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Parlamentares apontam retrocesso
derou o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). 

Para o deputado Paulo 
Lamac (Rede), as propostas 
são fruto de uma visão provin-
ciana. “No interior, o comércio 
funciona aos domingos. Não 
faz sentido abrir no interior e 
fechar na Capital”, criticou. Ele 
também vê como um atraso 
“amarras à livre iniciativa”. 

terem o direito de descanso 
aos domingos. “Sendo assim, 
todos teriam que poder convi-
ver com a família e descansar 
nesse dia”, ressaltou.

“A quem interessa esse 
fechamento? Não às  pessoas 
que precisam de trabalho 
nem aos empresários. É um 
projeto estranho aos interes-
ses público e privado”, pon-

aprovação das proposições 
como um retrocesso. “Se boa 
parte dos supermercados abre 
aos domingos é porque gera lu-
cro. Se gera lucro, é porque há 
clientes que só têm o domingo 
para fazer compras”, destacou.

O deputado Elismar Prado 
(sem partido) também ques-
tionou o fato de apenas os tra-
balhadores de supermercados 

Para o deputado Douglas 
Melo (PMDB), que solicitou a 
a reunião, o trabalhador e o 
cliente podem ser os maiores 
prejudicados com os projetos 
em tramitação na Câmara e 
na ALMG. “O fechamento vai 
gerar um desemprego muito 
grande”, salientou. 

O deputado Fred Costa 
(PEN) classificou a possível 

Propostas de fechamento de supermercados 
aos domingos são criticadas em audiência

Pollyanna Maliniak

Parlamentares classificaram a medida como um retrocesso, durante audiência pública realizada ontem

canso aos domingos. “Eles se 
queixam que são recompen-
sados apenas com banco de 
horas”, frisou.

Para o vereador, quem 
trabalha aos domingos preci-
sa receber, em contrapartida, 
um valor financeiro diferen-
ciado. Sobre o descanso dos 
trabalhadores, o gerente do 
Supermercado Santa  Helena, 
de Sete Lagoas, Jorge de 
 Jesus Gonzaga, enfatizou que 
há escalas para o trabalho no 
domingo e folgas durante a 
semana para o empregado.

O gerente jurídico do Sin-
dicato do Comércio Lojista 
de Belo Horizonte (Sindilojas 
BH), Nilo Oliveira, questionou 
a legitimidade dos projetos 
que tramitam na ALMG, uma 
vez que a Constituição diz 
que compete ao município 
legislar sobre o funcionamen-
to do comércio local.
Pressão – O vereador de BH 
Márcio Almeida, também 
contrário à medida sugerida, 
afirmou que alguns trabalha-
dores pressionaram os verea
dores para haver esse des-

empregos do setor serão 
suprimidos no Estado, caso 
a proibição entre em vigor. 
“Se o consumidor não tives-
se aprovado a abertura aos 
domingos, ele não teria esco-
lhido o dia como o segundo 
melhor da semana para fazer 
compras”, argumentou.
Livre iniciativa – Antônio Cla-
ret também cobrou a isono-
mia com outros setores. “De-
fendemos a livre iniciativa. Se 
for bom para o empresário 
abrir, ele vai abrir. Se não, vai 
fechar”, explicou. 

Deputados e representan-
tes do comércio criticaram, 
de forma unânime, propos-
tas que obrigam o fecha-
mento de supermercados 
e  shoppings aos domingos. 
Muitos argumentaram, du-
rante audiência da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte promovida 
ontem para discutir o assun-
to, que a medida provocaria 
o aumento do desemprego. 

Na ALMG, as mudanças 
estão previstas nos Projetos de 
Lei (PLs) 3.533/16 e 3.481/16, 
ambos do deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT). O primeiro 
proíbe o funcionamento aos 
domingos de shopping cen-
ters no Estado. Já o segundo 
impede que supermercados e 
hipermercados tenham expe-
diente nesses dias.

Há outra proposição, em 
tramitação na Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte, que 
também veda o funciona-
mento dos supermercados 
aos domingos, mas apenas 
na Capital. O projeto tem 
causado polêmica. Os auto-
res da matéria afirmam que 
o propósito é garantir o des-
canso e o convívio familiar 
dos trabalhadores.

Segundo o superinten-
dente da Associação Mineira 
de Supermercados, Antônio 
Claret Nametala, 20% dos 
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Associação nacional pela restrição de 
propagandas de cerveja elege diretoria 

Projeto dispõe sobre reposição florestal 

COMISSÕES

A Comissão opinou pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1

Eleição do corpo diretivo da entidade durante congresso em Fortaleza

Guilherme Dardanhan

Divulgação

a matéria, as pessoas terão 
mais chances de efetuar os 
pagamentos”, ressaltou.

Já Dirceu Ribeiro falou so-
bre a emenda que beneficia 
os produtores do Projeto Jaí-
ba. “Essa Casa deve se preo
cupar com toda a população, 
mas, sobretudo, com os mais 
carentes, como os moradores 
do Jaíba”, salientou.

Relevância – Durante a reu-
nião, o deputado Fabiano 
Tolentino destacou a impor-
tância do PL 437/15. “O pro-
jeto é relevante para Minas 
Gerais, pois beneficia vários 
setores, como a siderurgia e 
a agricultura familiar. Além 
disso, o conteúdo também 
considera o Estado, que vai 
continuar arrecadando. Com 

restal (Lei 12.651, de 2012), 
em âmbito federal; e pela Lei 
Florestal (20.922, de 2013), 
no Estado. 

São três os mecanismos 
de reposição florestal: forma-
ção de florestas, participação 
em associações de refloresta-
mento e pagamento de taxa 
de reposição florestal. 
Alteração – A emenda nº 1 
tem o objetivo de aperfeiçoar 
a regra que dispensa o côm-
puto de atualização monetá-
ria, juros e multas no cálculo 
da dívida dos produtores con-
templados na etapa social do 
Projeto Jaíba, no Norte de 
Minas.

Essa isenção foi inserida 
após a aprovação em Plená-
rio, na votação de 1º turno, 
de emenda apresentada pe-
lo deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS). Mas o texto era mais 
genérico, fazendo referência 
a produtores residentes na 
região do Projeto Jaíba, no 
Norte do Estado.

O Projeto de Lei (PL) 437/15 
recebeu ontem parecer de 
2º turno favorável da Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável. 
A proposição, de autoria do 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), autoriza o Executivo a 
parcelar débitos originados 
da obrigação de reposição 
florestal. O relator, deputado 
Inácio Franco (PV), opinou 
pela aprovação da matéria 
na forma do vencido (texto 
aprovado em 1º turno com 
alterações), com a emen-
da nº 1, que apresentou. O 
projeto seguirá, agora, para 
apreciação de 2º turno no 
Plenário. 

Toda pessoa física ou 
jurídica que industrialize ou 
consuma produtos oriun-
dos de florestas é obrigada a 
cumprir com a reposição de 
estoque de madeira, como 
medida compensatória, ob-
servadas as diretrizes estabe-
lecidas pelo Novo Código Flo-

lar, bem como em  aumento  
da criminalidade.

Além do consumo pre-
coce, o parlamentar também 
destacou a homogeneiza-
ção do uso do álcool. Atual
mente, pessoas de todos os 
sexos, raças e perfis de renda 
consomem esse tipo de be-
bida. Se, há 20 ou 30 anos, 
a cada cinco rapazes, uma 
moça bebia, hoje a diferença 
é mínima: 65% dos homens 
e 62% das mulheres ingerem 
bebidas alcoólicas, conforme 
estudo conduzido pela Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
Eleição – Como presidente da 
entidade foi eleita a promo-
tora Maria Roseli de Almeida 
Pery, do Ministério Público 
de Tocantins, e como vice
presidente, o presidente da 
Associação Médica de Minas 
Gerais, Lincoln Ferreira.

Álcool, que, em Minas Gerais, 
é coordenada pela Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas, 
da ALMG.

A campanha tem como 
objetivo sensibilizar a popu-
lação para a necessidade de 
modificação da Lei 9.294, de 
1996, que trata das restri-
ções ao uso e à publicidade 
de bebidas. A norma excluiu 
a cerveja do rol de bebidas 
alcoólicas.

Durante o congresso, o  
deputado Antônio  Jorge 
alertou para o risco de crian-
ças e adolescentes, estimula-
dos pela publicidade, abusa-
rem da cerveja de modo cada 
vez mais precoce. Segundo 
ele, esse comportamento 
resulta em mortes no trânsi-
to, internações hospitalares, 
doenças, queda no rendi-
mento profissional e esco-

rias Municipais de Saúde, em 
Fortaleza (CE).

A associação será res-
ponsável pela coleta de assi-
naturas, pela identificação de 
novos parceiros e pelas ações 
de divulgação da campanha 
nacional Cerveja Também É 

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) foi eleito conselheiro 
fiscal da Associação Nacional 
pela Restrição da Propaganda 
de Bebidas Alcoólicas, criada 
na noite da última quarta 
feira (1º), durante o 32º Con-
gresso Nacional de Secreta-
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Circuito automobilístico demanda  
melhorias na infraestrutura de Curvelo

COMISSÕES

Secretário cobra planejamento turístico
tores estaduais e municipais 
poderá articular as ações de-
mandadas para o crescimen-
to do turismo na região. “Não 
são grandes investimentos, 
são ações pontuais de gover-
no”, avaliou.

Antes da audiência, os 
deputados visitaram a Basí
lica de São Geraldo, que com-
pletará 100 anos em 2017 e 
passa por obras de restaura-
ção, e o próprio Circuito dos 
Cristais. O traçado principal 
do circuito tem 4,4km de ex-
tensão e conta com 18 curvas, 
espaço para 30 boxes e flexi-
bilidade para também rece-
ber eventos como  test-drives, 
coletivas de imprensa e cur-
sos de pilotagem. 

jam uma pauta permanente 
dos projetos de governo, para 
que a atividade turística conte 
com o suporte necessário. 
Momento oportuno – Ape-
sar dos investimentos ainda 
necessários na cidade, o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) se disse encantado 
com o circuito. “Esse investi-
mento vem dar apoio em um 
momento importante para o 
resgate da confiança e da em-
pregabilidade que o turismo 
traz”, destacou.

Endossando as palavras 
do colega, o deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSDB), 
que solicitou a audiência, 
ressaltou que a união de es-
forços da comissão e de ges-

empreendedores está a rede 
hoteleira, que ainda não daria 
conta de suportar o aumento 
da demanda. Ao apresentar 
os planos do negócio, o dire-
tor administrativofinanceiro 
do Circuito dos Cristais, Mar-
co Túlio Ferreira dos Santos, 
enfatizou que o circuito não 
se resumirá a um autódromo. 
Foi planejado um complexo 
de sete empreendimentos, 
entre os quais a Reserva dos 
Cristais, com 224 unidades 
residenciais e comerciais.

Além da questão da hos-
pedagem, o diretor técnico 
do circuito, Alfredo Rodrigues 
dos Santos, reivindicou que 
melhorias em setores como 
segurança e infraestrutura se-

O secretário adjunto de Esta-
do do Turismo, Gustavo Ar-
rais, elogiou as ações em prol 
do turismo desenvolvidas na 
área. No entanto, ele desta-
cou a necessidade de inves-
timentos do porte do circui-
to de automobilismo serem 
vistos de forma ampla pelos 
municípios que os recebem.

“O desemprego, hoje, é 
uma doença grave, e o turismo 
é a solução para muitos males. 
Mas as cidades têm que se 
profissionalizar”, frisou. Nesse 
sentido, o secretário lembrou 
a importância da oferta de 
infraestrutura até mesmo no 
entorno dos municípios.
Rede hoteleira – Entre as 
principais preocupações dos 

Sarah Torres

O desenvolvimento do turismo em Curvelo foi tema de audiência pública no município

cia, deverá impulsionar ainda 
mais o aumento do movi-
mento na região. De acordo 
com o presidente da Asso-
ciação Mineira dos Criadores 
de Zebu, Gustavo Pitangui de 
Salvo, deverá ser realizada 
em Curvelo, em 2017, a pri-
meira exposição internacio-
nal de gado zebu.

desembarcam anualmente 
na cidade, sobretudo entre 
setembro e outubro, em vir-
tude da devoção a São Geral-
do, que dá nome à basílica do 
município, a única no mundo 
dedicada exclusivamente ao 
santo italiano.

Outro novo evento na 
cidade, anunciado na audiên-

Mas, para que o “sonho”, 
como citado por vários par-
ticipantes, se concretize a 
contento, o prefeito Maurí-
lio Soares Guimarães apon-
tou a necessidade de dotar 
a cidade de um aeroporto 
homologado e de ampliar a 
pista existente. Segundo ele, 
em média, 1.300 ônibus já 

A 143km de Belo Horizonte, 
o município de Curvelo de-
verá colocar Minas Gerais no 
calendário nacional e inter-
nacional do automobilismo. 
Em construção na cidade, o 
Circuito Automobilístico dos 
Cristais vai demandar, contu-
do, investimentos em áreas 
como hotelaria e segurança 
pública, assim como aces-
sos viários e aéreo, para dar 
suporte ao esperado incre-
mento do turismo na região, 
conforme destacado em au-
diência na cidade, realizada 
ontem pela Comissão de De-
senvolvimento Econômico.

O circuito, que vai sediar 
uma das etapas da  Stock Car 
em novembro deste ano, é 
visto como um empreendi-
mento importante para am-
pliar a atratividade do muni-
cípio, já conhecido pelo turis-
mo religioso e por atrações 
como o Forró Beneficente, 
realizado na primeira semana 
de julho. O complexo auto-
mobilístico, que não se resu-
me à pista, será o maior do 
gênero no País. A ideia é que 
ele também seja palco de 
campeonatos de  mountain 
bike e de motociclismo, além 
da Fórmula Truck.
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Comissão de Cultura celebra obra 
e legado do escritor Murilo Rubião

Demandas de servidores serão discutidas

COMISSÕES

de carreira para a categoria. 
Cadeiras escolares – Na Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia foi aprovado 
requerimento para que seja 
debatida a aquisição de car-
teiras escolares em Minas 
Gerais. O pedido é do depu-
tado Paulo Lamac (Rede). 

dicato dos Servidores Públicos 
do Meio Ambiente no Estado 
de Minas Gerais (Sindsema), 
Adriano Tostes de Macedo. 
Ele adiantou que cerca de 1,7 
mil servidores estão em greve, 
por causa da ausência de um 
retorno formal do governo so-
bre a demanda de um plano 

Cássio Soares (PSD) e pela de-
putada Marília Campos (PT), a 
reunião deve tratar, especial-
mente, da implementação do 
plano de carreira e da alteração 
dos critérios de promoção e 
progressão desses servidores.

A comissão ouviu, durante 
a reunião, o presidente do Sin-

Com a finalidade de discutir 
as reivindicações de servido-
res estaduais do setor de meio 
ambiente, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável aprovou ontem re-
querimento para a realização 
de uma audiência pública.

Solicitada pelo deputado 

Raíla Melo

A homenagem foi promovida no dia exato em que o escritor mineiro completaria 100 anos 

gelo ressaltou que, nos dias 
atuais, é importante lembrar 
o que o escritor representou 
para o País. “É preciso enten-
der o papel de um escritor 
engajado e comprometido 
com o seu tempo, como foi o 
caso de Murilo. Hoje, discuti-
mos aqui o direito à memó-
ria, um direito fundamental 
de nosso povo”, salientou.

Compareceram à audiên
cia servidores da Imprensa 
Oficial do Estado e da ALMG, 
jornalistas e a sobrinha do es-
critor, Sílvia Rubião. “Ouvi ge-
nerosas palavras dos exposi-
tores. Foi uma iniciativa muito 
importante essa homenagem, 
pois Murilo foi um grande es-
critor e um grande homem 
público”, afirmou Sílvia.

outros materiais, como sua 
roupa de batizado”, relatou.

De acordo com Reinal-
do, esse espaço de Murilo no 
acervo da UFMG é também 
uma criação do próprio escri-
tor. “É um local que ele sonhou 
em vida, por serem os escrito-
res mineiros, inclusive Murilo, 
atacados por uma compulsão 
arquivística, uma obsessão pe-
la memória”, explicou. 
Mineiro distinto – Para o de-
putado Bosco (PTdoB), é pre-
ciso fazer perpetuar a memó-
ria de tantos mineiros distin-
tos, tais como Murilo Rubião. 
“O escritor precisa ser lem-
brado por todos os segmen-
tos da cultura e da educação 
de Minas Gerais”, destacou.

Já o deputado Durval Ân-

por Murilo Rubião, que o tor-
nou um espaço que abrigava, 
além de literatura, cinema, 
artes plásticas, teatro e mú-
sica. “O suplemento marcou 
grandes nomes da literatura 
mineira e sempre esteve a 
serviço da arte”, ressaltou. 
Acervo – Reinaldo Martiniano 
Marques, exdiretor do Acer-
vo de Escritores Mineiros da 
UFMG, falou sobre o espaço 
dedicado a Murilo Rubião no 
acervo. “No local, construí-
mos uma simulação do am-
biente de trabalho do escri-
tor. Além disso, há arquivos e 
documento originais de suas 
obras, fotografias, cartas, re-
cortes de jornais, exemplares 
do Suplemento Literário da 
coleção de Murilo e muitos 

Um dos maiores represen-
tantes do realismo fantástico 
na literatura brasileira e lati-
noamericana. Assim  Roniere 
Silva Menezes, doutor em 
Literatura pela Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), definiu Murilo Ru-
bião, durante audiência que 
discutiu a literatura, a política 
e o serviço público, em home-
nagem aos 100 anos de nasci-
mento do escritor mineiro. O 
deputado Durval Ângelo (PT) 
foi o autor do requerimento 
para a reunião da Comissão 
de Cultura, realizada na últi-
ma quartafeira (1º).

Menezes fez um histó-
rico sobre a vida de Murilo 
Rubião, que nasceu em 1º de 
junho de 1916, em Silvestre 
Ferraz, atual Carmo de Minas 
(Sul de Minas). Ele abordou 
obras do escritor, como O 
ex-mágico, de 1947, seu pri-
meiro livro de contos, e des-
tacou a vivência de Rubião no 
jornalismo brasileiro e nos di-
versos cargos que ocupou na 
cultura mineira. “Ele acredi-
tava em jovens talentos e na 
tradição cultural do Estado”, 
afirmou.

Segundo Roniere, Murilo 
Rubião tinha obsessão com a 
reescrita de seus textos. “Era 
um homem que estava sem-
pre a reescrever a própria 
existência”, salientou. “Sua 
visão de arte era plena e múl-
tipla”, concluiu.

O diretor do Suplemento 
Literário de Minas Gerais, Jai-
me Prado Gouveia, lembrou 
a história e a importância do 
periódico, criado em 1966 
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Escola de Saúde Pública do Estado 
recebe homenagem pelos seus 70 anos

Venda de imóveis pode ganhar nova regra

COMISSÕES

estabelecimentos de ensino 
até poderão divulgar o nome 
de alguns fornecedores, des-
de que não seja feita a divul-
gação de uma única empresa.

O projeto ainda prevê 
que, na hipótese de existir 
apenas um fornecedor capa-
citado para a venda do uni-
forme, seja feita pesquisa de 
mercado para posterior fixa-
ção do preço do produto.
Substitutivo – O projeto foi 
relatado pelo deputado Elis-
mar Prado, que opinou pela 
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

O novo texto deixa claro 
que os estabelecimentos de 
ensino deverão fornecer aos 
interessados na produção de 
uniformes escolares o mode-
lo, as especificações técnicas 
e o logotipo da instituição.

sumidor o acesso a informa-
ções, sempre atualizadas, so-
bre todos os empreendimen-
tos imobiliários da empresa.

De acordo com o depu-
tado Douglas Melo, muitas 
construtoras atrasam a entre-
ga de unidades habitacionais 
alienadas aos consumidores 
e, mesmo assim, continuam a 
lançar novos projetos imobiliá   
rios. O parlamentar defende 
ser necessária a suplemen-
tação da legislação, visando 
a proteger o direito de infor-
mação dos compradores. 
Uniformes escolares – Na 
mesma reunião, também foi 
aprovado parecer de 1º tur-
no favorável ao PL 2.280/15, 
do deputado Cabo Júlio 
(PMDB). O projeto pretende 
proibir as escolas de indicar 
fornecedores para a compra 
de uniformes escolares. De 
acordo com a proposição, os 

preendimentos imobiliários. 
O relator, deputado Elismar 
Prado (sem partido), opinou 
pela aprovação da matéria na 
sua forma original.

A proposição estabelece 
que o fornecedor que colocar 
imóveis à venda no mercado 
deve disponibilizar ao con-

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte 
aprovou ontem parecer de 1º 
turno favorável ao Projeto de 
Lei (PL) 2.962/15, de autoria 
do deputado Douglas Melo 
(PMDB), que obriga empresas 
a disponibilizarem ao consu-
midor informações sobre em-

Durante a reunião, foi entregue voto de congratulações à instituição

Projeto sobre uniformes escolares também recebeu o aval dos deputados

Guilherme Bergamini

Pollyanna Maliniak

ra os profissionais do setor”, 
destacou.

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) defendeu que as 
áreas da saúde e da educação 
não podem sofrer retroces-
sos. Ele ainda afirmou contar 
com a Escola de Saúde Públi-
ca neste momento, que ele 
considerou de “desmonte da 
saúde pública”.

servidores públicos”, disse.
O secretário de Estado de 

Turismo, o deputado licencia-
do Ricardo Faria (PCdoB), que 
solicitou a homenagem, re-
forçou o papel fundamental 
desenvolvido pela instituição. 
“É pelo trabalho de capacita-
ção realizado que consegui-
mos instrumentalizar e levar 
informação de qualidade pa-

atividades de curta duração. 
Em breve, conforme adiantou, 
a ESP vai ofertar um mestrado 
em Vigilância em Saúde.
Comprometimento – A su-
perintendente de Pesquisa 
da escola, Marilene Barros 
de Melo, ressaltou o com-
promisso social da institui-
ção de fortalecimento e con-
solidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Ela ainda 
lembrou que, no âmbito da 
pesquisa, a escola busca tra-
balhar no modelo participa-
tivo, na perspectiva de que 
o conhecimento pode trans-
formar a realidade que está 
sendo investigada.
Atuação – O deputado Geral-
do Pimenta (PCdoB) salientou 
que o Brasil gasta 70% dos 
recursos da saúde em inter-
nações ou no setor terciário. 
“Para mudar esse modelo e in-
vestir na atenção básica e pre-
ventiva, precisamos da ESP, 
que tem contribuído para a 
construção da saúde e a edu-
cação dos trabalhadores e dos 

A Comissão de Saúde entre-
gou, na manhã de ontem, di-
ploma de votos de congratu-
lação à Escola de Saúde Públi-
ca (ESP) do Estado, pelos seus 
70 anos de existência, que se 
completam hoje.

Em seu discurso de agra-
decimento, a diretorageral 
da escola, Roseni Rosângela 
Sena, destacou que a insti-
tuição, além de ser um patri-
mônio mineiro, foi a primeira 
escola de saúde pública do 
Brasil, já tendo formado mais 
de 250 mil trabalhadores. 

Ao falar sobre a atua-
ção da entidade, ela enfati-
zou que a ESP foi um local 
onde se discutiu a reforma 
sanitária brasileira, além de 
ter sido atuante na reforma 
psiquiátrica e na formação 
de trabalhadores críticos e 
reflexivos.

Em relação ao trabalho 
exercido atualmente pela ins-
tituição, Roseni informou que 
a escola oferece cinco cursos 
de especialização e também 
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12 horas
• Zás (Teatro) – show O charme da moda de viola, de Karen Duarte

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 30 anos da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Requerimen-
to: deputado Paulo Lamac
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Combate ao abuso sexual infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (22/3) 

– PL estadual sobre programas de inserção de ex-usuários de 
drogas no mercado de trabalho 

 3h45 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 
do século XIX, com Haruf Espíndola

 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 – Como manter o emprego na crise
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (19/4) – Segurança no 

hipercentro de BH  
 12h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 5: Participação popular

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Participação Popular (19/5) – Reintegração 

de posse das Ocupações Novo São Lucas, Maria Vitória e Maria 
Guerreira

 17h30 Geração – Vlogger Luiz Othavio Gimenez 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia – Reunião Especial (ao vivo): Homenagem 

aos 30 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 
(Fapemig)   

 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Rafael Ruiz 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direito Eleitoral, democracia e combate à 

corrupção 
 23h30 Zás (inédito) – Cantor Bebeto Alves

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

PANORAMA
O programa discute os efeitos do abuso de álcool na saúde das pessoas e aponta caminhos 
para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Uma das propostas é impor restrições às pro-
pagandas de cerveja que são veiculadas no rádio e na TV. Outra forma é identificar por que 
algumas pessoas são mais propensas ao alcoolismo do que outras. Para discutir o assunto, o 
Panorama recebe o deputado Antônio Jorge (PPS), médico psiquiatra e presidente da Comis-
são de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, e a bióloga Ana Lúcia Godard, 
do Programa de PósGraduação em Genética da UFMG. Sábado, às 16 horas. 

GERAÇÃO
Os cantores Aline Calixto e Thiago Delegado são o destaque do programa Geração desta sema-
na. Aline é carioca, mas passou a infância em BH. Já Thiago nasceu em Caratinga e veio para 
a Capital a fim de se preparar para ingressar na universidade. Ambos chegaram a concluir o 
ensino superior, mas acabaram optando pela carreira musical, e seus trabalhos se tornaram 
sucesso de público e crítica. Participam do programa alunos da Escola Estadual Leopoldo de 
Miranda, de BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

SALA DE IMPRENSA
Em debate, a decisão das operadoras de telefonia, suspensa temporariamente, de limitar o 
acesso à internet. Outro assunto em discussão é o marco civil da internet, já em vigor, que es-
tabelece direitos e deveres para internautas e provedores. Participam do programa Nalu Saad, 
coordenadora de Produção da Rede Record e especialista em Novas Tecnologias da Comunica-
ção; Carlos D’Andrea, professor de Comunicação da UFMG; e Wagner Meira Júnior, professor 
de Ciência da Computação, também da UFMG. Domingo, às 18 horas. 


