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Debate sobre eleições municipais abre
a semana na Assembléia Legislativa
A preparação para as

eleições municipais marca esta
semana na Assembléia
Legislativa. Hoje será promo-
vida uma mesa redonda sobre
limites legais em ano eleitoral
direcionada para vereadores e
servidores de câmaras muni-
cipais. O debate é organizado
pelo Centro de Apoio às Câ-
maras (Ceac) e pela Escola do
Legislativo e será transmitido
ao vivo pela TV Assembléia. A
mesa redonda ocorrerá entre
9 e 12 horas, no Teatro, e con-
tará com mais de cem partici-
pantes, entre debatedores e
interessados.

Também hoje, o Expres-
so Cidadania, projeto da
ALMG que tem o objetivo de
estimular a participação po-
lítica e o exercício consciente
do voto dos jovens de 16 e
17 anos, chega a Patos de
Minas (Alto Paranaíba).

As atividades aconte-
cem entre 8 e 12 horas e tam-
bém das 19h30 às 22 horas.
Participam alunos das Esco-
las Estaduais Marcolino de
Barros, Professor Zama

Maciel e Professora Elza Car-
neiro Franco. Os encontros se
repetem amanhã, no mesmo
horário.

Na quinta-feira, o Ex-
presso Cidadania vai a
Paracatu (Noroeste de Minas).
Participam os alunos da Es-
cola Estadual Antônio Carlos.

O Expresso Cidadania é pro-
movido em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral e
a Secretaria de Estado de
Educação.

Para hoje estão progra-
mados, ainda, o lançamento
do CD do Coral da Assembléia,
às 19 horas, no Teatro; e a

abertura da exposição O Vi-
dro do Brasil, às 20 horas, no
Espaço Político-Cultural. Na
sexta-feira, haverá uma Reu-
nião Especial no Plenário, às
14 horas, em homenagem à
Marinha do Brasil, atenden-
do a requerimento do depu-
tado João Leite (PSDB).

Comissão de Direitos Humanos faz quatro reuniões
Das oito reuniões com

convidados programadas para
esta semana, metade é organi-
zada pela Comissão de Direitos
Humanos. A primeira acontece
hoje, às 14 horas, no Auditó-
rio, a fim de discutir propos-
tas apresentadas pelo Movi-
mento Tortura Nunca Mais. A
reunião marca os 44 anos do
golpe de 1964 e também terá
o objetivo de analisar como
estão sendo feitas as indeni-
zações às vítimas de tortura.
Amanhã acontece reunião para
discutir episódio de violência
ocorrido em Corinto.

Na quinta-feira, a Comis-
são de Direitos Humanos re-
cebe convidados para discu-
tir incidente, ocorrido no mu-
nicípio de Vespasiano, envol-
vendo o prefeito, Ademar José
da Silva, e policiais militares,
por ocasião da realização de
show durante o carnaval des-
te ano. O prefeito diz ter sido
agredido, enquanto os polici-
ais afirmam que ele incitou a
população a agredi-los.

Também na quinta, a
comissão volta a se reunir para
avaliar a situação dos 185 as-
pirantes da Guarda Municipal

de Contagem que ainda não
foram nomeados pela prefei-
tura.

A Comissão de Saúde
recebe convidados, na quar-
ta-feira, para discutir a am-
pliação da cobertura dos pla-
nos de saúde. No mesmo dia,
a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira recebe convidados
para discutir a quitação de
créditos tributários do Esta-
do com precatórios.

Ainda na quarta-feira,
outras duas reuniões com
convidados estão programa-
das. A Comissão de Assuntos

Municipais discute a execu-
ção do programa Luz para
Todos. Já a Comissão de Po-
lítica Agropecuária se reúne
em Uberaba para discutir
ações para minimizar possí-
veis impactos do crescimen-
to da produção de etanol na
região.

Uma única visita de co-
missão está programada para a
semana. Parlamentares da Co-
missão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo vão
a Itajubá, na quinta-feira, para
conhecer a fábrica da Helibras.
Agenda

O Coral da Assembléia se apresenta hoje na abertura da temporada 2008 do projeto Segunda Musical

Guilherme Bergamini
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PROGRAMAÇÃOSEMANALDAGERÊNCIA-GERALDEAPOIOÀSCOMISSÕES
PERÍODODE31/03/2008A04/04/2008

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA

01/04
QUARTA-FEIRA

02/04
QUINTA-FEIRA

03/04

9:00
DIREITOSHUMANOS(7)

Auditório

9:15
SAÚDE(3)
PlenarinhoI

9:30
CONSTITUIÇÃOEJUSTIÇA

PlenarinhoIV
SEGURANÇAPÚBLICA

Auditório

10:00

EDUCAÇÃO,CIÊNCIA,
TECNOLOGIAEINFORMÁTICA

PlenarinhoII

MEIOAMBIENTEERECURSOS
NATURAIS
PlenarinhoIII

FISCALIZAÇÃOFINANCEIRAE
ORÇAMENTÁRIA
PlenarinhoIV

DEFESADOCONSUMIDOREDO
CONTRIBUINTE
PlenarinhoI

VISITATURISMO,INDÚSTRIA,
COMÉRCIOECOOPERATIVISMO

(8)
Itajubá

10:30

FISCALIZAÇÃOFINANCEIRAE
ORÇAMENTÁRIA(4)

Extraordinária
PlenarinhoIV

14:00

DIREITOSHUMANOS(2)
Extraordinária
Auditório

14:15

ASSUNTOSMUNICIPAISE
REGIONALIZAÇÃO
Extraordinária
PlenarinhoI

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃOE
OBRASPÚBLICAS
PlenarinhoIV

REDAÇÃO
PlenarinhoII

TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIOECOOPERATIVISMO

PlenarinhoIII

PARTICIPAÇÃOPOPULAR
PlenarinhoIV

DIREITOSHUMANOS(9)
Extraordinária
Auditório

15:00

POLÍTICAAGROPECUÁRIAE
AGROINDUSTRIAL

PlenarinhoII

CULTURA
PlenarinhoIII

15:30

TRABALHO,DAPREVIDÊNCIAE
DAAÇÃOSOCIAL
PlenarinhoI

16:00
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

PlenarinhoI

ASSUNTOSMUNICIPAISE
REGIONALIZAÇÃO(5)

PlenarinhoIV

18:30

POLÍTICAAGROPECUÁRIAE
AGROINDUSTRIAL(6)

Extraordinária
Uberaba

ESTAPROGRAMAÇÃOPODERÁSOFRERALTERAÇÕESNODECORRERDASEMANA
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Terça-feira (1o/4/08)

8 horas
• Expresso Cidadania (Patos de Minas)

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – obter esclarecimentos sobre
episódio de violência policial ocorrido em Corinto. Convidados: procura-
dor de justiça André Ubaldino; corregedor da Polícia Militar (PM) coronel
Cézar Romero Machado Santos; comandante da 219ª Cia. da PM, 2º-tenen-
te Flávio de Brito Pereira; coronel Itamar de Oliveira Pacheco Filho; presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Corinto, Elias Miranda;
3º-sargento João Ricardo Rezende; cabo Israel Santos Góes; e a vítima de
violação, João Augusto Pereira. Requerimento do deputado Durval Ângelo

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV)

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I)

19h30
• Expresso Cidadania (Patos de Minas)

Quarta-feira (2/4/08)
9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir a ampliação da cober-
tura dos planos de saúde. Convidados: diretor-presidente da Agência
Nacional de Saúde (ANS), Fausto Pereira dos Santos; chefe do Núcleo
Regional de Atendimento e Fiscalização da ANS, Renata Carla Castro
Guimarães; presidente da Federação das Unimeds de Minas Gerais, Emerson
Fidélis Campos; promotor Paulo Cezar Neves Marques. Requerimento do
deputado Carlos Mosconi

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório)

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho III)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir a quitação de créditos tributários do Estado com precatórios.
Convidados: secretário de Estado de Fazenda, Simão Cirineu Dias; presi-
dente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador
Orlando Adão Carvalho; advogado-geral do Estado, José Bonifácio Borges
de Andrada; presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) em MG, José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior;
representante do escritório Orlando Vaz Advogados Associados, Flávio
Almeida. Requerimento do deputado Sebastião Helvécio

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho III)
• Palestra “O mito do marketing político” (Teatro) – cessão de espaço

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)

16 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho IV) – discutir o programa
Luz para Todos. Convidados: diretor-presidente de Furnas Centrais Elétri-
cas, Luiz Paulo Conde; coordenador regional do Luz para Todos, Edson
Rezende; delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário Rogério
Correia; diretor-presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais; coordena-
dor estadual do Luz para Todos, Marcílio de Sousa Magalhães; presidente
da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva. Requerimento do deputado Almir Paraca

18h30

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Uberaba) – dis-
cutir ações para minimizar os impactos do crescimento da produção de
etanol na região. Convidados: secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; prefeito de Uberaba,
Anderson Adauto; presidente da Câmara Municipal, Lourival dos San-
tos; vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Rivaldo Machado Borges; diretor-geral do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA), Altino Rodrigues Neto; presidente da
Epamig, Baldonedo Arthur Napoleão; presidente da Emater, José Silva
Soares; assessor do Departamento de Assalariados Rurais da Fetaemg
Rômulo Luiz Campos. Requerimento do deputado Vanderlei Jangrossi

Quinta-feira (3/4/08)
8 horas
• Expresso Cidadania (Paracatu)

9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir incidente envol-
vendo o prefeito de Vespasiano e policiais militares no carnaval. Convida-
dos: prefeito de Vespasiano, Ademar José da Silva; presidente da Associa-
ção dos Praças Policiais e Bombeiros Militares (Aspra), Luiz Gonzaga Ribei-
ro; comandante da 3ª Região da Polícia Militar, coronel Ricardo Franco
Gontijo; coordenador das Promotorias da Comarca de Vespasiano, promo-
tor Marcos Valério Costa Cohen. Requerimento do deputado Durval Ângelo

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Itajubá) – visita
à fábrica da Helibras para conhecer suas instalações e as ações de expansão de
seu parque produtivo. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem (Escola do Legislativo) – oficina de blog e jornal
mural

14h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir a situação dos 185
aspirantes da Guarda Municipal de Contagem que ainda não foram nomea-
dos. Convidados: secretário municipal de Governo, Paulo César Funghi;
secretária municipal de Planejamento, Eugênia Bossi Fraga; secretária mu-
nicipal de Administração, Cleodirce Cornélio de Camargos; controlador-
geral do Município, Munir Nacif Mitre; gestor do Centro Integrado de Defesa
Social, Gustavo Tostes; comandante interino da Guarda Municipal, Lúcio
Messias Machado. Requerimento do deputado João Leite

19h30
• Expresso Cidadania (Paracatu)

Sexta-feira (4/4/08)

14 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Marinha do Brasil a
requerimento do deputado João Leite
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Especialistas defendem ações para conter
fluxo migratório de Governador Valadares

Com o objetivo de bus-
car alternativas de desenvol-
vimento em Governador
Valadares para reduzir os efei-
tos do fluxo migratório de tra-
balhadores do Vale do Rio
Doce para o exterior, a Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social se reuniu
sexta-feira na cidade. Os par-
ticipantes do encontro defen-
deram a necessidade de pro-
mover políticas públicas de
apoio ao emigrante e sua fa-
mília e a criação de novas
possibilidades de emprego e
renda na terra natal.

Diversos números foram
divulgados na reunião, mui-
tos deles contraditórios, mas,
segundo dados do Ministério
das Relações Exteriores apre-
sentados pelo professor Haruf
Salmen Spíndola, pesquisador
do Núcleo de Estudos Multi-
disciplinar sobre Desenvolvi-
mento Regional da Univale,
são cerca de 3 milhões de bra-
sileiros vivendo no exterior,
sendo que 33% estão ilegais.
Segundo ele, anualmente 100
mil brasileiros migram para o
exterior. Na Europa vivem, de
acordo com dados de 2006,
350 mil brasileiros, sendo que
100 mil estão em Portugal. Nos
Estados Unidos há 1,3 milhão
de brasileiros.

A partir desses dados,
Haruf Spíndola destacou a
importância de se refletir so-
bre como tem sido a atitude
e o olhar da população brasi-
leira, em especial da classe
governante, em relação ao
emigrante. Ele destacou que
a questão tem que ser tratada
também partindo da ótica da
realidade local e regional, bus-
cando o empreendedorismo.

Spíndola defendeu
ações de direito e proteção ao
emigrante, visando seu forta-
lecimento no exterior; medi-
das para tornar a remessa de
dinheiro legal, como um car-
tão de débito no qual a famí-
lia pode sacar direto da con-
ta no exterior; combate às

distorções dos mercados lo-
cais; e criação de centros de
orientação e proteção ao emi-
grante.

Os participantes da reu-
nião foram unânimes no pen-
samento de buscar alternati-
vas para o desenvolvimento de
Valadares e região. A autora
do requerimento para o deba-
te e vice-presidente da comis-
são, deputada Elisa Costa (PT),
destacou algumas políticas
públicas do Governo Federal
que vão trazer, segundo ela,
esperança de reinserção do
emigrante no desenvolvimen-
to da região.

Entre as ações, Elisa Cos-
ta citou recursos de R$ 110
milhões do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC)
para Governador Valadares em
obras de infra-estrutura nas
áreas de habitação e sanea-
mento. Também citou a libe-
ração de R$ 5 milhões de
emendas do Plano Plurianual
de Ação Governamental
(PPAG) para a cidade nas áre-
as ambiental e educacional.

Cidade terá investimento
em educação superior
O deputado federal Leo-

nardo Monteiro destacou a ex-
pansão do Centro Federal de
Educação Tecnológica (Cefet),
que vai implantar uma unidade
em Governador Valadares, além
do projeto de uma universida-
de federal na região. “Estamos
trabalhando para trazer a Uni-
versidade Federal do Vale do
Jequitinhonha e do Mucuri”,
afirmou. Ele defendeu ainda a
criação de uma legislação que
ampare o emigrante e sua famí-
lia no caso de falecimento.

A deputada Rosângela
Reis (PV) lembrou que existe
uma lei municipal que obriga
a prefeitura a pagar as despe-
sas de remoção do corpo para
o Brasil, que giram em torno
de R$ 20 mil.

A subsecretária de Esta-
do de Indústria, Comércio e
Serviços, Marilena Chaves, não
vê a emigração como proble-
ma, e sim como potencial. Ela

defendeu que o projeto de de-
senvolvimento local seja ca-
paz de inserir o emigrante, que
volta fluente em outra língua
depois de ter conhecido ou-
tras culturas. “Eles podem ser
agentes de turismo”, sugeriu.

Para o coordenador do
Centro de Informação, Apoio e
Amparo à Família e ao Trabalha-
dor no Exterior, Antônio Carlos
Linhares Borges, a idéia é abrir
portas para geração de renda para
o emigrante. “Não é nossa inten-
ção evitar que a emigração acon-
teça, mas proporcionar oportu-
nidade local e que a pessoa pos-
sa optar por ir ou não”, disse.
Presenças – Deputadas
Rosângela Reis (PV), presiden-
te; e Elisa Costa (PT), vice. Tam-
bém participaram da reunião os
representantes do Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
Márcio Fortes Hirata; e do Con-
selho Nacional de Imigração,
Rinaldo Gonçalves de Almeida.

A preocupação com o fluxo migratório para os Estados Unidos reuniu autoridades e especialistas em GV

Marcelo Metzker

COMISSÕES
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Prefeitos cobram pavimentação de estrada
entre Papagaios e Pitangui, no Centro-Oeste

A necessidade de
asfaltamento de 22 quilôme-
tros da MG-423, entre Papa-
gaios e Pitangui, foi a con-
clusão unânime da audiência
pública realizada na sexta-fei-
ra em Papagaios, Centro-Oes-
te do Estado, pela Comissão
de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas.

A requerimento dos depu-
tados Antônio Júlio (PMDB) e
Domingos Sávio (PSDB), a reu-
nião contou com a presença de
15 prefeitos da região, mais de
20 vereadores e um secretário de
Estado e começou com atraso de
uma hora em decorrência da de-
mora do prefeito de Pitangui,
cujo carro ficou atolado nos la-
maçais da estrada.

A tônica da reunião foi
a união suprapartidária em
torno da obra, aspecto
enfatizado pelos deputados
Inácio Franco (PV), Antônio
Júlio, Paulo Cesar (PDT),
Neider Moreira (PPS) e
Gustavo Valadares (DEM). A
união de esforços foi desta-
cada ainda pelo secretário de
Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana,
Dilzon Melo.

Antônio Júlio pediu a
liberação da obra, “não só por-
que já está licitada, mas por-
que já tem uma grande força
política”, mesmo argumento
usado pelo prefeito de Papa-
gaios, Mário Reis Filgueiras,
que lembrou os “500 mil vo-
tos que a região tem”.

A deputada federal Ma-
ria Lúcia Cardoso (PMDB/MG)
destacou as idas e vindas da

obra, contratada desde 1994,
enquanto o deputado Inácio
Franco enfatizou a prioridade
dada pelo governo aos acessos
a todos os pontos do Estado.

O deputado Paulo Cesar,
ex-prefeito de Nova Serrana,
uma das 27 cidades a serem
beneficiadas pelo asfalto, dis-
se sentir-se constrangido de
fazer reunião para debater esse
assunto. “É preciso resolver de

uma vez por todas esta ques-
tão, em respeito à população
dessas cidades”.

O deputado Neider
Moreira lembrou que, sem
acesso, não há desenvolvi-
mento e que, do programa do
governo mineiro de asfaltar
todas as cidades mineiras, só
faltam 74, por isso ele acredi-
ta que a obra será liberada pelo
governador.

Estrada seria acesso mais fácil à BR–381
Segundo o coordenador

regional do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER-
MG), Célio de Faria Silveira, as
obras na MG-423 se arrastam
desde 1994. A assinatura do
contrato para a pavimentação
foi feita em 2000, tendo sido
asfaltados três quilômetros em
2002, quando a obra foi pa-
ralisada. No total, são 42 qui-
lômetros de asfalto, constru-
ção de uma ponte, alargamen-
to de outra e mais obras de
arquitetura. Faltam 22 quilô-
metros de asfalto, orçados em
cerca de R$13 milhões.

Os prefeitos Mário
Filgueiras, de Papagaios, e
Evandro Rocha Mendes, de
Pitangui, destacam que a es-
trada facilitará o escoamento

da produção agrícola, dimi-
nuirá o tempo de viagem en-
tre as duas maiores cidades da
região – Sete Lagoas e
Divinópolis – e evitará que em-
presas de Sete Lagoas passem
pela Capital para alcançar a
BR-381, por exemplo.

Moradores das cidades
da região pediram que os de-
putados e o secretário Dilzon
Melo pressionem o governa-
dor. Muitos criticaram as inú-
meras reuniões já feitas com
esse objetivo que, no entan-
to, não resultaram no térmi-
no da obra.
Presenças – Deputados Gustavo
Valadares (DEM), presidente;
Inácio Franco (PV), Neider
Moreira (PPS), Antônio Júlio
(PMDB) e Paulo Cesar (PDT).

Com as chuvas, a MG-423 vira um lamaçal que complica a vida dos motoristas do Centro-Oeste do Estado

Guilherme Bergamini
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8 horas
• Expresso Cidadania (Patos de Minas)

9 horas
• Mesa-redonda (Teatro) – Câmaras municipais: Limites legais em ano
eleitoral

14 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir propostas
do Movimento Tortura Nunca Mais. Convidados: secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Social e Esportes, Custódio Mattos;
subsecretário de Estado de Direitos Humanos, João Batista de
Oliveira; coordenador do Centro de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário,
promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira; presidenta do Conselho

Estadual de Direitos Humanos, Emely Vieira Salazar; coordenado-
ra do Instituto Helena Greco, Heloísa Greco; presidente do grupo
Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra; livreiro Marco Antônio Mayer;
professora Maria Amélia de Almeida Teles. Requerimento do de-
putado Durval Ângelo
• Parlamento Jovem (Escola do Legislativo) – oficina sobre ferramentas
de pesquisa

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – lançamento do CD do Coral da Assembléia

19h30
• Expresso Cidadania (Patos de Minas)

20 horas
• Abertura da exposição O Vidro do Brasil (Galeria de Arte)

CULTURA

Lançamento de CD do coral e abertura
de exposição são destaques de hoje
A semana na ALMG come-

ça com dois eventos culturais:
o lançamento do CD do Coral
da Assembléia e a abertura da
exposição O Vidro do Brasil.

O Coral da Assembléia se
apresenta às 19 horas, no Te-
atro, na abertura da tempora-
da 2008 do Segunda Musical.
O primeiro CD do grupo é fru-
to de 14 anos de atividades
ininterruptas, com muitas
apresentações em Belo Hori-
zonte e no interior. No reper-
tório do disco estão músicas
de autores nacionais e estran-
geiros, peças consagradas e
outras praticamente desco-
nhecidas.

Às 20 horas, na Galeria
de Arte, será aberta a exposi-

ção de Mario Seguso, consi-
derado o maior mestre vidrei-
ro do Brasil. Entre os traba-
lhos que serão apresentados
estão delicados pássaros, bai-
larinas, pescadores e suas re-
des, peixes, baianas e crian-
ças brincando, que surgem em
superfícies brilhantes, escava-
das por finas linhas que trans-
formam simples objetos de
cristal em verdadeiras jóias.

A exposição estará aber-
ta ao público até o dia 24 de
abril. O evento faz parte das
comemorações do Dia do Ar-
tesão e é uma realização da
ALMG em parceria com a
Copasa e com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Econômico.

A exposição O Vidro do Brasil reúne trabalhos de Mario Seguso

Divulgação

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – Lei de Imprensa

9h10Assembléia (ao vivo) – Mesa-Redonda “Funcionamento das
Câmaras Municipais em Ano Eleitoral”

12h Sala de Imprensa – A Violência entre os Jovens

13h Série Negócios e Soluções – Padrão de Qualidade e Produtivi-
dade

13h30Repórter Assembléia  – 1ª edição (ao vivo)  – O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Propostas
apresentadas pelo Movimento Tortura Nunca Mais

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Brasil Eleitor

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

20h Lançamento da Frente Parlamentar Antidrogas

21h20Via Justiça – Lei de Imprensa

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Assembléia Debate – Pesquisas com células-tronco

0h Memória e Poder – Depoimento do sindicalista Arlindo Ramos

1h Segunda Musical

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


