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Participantes de audiência fizeram um paralelo entre a possível saída da presidente e o golpe de 1964

Parlamentares e militantes de esquerda
se mobilizam contra impeachment de Dilma

Direitos Humanos da OAB mi-
neira, Daniel Deslandes infor-
mou que o órgão é contrário ao 
posicionamento da OAB nacio-
nal, que entrou com um novo 
pedido de impeachment con-
tra a presidente, com base em 
escutas telefônicas divulgadas 
por Moro. “Como conversas de 
advogados com clientes podem 
fundamentar um processo de 
impeachment proposto pela 
OAB?”, questionou Deslandes.

sidente do Sindicato dos Advo-
gados de Minas Gerais, Vinícius 
Nonato afirmou que o juiz Sér-
gio Moro, que conduz a opera-
ção Lava Jato, adota instrumen-
tos autoritários típicos do regi-
me militar, tais como condução 
coercitiva e confissões obtidas 
por meio de prisões sem justi-
ficativa. Ele condenou, sobre-
tudo, a escuta telefônica de 25 
advogados autorizada pelo juiz.

Membro da Comissão de 

meios de comunicação, o poder 
econômico nacional e interna-
cional e a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) como alia-
dos de uma conspiração contra 
o governo. “O discurso usado 
em 1964, contra a corrupção, 
também está presente hoje”, 
complementou.

As principais críticas ao 
papel do Judiciário e da OAB 
na presente disputa política 
vieram de dois advogados. Pre-

Durante audiência pública da 
Comissão de Direitos Humanos 
ontem, deputados e convida-
dos compararam o pedido de 
impeachment contra a presi-
dente Dilma Rousseff, em tra-
mitação no Congresso, com o 
golpe militar ocorrido em 1964. 
A ditadura, cujo início se deu 
há 52 anos, e suas consequên-
cias foi o tema escolhido para 
a reunião, que contou com a 
participação de militantes de 
esquerda que foram torturados 
pela repressão.

Os parlamentares abriram 
a reunião classificando como 
um “golpe civil” o pedido de 
impeachment. “Em 1964, o dis-
curso era o mesmo, de que não 
era um golpe, de que era preci-
so arrumar o processo político”, 
afirmou o deputado Rogério 
Correia (PT). O deputado Cris-
tiano Silveira (PT) lembrou o ca-
ráter autoritário de muitos dos 
que defendem o impedimento 
da presidente. “Aqueles que cri-
ticam a Dilma o fazem, muitas 
vezes, porque ela lutou contra a 
ditadura”, disse.

Na mesma linha, o depu-
tado Professor Neivaldo (PT) 
ressaltou que é possível iden-
tificar, nos dias atuais, muitos 
dos agentes e das justificativas 
do golpe militar. Ele listou a  
Rede Globo, outros grandes 

Participantes relembram crimes da ditadura
Além da conscientização 

da sociedade, também foram 
defendidas ações mais duras, 
com o objetivo de condenar 
o autoritarismo. “Estou can-
sado de ver pessoas defen-
dendo a volta da ditadura 
militar. Isso é crime”, afirmou 
Betinho Duarte, membro da 
Rede em Defesa da Humani-
dade – Capítulo Brasil. 

porque há jovens que ainda 
defendem a volta do regime 
militar”, afirmou Penna. 

O procurador de justiça 
Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira, que também parti-
cipou da reunião, ratificou a 
atualidade da discussão. “Re-
centemente, houve crianças 
de famílias sem terra presas 
no País”, contou.

ra a conscientização popular. 
Um dos depoimentos 

marcantes da reunião foi o do 
ex-militante Sálvio Humberto 
Penna, que foi torturado du-
rante a ditadura, assim como 
sua esposa, que havia aca-
bado de ter um filho. “Meu 
bebê foi preso com cinco 
dias de nascimento. Isso tem 
que ser denunciado mil vezes 

Coordenadora da Comissão 
da Verdade de Minas Gerais, 
criada para apurar os crimes 
cometidos pela ditadura no 
Estado, Maria Ceres Pimen-
ta Spínola de Castro pediu o 
apoio financeiro do Executivo 
e a ajuda da ALMG para que o 
trabalho possa ser concluído. 
Ela também apontou como  
indispensável um esforço pa-
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Comissão conhece entidade de diabéticos
pelo parlamentar foi a falta 
de fitas de glicemia no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), as 
quais são usadas para testes 
de diabetes. Essa situação 
estaria expondo inclusive 
crianças ao uso de insulina 
sem diagnóstico e acompa-
nhamento adequados.

sociedade. Nesse sentido, ele 
julgou importante convidar 
a ADJ, entidade com quase 
40 anos de atuação. “A asso-
ciação é uma referência do 
terceiro setor na defesa de 
direitos e na educação para o 
diabetes”, elogiou.

Outro assunto abordado 

seus membros a participar 
do evento institucional sobre 
o diabetes que a Assembleia 
realizará no Plenário, no pró-
ximo dia 15.

Antônio Jorge explicou 
que entre os quatro temas 
que serão tratados durante o 
debate está a participação da 

Representando a Comissão 
de Saúde, o deputado Antô-
nio Jorge (PPS) visitou ontem 
a Associação de Diabetes 
Juvenil (ADJ) de São Pau-
lo. O objetivo do encontro, 
segundo o parlamentar, foi 
conhecer o trabalho realiza-
do pela entidade e convidar 

Parceria com a ALMG pode impulsionar
a cadeia produtiva do leite no Estado

Flávia Bernardo 

Parlamentares apresentaram ao secretário de Estado de Agricultura as principais demandas do setor

O deputado Emidinho 
Madeira (PSB) externou sua 
preocupação com a patolo-
gia tripanossomose bovina 
na região de Passos (Sul de 
Minas), que vem afetando o 
plantel produtivo dos municí-
pios. Em resposta, João Cruz 
Reis declarou que a pasta es-
tá estudando formas de diag-
nóstico da doença. 

Já o deputado Nozinho 
(PDT) convidou o secretário 
a participar de audiência pú-
blica da comissão em Itabira 
(Central), no dia 7 de junho, 
destinada a debater a diversi-
ficação econômica em muni-
cípios mineradores por meio 
da agropecuária.

Sobre a criação do Conseleite, 
ele se mostrou favorável à ideia 
e se colocou à disposição para 
auxiliar na sua implementação.

O deputado Fabiano To-
lentino ponderou que o setor 
teve avanços, mas caminha pa-
ra um retrocesso. Nesse senti-
do, ele lembrou que a produ-
ção de leite deve crescer 25% 
na próxima década, enquanto 
a previsão para outros setores, 
como o da soja, deve ser de até 
45%. Frente a essa perspectiva, 
o secretário indicou como um 
dos caminhos do segmento o 
incentivo à exportação, consi-
derando que a produção cres-
ce anualmente 4%, enquanto 
o consumo apenas 2 %.

atenção especial às dificulda-
des de adequação dos pro-
dutores mineiros à contagem 
de células somáticas (CCS) do 
leite, conforme prevê instru-
ção normativa do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Ele também 
cobrou apoio à criação de um 
conselho, que seria denomi-
nado Conseleite, para o setor.

Em relação à instrução nor-
mativa, João Cruz Reis esclare-
ceu que ela não deve ser pror-
rogada, mas que, mesmo assim, 
o Estado precisa ficar atento, 
tendo em vista que a produção 
de leite perdeu em qualida-
de, se comparada à de outras  
regiões, como o Sul do País.  

O empenho de todos os seto-
res envolvidos na produção do 
leite foi defendido pelo secre-
tário de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
João Cruz Reis Filho, na manhã 
de ontem, durante visita das 
Comissões de Desenvolvimen-
to Econômico e de Agropecuá-
ria e Agroindústria à secretaria. 
Ele afirmou que o governo tem 
concentrado esforços no incen-
tivo à produção de laticínios 
no Estado, mas que, sozinho, 
é incapaz de promover todas 
as transformações necessárias. 
Nesse sentido, reforçou que 
um dos caminhos é uma parce-
ria com a ALMG. 

Segundo o secretário, o 
envolvimento do Parlamento 
mineiro é fundamental, tanto 
na aprovação de projetos quan-
to na qualificação de emendas 
parlamentares. “O Executivo 
precisa se apoiar no Legislativo 
e seguir seu trabalho”, disse. 

João Cruz Reis reconhe-
ceu que o segmento sofre 
com o acirramento da com-
petitividade com outros entes 
da Federação e também com 
o aumento dos custos dos in-
sumos, como a soja e o milho. 
Demandas – Os deputados 
apresentaram ao secretário 
os requerimentos aprovados 
durante audiência pública 
realizada na Assembleia, no 
dia 25 de fevereiro, na qual 
foram discutidos os princi-
pais desafios enfrentados na 
cadeia produtiva do leite.

O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) pediu 

COMISSÕES
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GERAÇÃO
O Geração traz a história da jornalista e escritora Leila Ferreira. Ela acaba de lançar, em parceria 
com a blogueira Cris Guerra, seu quinto livro, intitulado Que ninguém nos ouça, pela Editora 
Autêntica. Mineira de Araxá, filha de professora de Português, Leila é formada em Letras e Jor-
nalismo. Atuou como repórter na Rede Globo Minas e, durante 10 anos, apresentou o programa 
Leila Entrevista, inicialmente na Rede Minas e, posteriormente, na TV Alterosa. Passaram por 
ela 1,6 mil entrevistados, entre famosos e anônimos. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa convida todos a uma reflexão sobre o vazamento de informações sigilosas 
que envolvem investigações e levanta as seguintes questões: em que medida, nesses casos, 
os veículos de comunicação são usados de acordo com o interesse de cada um? Os conteúdos 
divulgados são confiáveis? De quem é a responsabilidade? Esse assunto é discutido com a 
jornalista Amália Goulart, editora de política do jornal Hoje em Dia; Maurício Lara, diretor do 
Instituto Ver; e João Gualberto Júnior, mestre em Ciência Política. Domingo, às 18 horas. 

PANORAMA
Especialistas e militantes apontam que o começo do século XXI vem assistindo ao ressurgi-
mento do feminismo. No Brasil, o fenômeno ganhou destaque no ano passado, quando as 
campanhas Meu Primeiro Assédio e Meu Amigo Secreto alcançaram grande repercussão nas 
redes sociais. No Panorama, a psicóloga Letícia Barreto e a cientista social Áurea Carolina de 
Freitas analisam esse cenário e citam quais são as principais bandeiras desse novo feminismo. 
Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo 
 1h Brasil Eleitor
 1h30 Resenha da Semana
 2h Comissão Extraordinária das Barragens (25/1) – Balanço 

da situação dos atingidos pelo rompimento de barragem da 
Samarco

 5h30 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 
com José Luiz Quadros de Magalhães  

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Violência contra as mulheres
 8h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 29/3
 10h15 Comissão de Defesa do Consumidor (17/3) – Avanços na área 

de defesa do consumidor 
 13h Resenha da Semana 
 13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Compacto da semana 

(Teleaulas de 1 a 5)
 16h Panorama – Pessoas desaparecidas 
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – Vida leve, com Leila Ferreira
 19h30 Zás (inédito) – Zé da Guiomar  
 20h Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 21h Assembleia Debate – Violência contra as mulheres 
 22h Segunda Musical – Quarteto de Saxofones Catavento 
 22h30 Palestra – Reforma brasileira na perspectiva do direito 

comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello 

•  programação sujeita a alterações

 0h Palestra (continuação) – Reforma brasileira na perspectiva do 
direito comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello 

 0h15 Comissão de Segurança Pública (23/2) – Demora para 
formalização de Reds

 3h15 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto 

 6h Parlamento Brasil
 6h30 Brasil Eleitor 
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Zé da Guiomar 
 9h Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano da 

Costa e Adriano Denardi  
 10h45 Comissão de Segurança Pública (15/3) – Debate sobre 

denúncia de liberação de presos em flagrante por telefone
 12h30 Geração – Vida leve, com Leila Ferreira
 13h Assembleia Debate – Violência contra as mulheres 
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Quarteto de Saxofones Catavento 
 15h30 Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa (inédito) – Vazamentos ou apuração?
 19h Minas é Muitas – Ribeirão das Neves 
 19h45 Palestra – História política de Minas, com Luiz Fernandes de Assis
 22h Panorama – O novo feminismo 
 22h30 Via Justiça – Publicidade infantil 
 23h Brasil Eleitor
 23h30 Mundo Político

•  programação sujeita a alterações



TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

12 horas
A pausa que me dou no silêncio

13 horas

 0h Palestra (continuação) – Voto distrital, com Diogo Cruvinel e 
Patrick Martins

 1h Panorama – O novo feminismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Barragens (13/1) – Comissão 

recebe prefeitos de cidades impactadas pelo rompimento de 
barragem da Samarco

 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 
Elizabeth Marques

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5 (Participação popular)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Saúde dos rins 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão Extraordinária das Barragens (17/3) (inédito) – 

Consequências do rompimento de barragem de rejeitos da Samarco 
 11h30 Parlamento Brasil 
 12h Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5 (Participação popular)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Agropecuária (16/3) – Agricultura familiar
 17h30 Geração – Quarteirão do Soul 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Saúde dos rins 
 20h Segunda Musical – Quarteto de Saxofones Catavento 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Violência contra as mulheres 
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Publicidade infantil 
 23h30 Zás (inédito) – Zé da Guiomar 

• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Mito ou verdade? 
• Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
• O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.

--

-

-
-
-

-

-
 

-
-

-

Cerveja -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Propaganda de cerveja é alvo de campanha
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