Moreira (PPS) e Zé Maia
(PSDB); e personalidades como
o ministro da Defesa, Waldir
Pires, o designer Hans Donner
e o astronauta Marcos César
Pontes. O orador oficial da so-
lenidade do centenário do vôo
do 14 bis será o presidente
da Embraer, engenheiro Mau-
rício Novis Botelho.

A comenda foi criada
pela Lei 1.493, de 1956, para
comemorar a realização do
primeiro vôo do 14 bis, no
dia 23 de outubro de 1906,
em Paris, França. Atualmen-
te, cada um dos 20 integran-
tes do conselho tem o di-
reito de indicar cinco me-
dalhas: uma de ouro, duas
de prata e duas de bronze.
O presidente da ALMG, de-
putado Mauri Torres (PSDB),
que preside o Conselho Per-
manente da Medalha Santos
Dumont, pode indicar um
número maior. As outras in-
dicações partem do próprio go-
vernador. No ano passado, fo-
ram conferidas 225 medalhas.

Integrantes do conselho –
Integram o conselho represen-
tantes das seguintes entida-
des: Assembléia Legislativa de
Minas Gerais; Tribunal de Jus-
tiça; Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG); Pon-
tifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (PUC Minas);
Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg); Secreta-
ria de Estado de Cultura; Se-
cretaria de Estado de Defesa
Social; Polícia Militar; Polícia
Civil; Academia Mineira de Le-
tras; Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Minas Gerais; gover-
no do Estado, por meio de seu
cerimonial; 4ª Divisão do Exér-
cito; Escola Preparatória de Ca-
detes do Ar; Centro de Instru-
ção e Adaptação da Aeronáuti-
ca; Corpo de Bombeiros Militar;
e prefeitura de Santos Dumont.

Avião Tucano na Fazenda Cabangu, onde acontece a solenidade de entrega da Medalha Santos Dumont

Alair Vieira – 28/10/05

Domingo é o dia da
3a Corrida Rústica

A 3ª Corrida Rústica da
Assembléia, que acontece nes-
te domingo, marca o início do
calendário de atividades da V
Semana do Servidor. Promovi-
da em parceria com a Liga
Mineira de Atletismo, a corri-
da terá um percurso de 5 km
pelas ruas do bairro Santo
Agostinho e será realizada a
partir das 9 horas. Todas as
300 vagas para participar da
corrida foram preenchidas por
servidores da ALMG, morado-
res do Santo Agostinho e cor-
redores amadores.

Além da distribuição de
kits e de medalha de participa-
ção para todos os que comple-
tarem a prova, haverá também

troféus para os primeiros colo-
cados em diversas modalidades.

Os participantes da cor-
rida tiveram que doar três qui-
los de alimentos não perecí-
veis, que serão doados à rede
Leuceminas – Casa de Apoio
às Crianças Carentes Portado-
ras de Leucemia. A 3a Corrida
Rústica da Assembléia tem o
apoio da Aslemg, Aplemg,
Cofal, Sindalemg, Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombeiros,
Unimed Belo Horizonte e su-
permercados Mart Plus.

As atividades da Se-
mana do Servidor prosse-
guem na próxima semana,
com oficinas, apresentações
musicais e palestras.
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – espetáculo “Sinal aberto – Samba de toda via”,
com Elena Machado e Vladimir Zapata

14 horas
• Programa Educação para a Cidadania – visita de 60 alunos do Centro

Educacional Mineiro, do bairro Alípio de Melo

Domingo (22/10/06)

9 horas
• 3a Corrida Rústica da Assembléia

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Comissão de Meio Ambiente – Exploração predatória da
candeia no Sul do Estado

12h30Panorama – Mensalidade escolar

13h Horário reservado à Propaganda Eleitoral Gratuita

13h20Mundo Político

13h50Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo)– O
que acontece na Assembléia e as principais notícias
do Estado

14h15Boletim das Eleições 2006 – Entrevistas com deputados
eleitos para a 16ª Legislatura

14h45Comissão de Turismo – Lei geral das micro e pequenas
empresas (gravada em 28 de setembro)

16h30Memória e Poder – Depoimento do jornalista Vilas Boas Corrêa

17h35Boletim das Eleições 2006 – Entrevistas com deputados

eleitos para a 16ª Legislatura

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Teatro Assembléia

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical

20h30Horário reservado à Propaganda Eleitoral Gratuita

21h Panorama – Alimentação saudável

21h30Boletim das Eleições 2006 – Entrevistas com deputados
eleitos para a 16ª Legislatura

22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Direito Digital

23h40 Teatro Assembléia

0h10Sala de Imprensa – Mercado de trabalho e deficiência

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

CULTURA

Memória e Poder entrevista o
jornalista José Mendonça

O entrevistado do pro-
grama Memória e Poder da TV
Assembléia que será exibido
amanhã, às 19h30, é o jorna-
lista José Mendonça. Ele fala
sobre sua trajetória profis-
sional e relata fatos que ocor-
reram no Brasil durante a ins-
talação do Estado Novo,
enfatizando o trabalho da im-
prensa nesse período.

Nascido em Alfenas,
Mendonça conta que, quando
veio para Belo Horizonte, a ci-
dade era ainda muito peque-
na, o meio de transporte uti-
lizado era o bonde e todo
mundo se conhecia. “Se a gen-
te estava com pressa, não po-
dia passar na Avenida Afonso
Pena, porque tinha que ficar
parando para cumprimentar as
pessoas”, comenta.

José Mendonça traba-
lhou no jornal O Diário, foi

correspondente de O Globo e
Folha de S. Paulo e assessor
de imprensa da Secretaria de
Educação no governo JK. Ele
foi também um dos fundado-
res do Sindicato dos Jorna-
listas de Minas Gerais e pro-
fessor do curso de Jornalismo
da UFMG. Mendonça diz acre-

ditar que “cabe aos meios de
comunicação não só informar,
mas também formar”.

Além de sábado, esse
programa terá reprises no
domingo, às 15h30, na se-
gunda-feira, à 0h30, terça-
feira, às 21 horas, e quarta-
feira, ao meio-dia.

Termina hoje
inscrição para
Galeria de Arte

Terminam hoje as inscri-
ções para o programa de expo-
sições de 2007 da Galeria de
Arte da ALMG. Os artistas e ins-
tituições poderão participar
nas modalidades de pintura,
desenho, objetos, esculturas,
artesanato, documentos, foto-
grafias e instalações. As inscri-
ções deverão ser feitas em ape-
nas uma modalidade: individual
ou coletiva, sendo que cada
mostra terá duração de 15 dias
úteis para artes plásticas e cin-
co para artesanato. As mostras
de artesanato serão coletivas e
a participação em qualquer
evento deve ter um intervalo de,
no mínimo, um ano.

Para participar, os inte-
ressados devem encaminhar suas
propostas, pessoalmente ou
pelo correio, à Coordenação do
Espaço Político-Cultural.

O jornalista José Mendonça: “o jornal é o produto mais perecível que há”

Reprodução TV Assembléia


