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Celebração do Dia Internacional da
Democracia é marcada por protestos

A data deveria ser de come-
moração. Mas os participan-
tes da audiência pública que 
lembrou o Dia Internacional 
da Democracia lamentaram 
discutir o assunto na vigên-
cia do que classificaram co-
mo um golpe e pregaram 
a luta popular justamente 
para defender a democra-
cia. Na reunião, realizada 
ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos, também 
foi lançado o livro digital Re-
sistência e direitos humanos, 
de Betinho Duarte.

Para a ex-secretária Es-
pecial de Políticas para As 
Mulheres no governo Dil-
ma Rousseff, Eleonora Me-
nicucci, não só ocorreu um 
golpe como ele continua 
em curso, com a instalação 
de uma cultura do medo, a 
perseguição à esquerda e 
a tentativa de tornar o ex-
-presidente Lula inelegível. 
Para ela, além de midiático 
e capitalista, esse movi-
mento tem também carac-
terísticas racistas, misógi-
nas e fundamentalistas. 

“Para nossa geração, que 
lutou contra a ditadura, a si-
tuação atual é mais doída”, 
afirmou Eleonora, presa pelo 
regime militar instalado em 
1964. “Hoje, o inimigo está 
difuso, e a democracia pode 
ser ferida de morte. É mo-
mento de rua”, defendeu.

Pastor e membro da Fren-
te de Evangélicos pelo Estado 
de Direito, Ariovaldo Ramos 
lamentou que o nome de 
Deus esteja sendo usado para 
justificar absurdos, como, no 
seu entender, ocorreu duran-
te a votação do impeachment 
na Câmara dos Deputados. 
“Cresci sob a ditadura, tendo 
que dar as ‘respostas certas’ 
para preservar a vida do meu 
pai. Prometi às minhas filhas 
que lutaria para que elas não 
tivessem que viver isso. Eu 
prefiro a luta”, reiterou.

Direitos – De acordo com Beatriz 
Cerqueira, presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores de 
Minas Gerais (CUT/MG), a reti-
rada de direitos trabalhistas no 
cenário de crise do capitalismo 
está por trás do que ela também 
enxerga como golpe. O discurso, 
segundo a sindicalista, é de que 
os programas sociais e a valori-
zação do salário mínimo quebra-
ram o País e, por isso, precisam 
de ajustes. “Mas o risco é de re-
trocesso. O SUS, a escola e o ca-
ráter social da Previdência sofre-
rão ruturas estruturais”, prevê.

Beatriz Cerqueira também 
apontou a existência de interes-
ses internacionais no Brasil, prin-
cipalmente em função do pré- 
-sal e da destinação dos recur-
sos de exploração para as áreas 
de saúde e educação. “Não po-
demos esperar outra reação a 
não ser a das ruas”, conclamou.

Ana Penido, subsecretária 
da Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania, salientou 
que a democracia e a participa-
ção política servem justamen-
te para empoderar as pessoas. 

Livro traz documentos sobre a luta popular
Betinho Duarte, ex-presi-
dente do Comitê Brasileiro 
pela Anistia – Seção Minas 
Gerais, lançou, durante a 
audiência, o livro digital Re-
sistência e direitos huma-
nos, que reúne milhares de 
fotos, documentos e notí-
cias sobre eventos como o 
XXVIII Congresso da UNE, 

realizado há 50 anos, em 
Belo Horizonte. O Dia Inter-
nacional dos Desaparecidos 
Políticos e o Dia Interna-
cional da Democracia são 
algumas das outras datas 
lembradas no livro. 

A obra também cita os 
37 anos da anistia política, 
uma causa que, segundo Be-

tinho, foi fundamental para 
o fim da ditadura. 

Para Betinho Duarte, ou-
tra provável consequência 
do que ele também acredita 
ser um golpe será a prisão de 
manifestantes e militantes. 
“Essa atitude terá que ser 
considerada prisão política”, 
defendeu o ativista. 

O deputado Rogério Correia 
(PT), que solicitou a audiência, 
comentou a denúncia oferecida 
pelo Ministério Público Federal 
contra o ex-presidente Lula, no 
âmbito da Operação Lava Jato. 
“Foi um espetáculo midiático 
e uma denúncia sem provas. A 
Corregedoria do MP deveria 
estar funcionando”, criticou. 

Participantes de audiência cobraram a mobilização da sociedade contra riscos de uma ruptura democrática 

Willian Dias
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12 horas
• Zás (Teatro) – apresentação Duos e solos, do Ballet Jovem Minas Gerais

15 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 50 anos do Colégio Colibri. 

Requerimento: deputado João Vítor Xavier

 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em 
relação ao papel da industrialização, com João Antônio de Paula  

 1h Panorama – Empreendedorismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (2/6) – Comissão entrega diploma de votos 

de congratulações à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Combate ao tabagismo 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (2/9) – Saúde nutricional 

da população
 12h Memória e Poder – Eleições 2016 (Montes Claros)
 13h Horário Político

13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Minas é Muitas – Monte Alegre de Minas
 15h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 50 anos do 

Colégio Colibri
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político/#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Combate ao tabagismo 
 20h Segunda Musical (inédito) – Tiago Santos, Kainan Belato e 

Talita Olivetti 
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paraolimpíadas 

para o esporte
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Reforma trabalhista 
23h30 Zás (inédito) – Cantor Walter Dias

• programação sujeita a alterações 

Hoje

Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para a discussão sobre o legado das Olimpíadas e das 
Paraolimpíadas para o Brasil. Especialistas analisam se os investimentos feitos no esporte 
de alto rendimento tiveram o resultado esperado e se foi aberta uma nova perspectiva 
para o setor nos próximos anos. Participam dessa conversa Daniel Marangon, chefe do 
Departamento de Educação Física da PUC Minas; Marco Túlio de Mello, professor da Escola 
de Educação Física da UFMG; e Rogério Romero, gerente de Esportes do Minas Tênis Clube. 
Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

PARLAMENTO JOVEM
Criação de programa do governo para incentivar a construção de ciclovias e bicicletários e 
implantação de sistema de transporte ferroviário de abrangência metropolitana e regional. 
Essas foram algumas das propostas aprovadas na plenária estadual do Parlamento Jovem 
2016. Ao todo, foram 12 propostas acatadas por 110 estudantes do ensino médio de 43 mu-
nicípios mineiros, as quais foram entregues à Comissão de Participação Popular para enca-
minhamentos. A TV Assembleia reapresenta a íntegra dessa reunião neste sábado, às 8h30.

PANORAMA
Pesquisa do Sebrae mostra que a taxa de empreendedorismo no Brasil, em 2015, estava 
em 39,3%, representando cerca de 52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos 
envolvidos na criação ou na manutenção de um empreendimento. Para falar das vantagens 
e das desvantagens de ser dono do próprio negócio, o Panorama recebeu dois especialistas: 
Felipe Brandão, gerente de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas; e Carolina Lima, pro-
fessora de Empreendedorismo do Centro Universitário UNA. Domingo, às 22 horas.


