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Inflação é a principal causa do 
aumento da tarifa de água no Estado

A inflação, alavancada pelo 
aumento do valor da ener-
gia, e a retração do merca-
do, com a queda na arre-
cadação da Copasa, foram 
algumas das causas apre-
sentadas pela Agência Regu-
ladora de Serviços de Abas-
tecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário do Estado 
de Minas Gerais (Arsae) pa-
ra justificar o aumento de 
13,9% no valor da conta de 
água, a ser incorporado já a 
partir deste mês de maio. O 
reajuste, acima dos índices 
inflacionários, é considera-
do excessivo por órgãos de 
defesa do consumidor, que 
criticam a falta de discussão 
prévia com a população. O 
assunto foi discutido ontem, 
em audiência realizada pela 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte.

A aplicação dos princípios 
da modicidade tarifária e do 
controle social da tarifa foi 
defendida pelos representan-
tes dos órgãos de defesa do 
consumidor presentes à au-
diência. Esses conceitos estão 
relacionados, respectivamen-
te, à acessibilidade ao valor 
da tarifa e aos mecanismos 
que garantem à sociedade in-
formações e participação nos 
processos de formulação de 

políticas relativas aos serviços 
de saneamento.

Para a assessora jurídica 
do Procon Estadual, Christia-
ne Pedersoli, o aumento pro-
posto parece mesmo abusivo, 
por estar acima dos índices de 
inflação. Já o coordenador do 
Procon Assembleia, Marcelo 
Barbosa, defendeu que as jus-
tificativas para o reajuste sejam 
debatidas com a sociedade. 
“Tem que haver uma explica-
ção legal e econômica”, disse. 

O defensor público Lu-
cas Diz Simões, por sua vez, 

ponderou que uma eventual 
redução nos lucros da empre-
sa não pode ser compensada 
por um aumento de custo pa-
ra o consumidor. 
Razões – O coordenador téc-
nico de Regulação e Fiscaliza-
ção Econômico-Financeira da 
Arsae, Raphael Castanheira 
Brandão, explicou que 8,5% 
da composição do aumento 
advém da inflação. O restan-
te ficaria por conta dos cálcu-
los de revisão tarifária feitos 
de cinco em cinco anos, nos 
quais entrariam questões co-

mo os chamados custos ope-
racionais eficientes (que uti-
lizam como parâmetro uma 
hipotética empresa-mode-
lo) e variações de mercado, 
de forma a preservar o equi-
líbrio econômico-financeiro 
da concessão.

Ele informou que o 
reajuste também se deve 
à diminuição da receita da 
Copasa em 2015 e ao novo 
regime tarifário, por meio 
do qual o valor da conta é 
reduzido de acordo com o 
consumo consciente.

Deputados divergem sobre reajuste
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), autor do reque-
rimento para a realização da 
audiência, fez críticas ao au-
mento nas contas de água. 
“Não sabemos de onde vêm 
tantos reajustes, tantos im-
postos do Estado”, afirmou. 
“O consumidor fica entregue 
à própria sorte, se não cobrar-
mos do governo. Estamos ven-

do algo absurdo, um aumento 
de quase 14%, quando imagi-
návamos que teríamos uma 
redução”, complementou.

O deputado Elismar Pra-
do (sem partido) lembrou que 
sempre denunciou a falta de 
estrutura da Arsae para acom-
panhar todos os processos do 
setor no Estado. “Não pode-
mos mais sacrificar a popula-

ção”, considerou. Na mesma 
linha, Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) também lamentou o 
aumento e disse acompanhar 
de perto a atuação da Arsae.

Já o deputado Durval Ân-
gelo (PT) informou que a Co-
pasa teria pedido à Arsae um 
reajuste ainda maior, que não 
foi acolhido pela agência. Se-
gundo ele, a revisão de 13,9% 

está abaixo da média de au-
mento nacional da tarifa pa-
ra esse segmento neste ano, 
que é de 19%.

Seu colega de partido, 
Cristiano Silveira reconheceu 
que o percentual de aumen-
to é elevado, embora justifi-
cado por uma contingência 
pela qual a empresa passa 
no atual momento.

Pollyanna Maliniak 

As justificativas do governo para o aumento da tarifa foram apresentadas à Comissão de Defesa do Consumidor 
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Produtores reivindicam menos impostos
e mais financiamento para o campo

Reduzir os custos para a aqui-
sição de máquinas e suple-
mentos agrícolas, ampliar as 
linhas de financiamento rural, 
alterar o modelo atual de as-
sentamentos de terra, agilizar 
os licenciamentos ambientais 
das propriedades e combater 
o crescimento da criminalida-
de no campo. Essas foram as 
principais sugestões apresen-
tadas à Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria, em 
reunião realizada ontem, em 
Uberaba, durante a Exposi-
ção Internacional de Raças 
Zebuínas (ExpoZebu).

Para o presidente da co-
missão, deputado Fabiano 
Tolentino (PPS), um dos seis 
deputados presentes no en-
contro, o maior problema no 
campo, atualmente, é a violên-
cia. Segundo ele, muitos agri-
cultores já começam a aban-
donar a atividade e migrar 
para a cidade. Na sua opinião, 
o Estado precisa aumentar os 
investimentos em segurança e 
aumento dos efetivos policiais 
para resolver a situação. 

O presidente do Sindica-
to dos Produtores Rurais de 
Uberaba, Romeu Borges de 
Araújo Júnior, confirmou que 
a insegurança nas proprieda-
des tem levado muitos agri-
cultores a arrendar suas terras 
para o plantio de monocultu-
ras, como a cana-de-açúcar, 
e a se mudar para as cidades. 
Outro entrave para o setor, 
na opinião de Romeu Borges, 
é a demora na liberação de 
licenciamentos ambientais. 

“O Estado multar o agricultor 
por sua própria inércia é um 
absurdo”, desabafou. 
Assentamentos – O modelo 
atualmente utilizado para a 
reforma agrária no Brasil tam-
bém foi criticado pelos partici-
pantes da reunião. “Já está ul-
trapassado e não atende mais 
nem a questão produtiva nem 
a social”, criticou o gerente re-
gional da Emater em Uberaba, 
Gustavo Laterza de Deus. “Te-
mos que ajudar quem quer 
produzir, e não aqueles que 
só querem favor do Estado”, 
afirmou o presidente do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de 
Uberaba, Romeu Júnior. Ele 
defendeu, como saída para o 
desenvolvimento do setor, o 
incentivo às parcerias e ao co-
operativismo de produtores. 

Tanto Gustavo Laterza 
quanto Romeu Júnior tam-
bém reivindicaram a redução 
de impostos e a ampliação das 
linhas de financiamento para 
o agronegócio. Segundo Jú-
nior, as máquinas e os equipa-
mentos em Minas Gerais são 
7% mais caros do que em São 
Paulo. “É preciso enxergar na 
produção primária uma opor-
tunidade de superação da cri-
se no Brasil”, apontou.

Laterza relatou que as-
sociações e as cooperativas 
mineiras estão enfrentando 
problemas com financiamen-
tos realizados pelo Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária, 
gerido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
por meio de convênios com 
bancos. Conforme informou, 

os empréstimos foram feitos 
em nome das organizações, 
que passam por dificuldades 
para liquidá-los. A sugestão 
é que as dívidas sejam indi-
vidualizadas, para que cada 
agricultor possa negociar sua 
própria pendência.
ExpoZebu – Promovida pela 
Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebu (ABCZ), a Expo-
Zebu é uma das maiores feiras 
de genética, tecnologia e ne-
gócio da agropecuária no Bra-
sil. Na reunião da Comissão de 
Agropecuária, o prefeito de 
Uberaba, Paulo Piau, desta-
cou a importância do evento 
para o setor. “A maior moeda 
hoje do mundo é o conheci-
mento”, disse, ao se referir à 
feira como um fórum de inter-
câmbio de informações. 

Abastecimento de água motiva audiências 
O abastecimento de água em 
diversas regiões do Estado 
será tema de três audiências 
públicas solicitadas pelo de-
putado Iran Barbosa (PMDB) 
durante a reunião de ontem 
da Comissão Extraordinária 
das Águas. 

Em uma das audiências, o 
parlamentar pretende discutir a 
situação do abastecimento hídri-
co na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), em vir-
tude das atividades minerárias.

O enfoque de outra 
reunião será a Bacia do Rio 

Doce, principalmente no que 
se refere à preservação das 
nascentes e dos mananciais, 
à escassez de recursos hídri-
cos e ao uso indiscriminado 
de veneno nas lavouras exis-
tentes naquela área. Nesse 
mesmo encontro, pretende-

-se debater o tratamento de 
esgoto do município e da re-
gião de Manhumirim, que faz 
parte da mesma bacia.

Na outra audiência apro-
vada, o foco das discussões 
será a prestação de serviços 
da Copasa em Divinópolis.  

 Guilherme Dardanhan

Demandas foram apresentadas à Comissão de Agropecuária e Agroindústria durante a ExpoZebu
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Superintendências de ensino cobram
cumprimento de acordo com governo

Representantes de superin-
tendências regionais de en-
sino (SREs) e da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT-MG) 
questionaram o governo quan-
to ao cumprimento do esta-
belecido no acordo de greve 
realizado no ano passado. Eles 
participaram, na manhã de on-
tem, de audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. Na reunião, 
foram cobradas as adequações 
nas tabelas das carreiras e os 
critérios para concessão de 
gratificações, assim como uma 
alternativa à reposição dos 
mais de 80 dias de greve.

Para a presidente da 
CUT-MG, Beatriz Cerqueira, 
o saldo positivo da greve de 
2015 dos servidores das su-
perintendências regionais 
de ensino foi romper com a 
invisibilidade dos profissio-
nais do setor. Segundo ela, na 
negociação foi definido que 
as decisões serviriam para 
todos, inclusive aposentados, 
e que a luta não seria so-
mente por aumento salarial, 
mas também pela correção 
das distorções nas carreiras. 
Nesse sentido, ela cobrou de 
representantes do governo 
providências em relação ao 
que foi acordado.

Alguns dos servidores 
que fizeram parte do comitê 
de negociação do movimento 
grevista denunciaram perse-
guições nas superintendên-
cias regionais pela adesão à 
paralisação e se mostraram 
frustrados com o não cumpri-
mento do que foi combinado. 
Luiz Carlos Silva, analista edu-
cacional da SRE de Pouso Ale-
gre, por exemplo, defendeu 
que não haja distinção entre 

os profissionais de diferentes 
categorias da área, fato que, 
para ele, se revela na remune-
ração e no plano de carreira. 
“Além de vermos pessoas que 
executam a mesma função 
de outras terem certos privi-
légios, as práticas de assédio 
moral e de perseguição do go-
verno passado permanecem 
na atual gestão”, acusou.

Joeliza Vieira Gama, téc-
nica de educação da SRE de 

Araçuaí, afirmou que os pro-
fissionais do segmento são 
marginalizados em relação 
aos professores e também 
cobrou o ajuste nas carreiras 
do sistema. Já Soraya Hyssa, 
técnica da Superintendência 
Regional de Sete Lagoas, pon-
derou que as distorções de 
carreira foram reconhecidas 
pelo governo, mas que ainda 
não foi feita qualquer repara-
ção em relação ao problema.

Crise dificulta atendimento das demandas
Em resposta às cobranças 
feitas pelos servidores, a su-
perintendente de Administra-
ção de Pessoal da Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag), Gabriela 
Siqueira, explicou que a situa-
ção financeira do Estado é de 
falência, o que dificulta as re-
visões de carreira ou qualquer 
iniciativa que cause impacto 
financeiro aos cofres públicos. 

Em relação ao acordo 
de greve, a superintendente 
lembrou que os servidores 
sabiam que as limitações fis-
cais poderiam dificultar o aten-
dimento das demandas. “Tudo 
está condicionado ao cenário 

econômico. Acredito que po-
deremos avançar na questão 
da reposição dos dias de greve 
e assumo o compromisso de 
que as promoções e as progres-
sões serão retomadas e pagas o 
quanto antes”, garantiu.

O chefe de gabinete 
da Secretaria de Estado de 
Educação (SEE), Hércules 
Macedo, alegou que o atual 
governo vem descobrindo 
distorções históricas no siste-
ma de educação. Ele se com-
prometeu a cobrar empenho 
do governador em relação às 
questões apresentadas pelo 
comitê de negociação da gre-
ve. “Sobre a reposição, a de-

cisão é definitiva, por se tra-
tar de um compromisso com 
os alunos”, explicou. 

A respeito de outros te-
mas abordados, o represen-
tante do governo destacou 
que serão reavaliados os 
critérios para concessão das 
gratificações a servidores de 
mesma função e que as per-
seguições, se existirem, serão 
investigadas e coibidas.
Desdobramentos – O depu-
tado Douglas Melo (PMDB), 
que solicitou a reunião, la-
mentou a ausência de respos-
tas quanto ao que foi acor-
dado na greve. Para resolver 
a situação, ele propôs que o 

Estado crie uma força-tarefa 
para tratar das distorções nas 
superintendências regionais 
de ensino e que a SEE reabra 
as negociações quanto à re-
posição dos dias de greve.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) alertou que o gover-
no está tendo a oportunida-
de de fazer uma mudança 
profunda na educação em 
Minas. Nesse sentido, ele de-
fendeu um acordo geral, para 
que todos os setores da edu-
cação sejam atendidos. “Peço 
um esforço maior da secreta-
ria para que se faça um pacto 
com os servidores das supe-
rintendências”, salientou.

 Guilherme Bergamini

Representantes do governo alegaram, na audiência, que a crise impede iniciativas com impacto financeiro
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Comissão propõe estudos para inclusão das 
mulheres negras no mercado de trabalho

“Se a mulher branca já en-
frenta dificuldades, a solidão 
da negra grita 10 vezes mais”. 
A fala de Etiene Martins, co-
ordenadora de Políticas de 
Promoção da Igualdade da 
Prefeitura de Sabará (RMBH), 
resume relatos feitos ontem, 
em audiência da Comissão 
Extraordinária das Mulheres, 
sobre a realidade da mulher 

negra no mercado de traba-
lho. Para propor iniciativas 
contra situações de discri-
minação e de violência que 
excluem essa parcela da 
população, deverá ser cria-
do um grupo de trabalho 
formado por parlamentares 
e representantes de órgãos 
públicos e de entidades da 
sociedade civil.

A proposta foi feita pe-
la deputada Rosângela Reis 
(Pros), a partir de sugestões 
de gestores e de movimen-
tos sociais. Deverão formar o 
grupo, além da comissão, re-
presentantes das Secretarias 
de Estado de Direitos Huma-
nos e do Trabalho, bem como 
de instituições como a Rede 
de Afroempreendedorismo e 

os Núcleos de Defesa dos Di-
reitos da Mulher em Situação 
de Violência (Nudem) e de 
Estudos e Pesquisas sobre a 
Mulher (Nepem).

Segundo a deputada, que 
também solicitou a audiência, 
o objetivo do grupo é propor 
ações para que se faça um diag-
nóstico sobre a realidade da 
mulher negra no mercado de 
trabalho em Minas e também 
para que se implementem po-
líticas públicas inclusivas. 

Rosângela Reis pontuou 
que as mulheres já obtiveram 
conquistas, embora elas ain-
da ganhem 30% a menos do 
que os homens para realizar 
a mesma função. “Mas foram 
avanços em menor escala pa-
ra as mulheres negras, que 
ainda ocupam os piores pos-
tos de trabalho e são as mais 
atingidas pelo desemprego. 
São as que mais adoecem e 
as que recebem os menores 
salários”, frisou a deputada.
PEC – Em sua fala, a deputada 
também defendeu que a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 16/15, que garante 
a presença de ao menos uma 
mulher na Mesa da ALMG, 
seja votada pelo Plenário.

Crédito pode estimular empreendedorismo 
Entre as políticas defendidas 
na audiência, o estímulo ao 
empreendedorismo foi susci-
tado por Makota Kizandembu, 
diretora de Planejamento Estra-
tégico da Rede Brasil de Afro-
empreendedores. De acordo 
com ela, não faz mais sentido 
apenas discutir a discriminação 
contra a mulher negra no mer-
cado de trabalho, sem encami-
nhamentos práticos. Assim, ela 
defendeu a oferta de linhas de 
crédito como forma de inclusão 
dessas pessoas no mercado.

“O estímulo ao empre-
endedorismo pode reverter 
também a violência domés-
tica, que, muitas vezes, está 
ligada à dependência finan-
ceira da mulher”, endossou a 

representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Minas 
(OAB-MG), Cláudia Franco. De 
acordo com a advogada, so-
mente em Belo Horizonte, há 
mais de 15 mil processos em 
andamento envolvendo agres-
sões domésticas contra mu-
lheres. Cláudia informou que a 
OAB, juntamente com o Tribu-
nal de Justiça e universidades, 
realizará na cidade, em agosto, 
um mutirão para agilizar os 
processos e dar amparo jurídi-
co e psicológico às vítimas.
Violência – Por sua vez, Er-
melinda Ireno Melo, coorde-
nadora da Rede Estadual de 
Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, relatou que, 
no Estado, de abril de 2015 ao 

mesmo período deste ano, fo-
ram registradas 111 mil ocor-
rências de violência com base 
na Lei Maria da Penha.

Ermelinda advertiu que 
esse tipo de violência é um 
dificultador a mais para a 
entrada e a permanência da 
mulher negra no mercado de 
trabalho. Nesse sentido, ela 
cobrou a regulamentação de 
artigo da Lei Maria da Penha 
que dispõe sobre a proteção 
do trabalho. “A violência do-
méstica é grande geradora de 
faltas no emprego”, salientou.

Em concordância, a co-
ordenadora de Políticas de 
Promoção da Igualdade de Sa-
bará, Etiene Martins, acrescen-
tou que a mulher negra preci-

sa ter opções. “Essa é uma 
realidade estudada a partir da 
saída da mulher branca para 
o mercado, quando, na verda-
de, a mulher negra há muito 
tempo já trabalhava em casas 
de família”, frisou. Segundo 
ela, diante de discriminações, 
desigualdades e crises, muitas 
se veem obrigadas a voltar ao 
trabalho doméstico.

Coordenadora do Comi-
tê Nacional Pró-Equidade de 
Gênero e Raça da Fiocruz, 
Elizabeth Fleury ressaltou que 
a discriminação contra as mu-
lheres remonta ao período em 
que surgiu o capitalismo, quan-
do, no seu entender, crianças 
e mulheres eram exploradas 
como força de trabalho. 

Clarissa Barçante 

Participantes de audiência apresentaram as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras 
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Confira os destaques do fim de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
Nesta semana, o Assembleia Debate abre espaço para discutir a qualidade do transporte 
coletivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nossos convidados analisam as difi-
culdades e as maneiras de avançar em políticas públicas que melhorem o ir e vir da maior 
parte da população, a qualidade do serviço prestado, o conforto nos veículos, o tempo de 
espera e, claro, o preço das tarifas. O programa recebe os deputados Alencar da Silveira Jr. 
(PDT) e Ivair Nogueira (PMDB). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

PANORAMA
Vítimas de violência física e psicológica, travestis e transexuais no Brasil também encontram 
dificuldades para se inserir na escola, bem como no mercado formal de trabalho. Para apre-
sentar propostas de combate à exclusão social desse segmento, o Panorama recebe dois 
convidados: Marco Aurélio Prado, professor de Psicologia e coordenador do Núcleo de Direi-
tos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG; e Anyky Lima, presidente do Centro de Luta pela 
Livre Orientação Sexual de Minas Gerais e representante, em BH, da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais. Sábado, às 16 horas.

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa faz uma análise da intolerância política que tem tomado conta das con-
versas dos brasileiros por todo o País. A troca de ideias e argumentos deu lugar a discursos 
radicais. Nossos convidados discorrem sobre como esse cenário enfraquece a democracia 
e falam dos limites da discussão e do respeito, do papel da imprensa nesse processo e de 
como as redes sociais são capazes de potencializar os conflitos. Os participantes são os 
jornalistas Carlos Lindenberg e Cândida Lemos. Domingo, às 18 horas.

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (3/5)  
 1h15 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (4/5)  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (22/3) – Impacto do 

fechamento de maternidade em Betim
 5h50 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 

com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Transporte público na RMBH
 8h30 Comissão de Segurança Pública (5/4) – Aumento do índice de 

criminalidade e violência em Itamarandiba e região
 13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Compacto da 

semana (Teleaulas de 6 a 10)
 16h Panorama – Demandas do movimento de travestis e transexuais 
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Intolerância política
 18h30 Resenha da Semana (inédito)
 19h Geração – Maestro Marcos Arakaki
 19h30 Zás – Espetáculo Bonequinho doce   
 20h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara
 21h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH
 22h Segunda Musical – Rommel Fernandes e Ayumi Shigeta 
 22h30 Palestra TRE – Reflexos do novo CPC no Direito Processual 

Eleitoral, com Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (ministro do TSE)

* programação sujeita a alterações 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (5/5)
 0h45 Comissão Extraordinária das Barragens (29/3) – Debate 

sobre as consequências do rompimento da barragem da 
Samarco, em Mariana 

 4h10 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas 

 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 – Espetáculo Bonequinho doce
 9h Comissão de Administração Pública (19/4) – Reivindicações 

dos servidores do Hospital Governador Israel Pinheiro, em BH
 11h Apresentação da Orquestra Filarmônica de MG (ao vivo)
12h30 Geração – Maestro Marcos Arakaki 
 13h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Rommel Fernandes e Ayumi Shigeta 
 15h30 Memória e Poder – Atriz Teuda Bara
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Intolerância política 
 19h Minas é Muitas – Araxá 
 19h55 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com 

Marlise Matos
 22h Panorama – Crise política e internet
 22h30 Via Justiça – Processo judicial eletrônico 
 23h Brasil Eleitor
 23h30 Mundo Político

* programação sujeita a alterações 
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 Mulheres e políticas públicas, com 
Clarisse Goulart

Crise política e internet

 Adaptações 
necessárias nas residências onde vivem idosos

 Território e geopolítica nas Minas 
do século XIX, com Haruf Espíndola

História política de Minas Gerais – Teleaula 10 
(O cenário ideológico em 1889: positivismo, evolucionismo e 
corporativismo)

Interior: 

Violência contra idosos

Segurança no 
hipercentro de BH 

 Clélia Lara Barcellos

 História política de Minas Gerais – Teleaula 10 
(O cenário ideológico em 1889: positivismo, evolucionismo e 
corporativismo)

Situação das Apaes do Triângulo Mineiro
 Luiz Otávio Gimenez ( Xôtifalá)

Interior: 

Violência contra idosos
Rommel Fernandes e Ayumi 

Shigeta

Transporte público na RMBH 

Retrospectiva da semana

Espetáculo 

Mito ou verdade? 
• Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
• O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.

-

a exigência de valor mínimo 
para compras com cartão de 

Defesa do Consumidor e do 

(PMDB), a proposição foi 
relatada pelo presidente da 
comissão, deputado Elismar 

-
-

-
sa medida, causando cons-
trangimento ao consumidor, 

-
rir mais produtos do que 
necessita para preencher os 

com cartão representa signi-

principalmente pelo fato de 

dinheiro, que, por razões de 

considerada uma situação 

de risco para a população”, 

Em seu parecer, o relator 
ponderou que o consumidor 
não pode ser prejudicado por 

que se aproveitem da hipos-
suficiência do consumidor 

-

-
canismos de controle do 

que ocorre quando se es-

para compras com cartão”, 

entende que o projeto vai ao 
encontro de uma demanda 
concreta existente no Estado 

-
quada para atendê-la, em 
prol da defesa dos direitos 

Comissão de Desenvolvimen-


