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Parlamentares lançam frente mineira
em defesa da Previdência Social

Debater a reforma da Previ-
dência em estudo pelo gover-
no federal interino e lançar a 
Frente Parlamentar Mineira 
em Defesa da Previdência So-
cial foram os objetivos que nor-
tearam a reunião da Comissão 
de Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social promovi-
da ontem, no Plenário.

Deputados, representan-
tes de movimentos sindicais 
e entidades condenaram, de 
forma unânime, alguns pon-
tos associados à reforma, co-
mo a definição da idade míni-
ma de 65 anos para aposen-
tadoria, o aumento do tempo 
de contribuição e idade de 
aposentadoria para as mu-
lheres e a igualdade de regras 
para a aposentadoria rural 
e a urbana. Os participantes 
também censuraram a pos-
sibilidade do piso do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) ser desvinculado do 
salário mínimo e o aumento 
da contribuição previdenciá-
ria do trabalhador.

Vanderley José Maçaneir, 
auditor fiscal da Receita Fe-
deral, defendeu que o déficit 
da Previdência não existe. Ele 
teria sido criado pelo gover-
no interino com o objetivo 
de levar adiante uma reforma 
que, no seu entender, preju-
dicará os trabalhadores. “Em 
2015, a receita da Segurida-
de Social foi, considerando 
todas as suas fontes, de R$ 

694,4 bilhões. As despesas, 
no mesmo período, foram de 
R$ 683,2 bilhões. Mesmo em 
um ano de crise, tivemos um 
superávit de mais de R$ 10 
bilhões. A Previdência nunca 
foi deficitária”, afirmou.

O auditor explicou que o 
déficit divulgado é obtido a 
partir do valor da contribuição 
– a arrecadação líquida total 
– menos os benefícios. “O cál-
culo não faz sentido, o núme-
ro é enganoso”, ratificou.

O presidente da Delega-
cia Sindical de Belo Horizon-
te do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 

Federal (Sindifisco), Gabriel 
Corrêa Pereira, endossou a 
opinião do colega. “É grande 
a vontade de promover uma 
reforma às custas dos traba-
lhadores. A explicação desse 
déficit é frágil, não aguen-
ta uma argumentação. Eles 
querem que os trabalhado-
res adquiram previdência 
privada”, acusou.

“Precisamos de políticas 
públicas que incentivem a 
Seguridade Social. A legisla-
ção brasileira muda muito, 
queremos uma reforma es-
trutural que valorize o direito 
dos trabalhadores”, defendeu 

Marcelo Barroso, conselheiro 
do Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário (IBDP). 
Legitimidade – A presidente 
da Central Única dos Traba-
lhadores em Minas Gerais 
(CUT/MG), Beatriz Cerquei-
ra, ponderou que não se 
deve negociar a reforma da 
Previdência com o atual go-
verno, por considerar que 
ele não vai se sensibilizar 
com a vontade da popula-
ção. “O que eles querem é 
privatizar tudo. O recado foi 
dado quando eles acabaram 
com o Ministério da Previ-
dência”, ressaltou.

Necessidade de mobilização é destacada
O deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), autor do re-
querimento para a reunião, 
explicou que o objetivo da 
Frente Parlamentar em Defe-
sa da Previdência Social é bar-
rar o que ele classificou como 
“crime em curso contra o po-

vo brasileiro”. O parlamentar 
foi mais um a defender que a 
Previdência é superavitária. 
“Acredito que dados incom-
pletos e inverídicos têm sido 
divulgados”, destacou.

A deputada Geisa Teixei-
ra (PT) e o deputado Geraldo 

Pimenta (PCdoB) demonstra-
ram posicionamento seme-
lhante ao do colega. A depu-
tada Marília Campos (PT), por 
sua vez, reforçou a importân-
cia de mobilização contra a 
possível reforma, por meio 
da frente parlamentar. 

Já o deputado Rogério 
Correia (PT) disse temer retro-
cessos também nas áreas de 
saúde e educação. “O retro-
cesso será global, em todas as 
áreas. O programa que perdeu 
a eleição agora quer se impor 
como o único”, salientou.

Daniel Protzner

Frente parlamentar foi lançada ontem, em audiência sobre a reforma da Previdência
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Assembleia recebe embaixador do Vietnã
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
recebeu ontem, no Salão Nobre, o embaixador do Vietnã no 
Brasil, Nguyen Van Kien. Durante o encontro, foi discutido o 
fortalecimento da parceria entre o país asiático e o Brasil, em 
especial Minas Gerais.

Adalclever Lopes destacou a solidez e a estabilidade de 
Minas, ressaltando o interesse do Estado em garantir trocas 
produtivas com o Vietnã.

O embaixador convidou a ALMG a organizar uma comiti-
va para visitar seu país, a fim de conhecer as tecnologias em-
pregadas por lá em agropecuária e saúde. “O Vietnã pode ser 
uma ponte entre o Brasil e o mercado asiático”, sugeriu.

Também participaram do encontro o 1º-vice-presidente 
e o 1º-secretário da ALMG, respectivamente, deputados Hely 
Tarqüínio (PV) e Ulysses Gomes (PT), além dos deputados 
Vanderlei Miranda (PMDB), Fabiano Tolentino (PPS), Thiago 
Cota (PMDB) e Geraldo Pimenta (PCdoB), assim como a de-
putada federal Jô Moraes (PCdoB-MG).

Copasa garante coleta de 95% do
esgoto da Bacia da Pampulha em um ano

A bacia hidrográfica da Pam-
pulha já está livre de 90% do 
esgoto que chega à lagoa, em 
Belo Horizonte. Até julho do 
próximo ano, o índice estará 
em 95%. O processo de lim-
peza da água da lagoa, por 
meio da aplicação de produ-
tos, também já resultou na 
redução drástica de matéria 
orgânica e fósforo. E, no pró-
ximo dia 15 de julho, o con-
junto moderno da Pampulha 
pode se tornar patrimônio 
mundial. Esse panorama atual 
do principal cartão postal da 
Capital foi tema de reunião 
realizada ontem e acom-
panhada pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

O encontro ocorreu na 
sede do Consórcio de Recupe-
ração da Bacia da Pampulha, 
que reúne os municípios de 
Belo Horizonte e Contagem, 
além de associações civis e 
empresas públicas e privadas. 
O consórcio atua em toda a 
bacia, em atividades contínuas, 
como o controle de erosões e 
o monitoramento de nascen-
tes. A visita ao local foi soli-
citada pela deputada Marília 
Campos (PT), que foi prefeita 
de Contagem e participou das 
atividades iniciais do consór-
cio, criado em 2000. 

O presidente do consór-
cio, Carlos Augusto Moreira, 
salientou que tudo o que 
acontece na área da bacia 

deságua na Lagoa da Pampu-
lha, a exemplo de milhares 
de metros cúbicos de sedi-
mentos. “Um lago urbano é 
uma responsabilidade e um 
problema eternos”, afirmou.

De acordo com a Copasa, 
duas licitações homologadas 
nessa semana vão garantir, 
no prazo de um ano, a inter-
ceptação de 2,3 mil ligações 
de esgoto que chegam à la-
goa. “Com isso, vamos atin-
gir o percentual de 95% de 
coleta”, detalhou o diretor de 
Operação Metropolitana da 
companhia, Rômulo Perilli.
Tratamento – As ações de 
revitalização em andamento 
na lagoa foram apresentadas 
pelo gerente de Planejamen-
to e Monitoramento Ambien-
tal da Secretaria de Meio 
Ambiente da PBH, Weber 
Coutinho. Em destaque, está 
o tratamento com bactérias 
que decompõem matéria or-
gânica do esgoto e com uma 
argila que absorve o fósforo. 
A primeira aplicação dos pro-
dutos, segundo Weber, resul-
tou em queda de 91,3% do 
fósforo (substância que deixa 
a água verde e com mau chei-
ro), de 75% da clorofila e de 
49% do esgoto. 

Ele informou, ainda, que 
está sendo elaborado um edi-
tal para o desassoreamento de 
manutenção da lagoa. O obje-
tivo da prefeitura é retirar 115 
mil metros cúbicos de sedimen-
tos por ano do local, até 2020. 
Resultados – A deputada 
Marília Campos comemorou 
o resultado do trabalho con-
junto realizado pelo consór-
cio. “Sempre ouvi que Con-
tagem era a responsável pela 
poluição da Pampulha, mas 
é também pela sua despo-
luição. Os córregos Sarandi e 
Bom Jesus agora levam água 
para a lagoa”, frisou. 

Marília ponderou, porém, 
que ainda há pontos de preo-
cupação, como a preservação 
das nascentes e o adensa-
mento populacional na bacia.

O deputado João Leite 
(PSDB), que é representante 
da ALMG no consórcio, lem-
brou sua relação com a re-
gião da lagoa, que remonta 
ao tempo em que era goleiro 
do Atlético. O parlamentar 
também lamentou que a ba-
cia hidrográfica de sua infân-
cia, a do Rio Tejuco, na Vila 
Oeste de BH, não possa ser 
recuperada, por estar canali-
zada debaixo da Via Expressa.

 Deputados visitaram sede do consórcio pela recuperação da Pampulha

 Guilherme Dardanhan

Ricardo Barbosa
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Ministério Público classifica política de
segurança da Samarco como paliativa

As políticas de segurança 
adotadas pela mineradora 
Samarco são paliativas e ape-
nas emergenciais, uma vez 
que não oferecem garantias 
ao risco inerente às ativida-
des da empresa. Essa foi a 
posição defendida pelo Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais, em reunião da Comissão 
Extraordinária das Barragens 
realizada ontem. 

O coordenador-geral das 
Promotorias de Meio Am-
biente por Bacias Hidrográfi-
cas do Estado, Carlos Eduar-
do Ferreira Pinto, entregou à 
comissão cópia de um relató-
rio técnico com as conclusões 
do órgão sobre as causas do 

rompimento de rejeitos de 
minério de Fundão, localizada 
no distrito de Bento Rodri-
gues, em Mariana. O promo-
tor ressaltou que, mais do que 
indicar responsabilidades no 
caso, o relatório aponta para 
a construção de novas legisla-
ções,   a fim de que tragédias 
como essa não se repitam.

No relatório, é criticado, 
em especial, o tratamento 
que a Samarco dá às medidas 
de segurança na atividade 
minerária. “A empresa trans-
forma em situação emergen-
cial a sua própria ineficácia”, 
destacou Carlos Eduardo. Ele 
defendeu que, no futuro, au-
ditorias externas e de segu-

rança garantam a segurança 
da disposição de rejeitos. 

O promotor afirmou, ain-
da, que o MP não é favorável 
à construção de diques, me-
dida defendida pela Samarco 
como forma de impedir no-
vos vazamentos. “Quais al-
ternativas técnicas a empresa 
oferece para a construção de 
um novo dique que justifique 
a medida como a única alter-
nativa para conter esse mate-
rial?”, questionou.

Segundo a mineradora, 
o novo dique, denominado 
S-4, não levaria ao alagamen-
to da área onde se erguiam 
as casas de Bento Rodrigues, 
destruídas pela avalanche de 

lama que comprometeu to-
da a Bacia do Rio Doce. 
Atitude – No relatório, o MP 
também condena o fato de  
não ter havido, quase oito 
meses após a tragédia, a re-
tirada de rejeitos do local 
impactado. De acordo com 
Carlos Eduardo, as propostas 
de recuperação apresentadas 
pela empresa são sempre 
“genéricas” e voltadas para a 
bacia como um todo.

Por fim, o promotor in-
formou que o MP vai sugerir 
à Assembleia um projeto de 
lei que estabeleça padrões 
adequados de segurança pa-
ra as barragens mineiras.
Retomada – O reinício das 
atividades da Samarco tam-
bém foi discutido na reunião. 
“O caos social da paralisação 
da empresa é muito maior 
que o acidente em si”, afir-
mou o deputado Gustavo 
Corrêa (DEM). Na opinião do 
parlamentar, o MP tem que 
criar uma força-tarefa para 
analisar o mais rápido possí-
vel essa retomada, também 
cobrada por funcionários da 
mineradora presentes.

A assessora do Gabinete 
Adjunto da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, 
Zuleika Torquetti, informou, 
no entanto, que a Samarco 
nem sequer apresentou, até 
o momento, pedido formal 
para essa retomada. 

Comissão apresenta seu relatório dia 30
O deputado Rogério Correia 
(PT) reiterou que o relatório 
final da Comissão Extraor-
dinária das Barragens será 
apresentado no dia 30 de ju-
nho. Está acertado, também, 
que a aprovação do documen-
to será no dia 7 de julho. O de-
putado Agostinho Patrus Filho 
(PV) ressaltou, porém, que o 
relatório será amplamente es-
tudado e discutido com todos 
os membros da comissão, an-
tes de ser votado.

Rogério Correia adian-
tou que uma das sugestões 
contidas no documento será 
a proibição do tipo de bar-
ragem construída em Bento 
Rodrigues. Sobre a retomada 
das atividades, o parlamentar 
salientou que a empresa de-
ve, primeiro, apresentar um 
planejamento que privilegie 
a segurança. 

Outro assunto aborda-
do por Correia foi a ameaça 
de demissão de funcionários 

da mineradora. A Samarco 
inicia, no domingo (26), um 
programa de demissão vo-
luntária (PDV) com a meta de 
reduzir em 1,2 mil o número 
atual de trabalhadores.
Entendimento – O deputado 
Thiago Cota (PMDB) disse 
apoiar um entendimento pa-
ra a retomada, com zelo, das 
atividades da Samarco. A de-
putada Celise Laviola (PMDB), 
por sua vez, criticou a forma 
como está sendo feito o aco-

lhimento pela empresa dos 
atingidos pela tragédia. “Os 
que mais precisam não estão 
recebendo o atendimento 
adequado”, ressaltou. 

Já a deputada Marília 
Campos (PT) criticou o fato 
de ainda não haver proposta 
adequada de limpeza e recu-
peração dos cursos d’água 
atingidos.

Também esteve presente 
na reunião o deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB).

O relatório do Ministério Público foi apresentado aos deputados da Comissão das Barragens

 Guilherme Bergamini
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Servidores da segurança pública cobram
o fim do parcelamento de salários

Recomposição salarial, re-
tomada do pagamento dos 
vencimentos até o 5º dia útil 
do mês, bem como de bene-
fícios suspensos. Essas foram 
algumas das reivindicações 
apresentadas pelos profissio-
nais de segurança reunidos, 
na última quarta-feira (22), 
em audiência das Comissões 
de Administração Pública e 
de Segurança Pública.

Insatisfeitos com os sa-
lários e as condições de tra-
balho, muitos participantes 
defenderam uma greve unifi-
cada de todos os setores de 
segurança pública como for-
ma de pressionar o governo. 
Eles ressaltaram que o mo-
mento é de mobilização, ten-
do em vista a aproximação da 
data-base da categoria, fixa-
da no mês de outubro.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que solicitou a 
reunião, exibiu um vídeo, fei-
to à época da campanha elei-
toral, em que o então candi-
dato a governador Fernando 
Pimentel apresentou seu 
programa para a área. Em se-
guida, o parlamentar cobrou 
do governo a efetivação das 
promessas e criticou a sus-
pensão de benefícios, como 
prêmios por produtividade, 
férias-prêmio e diárias.

Rodrigues também de-
nunciou que muitos oficiais 
têm recebido pagamento de 
diárias, em detrimento dos 
militares de menor patente. 

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) também lamentou 
o parcelamento dos salários, 
afirmando que a categoria 

está desestimulada. O parla-
mentar destacou que direitos 
não se negociam. “Deram 
aumento para professores e 
juízes. Só nós é que vamos 
pagar a conta?”, questionou.
Condições de trabalho – O 
presidente do Sindicato dos 
Agentes de Segurança Peni-
tenciária de Minas Gerais, 
Adeilton Rocha, criticou a 
truculência com que o go-
verno atuou contra a greve 
dos agentes penitenciários, 
com prisões e multas às en-
tidades, e denunciou as con-
dições de trabalho desses 
profissionais. Segundo ele, 
Minas corre o risco de en-
frentar uma “megarrebelião”, 
em razão dessa situação.

De acordo com Adail-
ton, os agentes estariam 

cumprindo jornadas de 
trabalho de 12 horas, sem 
direito a se ausentarem 
nem para ir ao banheiro 
ou para se alimentar. 

O presidente da União 
Mineira dos Agentes de Se-
gurança Prisional de Minas 
Gerais (Unimasp-MG), Ronan 
Rodrigues, queixou-se da falta 
de viaturas, da estrutura pre-
cária de unidades prisionais e 
até mesmo de casos de assédio 
moral no ambiente de trabalho. 

Os relatos dos repre-
sentantes dos agentes do 
sistema penitenciário e so-
cioeducativo sensibilizaram 
o secretário de Estado de 
Defesa Social, Sérgio Barbo-
za Menezes, que se colocou 
à disposição para receber o 
grupo em seu gabinete.

Previdência – O deputado 
federal Subtenente Gonza-
ga (PDT-MG) alertou para a 
ameaça que paira sobre os 
trabalhadores com a anuncia-
da intenção do governo fede-
ral de reformar a Previdência. 
Por isso, salientou a necessi-
dade de todos os setores da 
segurança unirem esforços.
Benefícios – O diretor de Recur-
sos Humanos da Polícia Militar, 
coronel PM Cícero Leonardo da 
Cunha, comunicou que, a partir 
de agosto, o governo deverá co-
meçar a pagar os atrasados re-
ferentes a férias-prêmio, diárias 
e ajuda de custo.

Ele informou que o paga-
mento contemplaria, inicial-
mente, os atrasados referen-
tes a 2014, com prioridade pa-
ra os servidores mais antigos. 

Proposta de extinção do Deop será debatida
A proposta de extinção do De-
partamento Estadual de Obras 
Públicas (Deop), contida nos 
Projetos de Lei (PL) 3.503/16 
e 3.509/16, será discutida em 
audiência da Comissão de De-
senvolvimento Econômico. 
Requerimento nesse sentido, 
dos deputados João Leite e 

Gustavo Valadares, ambos do 
PSDB, Carlos Pimenta (PDT), 
Antônio Jorge (PPS), Felipe 
Attiê (PTB) e Wander Borges 
(PSB), foi aprovado ontem. 

Por solicitação dos deputa-
dos Geraldo Pimenta (PCdoB), 
Doutor Jean Freire (PT), Cristia-
no Silveira (PT), Bosco (PTdoB) 

e Marília Campos (PT), a Co-
missão de Participação Popu-
lar aprovou requerimento de 
audiência sobre a situação de 
ocupações na Capital. 

A importância do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) 
no cenário nacional será te-
ma de debate da Comissão de 

Agropecuária e Agroindústria, 
a requerimento do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS). Já a 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais vai abor-
dar o desenvolvimento de uma 
vacina contra a leishmaniose 
visceral. O deputado Fred Costa 
(PEN) foi quem pediu a reunião.

Outras reivindicações da categoria foram a recomposição salarial e o pagamento de benefícios suspensos

 Guilherme Dardanhan
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Enfermeiros exigem curso presencial
para formação de profissionais do setor

O ensino a distância (EaD) 
de enfermagem, nos níveis 
técnico e superior, foi dura-
mente criticado em reunião 
realizada na última quarta- 
-feira (22) pela Comissão de 
Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social. Profis-
sionais da área e membros 
de conselhos e de sindicatos 
apontaram essa modalidade 
como um risco para a socie-
dade, em função da má quali-
dade da formação oferecida. 
Eles também cobraram a va-
lorização da atividade, com 
melhores salários e a redução 
da jornada de trabalho para 
30 horas semanais.

Conforme informou a 
representante do Conselho 
Federal de Enfermagem (Co-
fen), Dorisdaia Carvalho, o 
EaD é oferecido por universi-
dades privadas e independe 
de uma autorização espe-
cífica do Ministério da Edu-
cação (MEC). As instituições 
interessadas devem possuir 
apenas um polo de apoio 

presencial, para atividades 
pedagógicas e aulas práticas. 
“No entanto, diante do cres-
cimento dessa modalidade, 
o ministério determinou a 
fiscalização dos polos por 
amostragem”, frisou.

Ela contou que o Cofen 
visitou todos os polos do 
País e constatou irregulari-
dades, que vão desde a falta 
de biblioteca e de convênios 
para estágio até o funciona-
mento clandestino de ins-
tituições não reconhecidas 
pelo MEC, passando pela 
contratação de muitos pro-
fessores recém-formados. 
Vagas – “Por que precisamos 
de EaD?”, questionou a con-
selheira do Cofen, ao lembrar 
que mais da metade das va-
gas dos cursos presenciais 
estão disponíveis. No seu 
entendimento, as atividades 
presenciais são “o coração” 
da enfermagem. 

O presidente do Cofen, 
Manoel Carlos da Silva, acres-
centou que muitos cursos 

presenciais privados também 
são ruins e oferecem, por 
exemplo, aulas práticas so-
mente em laboratório. Esse 
quadro, aliado ao crescimen-
to do EaD, levou a instituição 
a propor um projeto que ins-
titui um exame de suficiência 
dos recém-formados. 
Força – O deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB) 

evocou a força da catego-
ria, ao conclamar a mobi-
lização dos enfermeiros. 
“Vocês são os únicos que 
estão ao lado do paciente 
24 horas por dia. É urgente 
que tenham a redução de 
jornada e um piso salarial 
para cada nível”, defendeu, 
lembrando outras reivindi-
cações da classe.

Modalidade foi apontada como um risco à qualidade do serviço prestado

Assistência farmacêutica é alvo de críticas

Representantes de diversas 
associações de familiares e 
portadores de doenças raras 
e graves reclamaram da defi-
ciência do governo do Estado 
na entrega dos medicamentos 
para tratamento dessas enfer-
midades. As principais queixas, 
apresentadas à Comissão de 
Saúde na última quarta-feira 

(22), foram quanto ao atraso 
na distribuição dos remédios.

Maria Juliana Silva, pre-
sidente da ONG Menkes Bra-
sil, defendeu a revisão da 
logística de distribuição do 
governo. Ela denunciou que 
estão faltando vários medi-
camentos básicos nos postos 
de saúde, os quais são utili-

zados  no tratamento de do-
enças comuns. 

A dirigente acrescentou 
que nem a judicialização da 
saúde está garantindo o acesso 
a remédios, pois, muitas vezes, 
o paciente não consegue obter 
do governo o medicamento, 
mesmo com uma determina-
ção judicial nesse sentido. 

O superintendente de Assis-
tência Farmacêutica da Secre-
taria de Estado de Saúde (SES), 
Homero Souza Filho, ponderou 
que, apesar das críticas rece-
bidas, já houve uma melhora 
considerável no serviço. Segun-
do ele, 165 medicamentos es-
tavam em falta há um ano, mas 
a secretaria conseguiu reduzir 
esse número para 40. 

Homero ainda informou 
que a SES ampliou de 140 pa-
ra 340 os medicamentos da 
cesta de remédios básicos.
Descentralização – Ainda de 
acordo com o superintenden-

te da secretaria, o governo 
optou por descentralizar as 
compras de muitos medica-
mentos, disponibilizando as 
licitações para os municípios. 

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) manifestou preo-
cupação em relação a essa 
medida, uma vez que os mu-
nicípios poderiam utilizar os 
recursos disponibilizados pa-
ra outras finalidades.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) sugeriu um programa 
que permita às pessoas com-
prar os medicamentos no va-
rejo com um cartão fornecido 
pelo governo. Já Carlos Pimen-
ta (PDT) lamentou a crise atual, 
que não permite o acesso das 
pessoas mais pobres aos re-
médios de que necessitam.

Por sua vez, o deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB) criti-
cou o assédio da indústria far-
macêutica aos médicos, para a 
prescrição de remédios. 

Modelo de distribuição de medicamentos foi discutido na reunião

Daniel Protzner 

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

 1h Panorama – Prevenção às queimaduras
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Saúde, Assuntos Municipais, Defesa do 

Consumidor, Segurança Pública, Esporte e de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack (27/4) – PL que proíbe festas e 
eventos com bebida liberada

 5h30 Parlamento Brasil 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Carga tributária no Brasil 
 8h45 Assembleia Notícia/Debate público Álcool Não É 

Brincadeira – Semana Nacional de Prevenção ao Uso de Álcool e 
Drogas (ao vivo)

 12h Memória e Poder – Dramaturgo Jota D’Ângelo
 13h Mundo Político 

8h45
• Debate público Álcool Não É Brincadeira – Semana Nacional de Preven-

ção ao Uso de Álcool e Drogas (Plenário)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Viola de todos, de Gustavo Guimarães

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

Confira os destaques do fim de semana
TV ASSEMBLEIA

ASSEMBLEIA DEBATE
Parlamentares analisam as características econômicas do Sul e do Sudoeste de Minas e avaliam 
as condições para o crescimento nesse momento de crise. Quais investimentos em infraestru-
tura são essenciais a essas regiões? E qual seria a melhor estratégia para fortalecer a competi-
tividade entre as empresas, em áreas tão próximas a São Paulo? O Assembleia Debate recebe 
os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Carlos Arantes (ambos do PSDB), Ulisses Gomes 
(PT) e Cássio Soares (PSD). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

MEMÓRIA E PODER
Uma literatura que, inicialmente, parece ser para os pequenos. Entretanto, as obras de Bar-
tolomeu Campos de Queirós são repletas de significados para todas as idades. Cada leitor en-
contra, no texto, uma mensagem própria. No Memória e Poder desta semana, o telespectador 
conhece um pouco da trajetória de vida desse escritor mineiro, cuja profissão foi dedicada à 
educação. Seus renomados livros foram exportados para outros países e são referências tam-
bém nas escolas brasileiras. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

PANORAMA
O tempo frio – que leva a um maior uso do fogão em casa –, o manuseio de fogos de artifício 
e as férias escolares – período em que as crianças estão mais expostas ao risco de acidentes – 
são os principais fatores responsáveis pelo aumento do número de casos de queimaduras nos 
meses de inverno. As ocorrências desse tipo chegam a crescer 15% nessa época. Para falar res-
pectivamente sobre medidas de prevenção e tratamentos, o Panorama convidou o sargento 
Benedito Eduardo, do Corpo de Bombeiros Militar, e o cirurgião plástico Ilmeu Dias, do Hospital 
João XXIII. Domingo, às 22 horas.

Hoje
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Debate público Álcool Não É Brincadeira (continuação) – 

Semana Nacional de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas (ao vivo)
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Carga tributária no Brasil 
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Johnson Gouvêa e 

violonista Artur Azzi
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

Territórios Sul e Sudoeste
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Mediação de conflitos escolares 
 23h30 Zás (inédito) – Banda The Lee Gang 
 

* programação sujeita a alterações 


