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Uberlândia e Viçosa recebem encontros
regionais de fórum sobre startups

A Assembleia promove es-
ta semana dois encontros 
regionais do fórum técnico 
Startups em Minas –  A Cons-
trução de Uma Nova Política 
Pública. Amanhã (25), Uber-
lândia (Triângulo Mineiro) re-
cebe a atividade, a partir das 
9 horas. Na quinta-feira (27), 
no mesmo horário, é a vez de 
Viçosa (Zona da Mata).

O objetivo é colher suges-
tões da sociedade para a cria-
ção de uma política estadual 
de estímulo às startups, que 
podem ser definidas como or-
ganizações ainda no início de 
suas atividades, projetadas pa-
ra explorar novos produtos ou 
serviços, sob condições de ex-
trema incerteza mercadológica.

Logo na abertura dos en-
contros, o público participará 
de um painel de contextua-
lização sobre o ambiente de 
negócios dessas empresas, 
com especialistas. 

Em seguida, os partici-
pantes se dividem em gru-

pos de discussão, que de-
vem prosseguir até o fim 
da tarde. 

Além dessas atividades, 
também acontecerá a dis-

cussão e a aprovação do 
documento de propostas 
elaborado pela comissão 
organizadora para facilitar 
a compreensão dos temas 

em debate, assim como a 
eleição dos representantes 
regionais para a etapa final, 
que será realizada na ALMG, 
de 23 a 25 de novembro.

Vista parcial de Uberlândia, onde amanhã ocorre mais uma etapa do fórum técnico das startups

Audiência aborda efeitos da PEC 241
Na programação da Assem-
bleia também estão previstas 
audiências públicas e uma 
solenidade. Hoje, às 16 ho-
ras, no Auditório, a Comis-
são de Educação vai debater 
os impactos da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
241/16, que estabelece um 
teto para os gastos públicos 
federais, na educação pública 
em Minas Gerais.

Às 20 horas, dando pros-
seguimento às atividades do 
Parlamento mineiro dentro 
da campanha Outubro Rosa, 
as madrinhas da iniciativa se-
rão homenageadas, em Reu-
nião Especial de Plenário.
Militares – Amanhã, às 9 ho-
ras, além do encontro regio-
nal do fórum sobre startups 

em Uberlânida, ocorrerá uma 
audiência da Comissão de 
Segurança Pública, no Plena-
rinho IV, sobre a violação de 
direitos e garantias funda-
mentais de militares lotados 
no Hospital da Polícia Militar.

No Auditório, às 14h30, 
a Comissão de Participação 
Popular vai discutir as múlti-
plas violências vividas pelas 
mulheres negras. 

O atraso no pagamen-
to do benefício previsto aos 
alunos inscritos no Programa 
Poupança Jovem, do governo 
do Estado, será tema de audi-
ência da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, às 15 
horas, no Teatro. Para aderir 
à iniciativa, o aluno deve con-
cluir alguns pré-requisitos e, 

ao término do ensino médio 
em uma das escolas públicas 
dos municípios participantes, 
está previsto o depósito do 
valor de R$ 3 mil. 
Balanço – Os deputados da 
Comissão de Saúde aguar-
dam o procurador-geral do 
Ministério Público de Contas 
do Estado, Daniel Guimarães, 
na quarta-feira (26), às 9 ho-
ras, no Plenarinho I. O órgão 
protocolou um parecer pré-
vio sobre o balanço geral do 
Estado, no qual recomenda 
a rejeição das contas do go-
verno relativas ao exercício 
financeiro de 2015. 

O documento indica o 
descumprimento do índice 
mínimo constitucional de apli-
cação de recursos na saúde.

À tarde, às 14h30, no 
Plenarinho I, o manejo popu-
lacional de capivaras em cen-
tros urbanos como prevenção 
da febre maculosa estará em 
pauta em audiência conjunta 
das Comissões Extraordinária 
de Proteção dos Animais e de 
Meio Ambiente. 

No Auditório, às 15 ho-
ras, o Projeto de Lei (PL) 
3.601/16, do deputado Tadeu 
Martins Leite, que dispõe so-
bre as terras devolutas esta-
duais, será discutido em reu-
nião da Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria. 

Terras devolutas são ter-
ras públicas sem destinação 
e que em nenhum momento 
integraram o patrimônio de 
um particular. 

Guilherme Bergamini
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ao cenário político que se 
desenha. “Não podemos nos 
abater com o massacre midi-
ático e as derrotas nas urnas. 
Temos que nos alimentar de 
nossos compromissos so-
ciais, que hoje estão em ris-
co”, concluiu.

derrotar as propostas que o 
atual governo federal tem co-
locado. “Se não fizermos esse 
debate, não teremos como 
fazer essa travessia”, afirmou.

O deputado André Quin-
tão (PT) também falou sobre 
a importância da resistência 

não incluíram essa parcela da 
população. “O clima nas peri-
ferias era de passividade, de 
indiferença”, pontuou.

Para o deputado Rogério 
Correia (PT), é preciso iniciar 
um debate sobre como agir 
no novo momento de luta e 

A deputada Marília Campos 
afirmou que o desafio agora 
é reaproximar os segmentos 
mais populares da disputa po-
lítica e ideológica. Segundo ela, 
as grandes mobilizações que 
foram feitas nas ruas durante 
o processo de impeachment 

Parlamentares cobram mobilização 

ganizador da publicação, Emir 
Sader, os artigos devem ajudar 
a entender o período histórico 
que se iniciou em 2003, com a 
posse de Lula, e os déficits da 
esquerda. “Levamos adiante 
um processo progressista, mas, 
sem reflexão suficiente. Foi um 
processo empírico”, avaliou.

Para ele, a campanha pre-
sidencial de 2014 evidenciou 
essa defasagem, já que se fala-
va mais dos perigos da eleição 
do adversário, Aécio Neves, 
do que das propostas para um 
próximo governo Dilma. 

Na sua opinião, tam-
bém houve erros nos movi-
mentos populares, que não 
teriam conseguido eleger 
representantes para o Con-
gresso Nacional. 

to Social e Combate à Fome, 
também destacou o legado 
dos governos Lula e Dilma. “Fi-
zemos em uma década o que 
se espera em países desenvol-
vidos fazer em duas gerações”, 
disse. Ela apresentou alguns 
dados que indicam melhorias 
sociais, como a redução, entre 
2002 e 2014, de 82% da popu-
lação subalimentada no País.

Campello também ressal-
tou a redução da pobreza e da 
extrema pobreza e classificou 
os investimentos nas áreas de 
saúde, educação e emprego 
como transformadores. 
Livro – Composto por 18 arti-
gos, o livro O Brasil que que-
remos foi escrito durante o 
processo de impeachment e 
impresso logo depois. Para o or-

de alta complexidade e huma-
nizar os hospitais. “Por que 
precisamos de horários restri-
tos para visitas?”, questionou.
PEC 241 – O ex-ministro da Saú-
de também criticou a PEC 241, 
que pretende limitar por 20 
anos os gastos do governo fe-
deral, ressaltando que os países 
europeus que adotaram esse 
caminho durante a crise foram 
os que demoraram mais tem-
po para se recuperar. “É uma 
mentira dizer que se trata de 
um regime de ajuste fiscal pa-
ra enfrentar a crise, essa é só a 
desculpa para se instalar outra 
República no Brasil, diferente 
daquela apregoada pela Consti-
tuição de 1988”, salientou.

Tereza Campello, ex-mi-
nistra do Desenvolvimen-

O recente impeachment da ex-
-presidente Dilma Rousseff, a 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 241/16, que trami-
ta no Congresso Nacional, e o 
legado das gestões do Partido 
dos Trabalhadores no gover-
no federal foram assuntos que 
permearam todos os discursos 
na reunião da Comissão de Par-
ticipação Popular realizada na 
última quinta-feira (20).

O encontro foi solicitado 
pela deputada Marília Campos 
(PT) para marcar o lançamento 
do livro O Brasil que queremos, 
organizado pelo sociólogo e 
cientista político Emir Sader.

Os convidados negaram a 
tese de que o governo do PT 
teria feito apenas a inclusão 
social pelo consumo e apon-
taram o que consideraram 
acertos ao longo dos 13 anos 
de gestão petista. Para o se-
cretário municipal de Saúde 
de São Paulo e ex-ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, um 
dos autores do livro, a inclu-
são de negros e estudantes 
de escolas públicas nas uni-
versidades é um dos exem-
plos de legado positivo. “O 
que mais incomoda não é as 
pessoas agora poderem con-
sumir, é ter que reconhecer 
que as pessoas têm direitos, 
que a empregada doméstica 
tem que receber FGTS”, disse. 

Ao reconhecer os desa-
fios que ainda se colocam, Pa-
dilha elencou três obstáculos 
a serem vencidos na área da 
saúde. Para ele, o primeiro é 
garantir o acesso. Também se-
ria necessário reduzir o tempo 
de espera para atendimentos 

Willian Dias

Audiência no Salão Nobre marcou o lançamento do livro O Brasil que queremos, organizado por Emir Sader

Livro com reflexões sobre os rumos 
políticos do País é lançado na Assembleia

COMISSÕES
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Segunda-feira (24/10)

16 horas
• Comissão de Educação (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, os impactos da PEC 241/16 na educação pública do Estado. Reque-
rimento: deputado Rogério Correia

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem às madrinhas do movimento 

Outubro Rosa. Requerimento: deputado Antônio Jorge
• Segunda Musical (Teatro) – Apresentação comemorativa dos 15 anos do 

programa, com Davi Camisassa (piano) e o Duo Mineiro, com Mateus 
Belloni (violino) e Bruno Cruz (piano)

Terça-feira (25/10)

9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (Uberlândia)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, a violação de direitos e garantias fundamentais 
de militares lotados no Hospital da Polícia Militar. Requerimento: de-
putado Sargento Rodrigues

 
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

ACONTECE NA SEMANA

ALMG CULTURAL

Exposição apresenta retrospectiva dos
15 anos do programa Segunda Musical

Estantes de partituras vão ex-
por fotos em meio a rebate-
dores acústicos cedidos pela 
Orquestra Sinfônica de Mi-
nas Gerais, para ambientar a 
mostra Repertórios. Marcan-
do os 15 anos do programa 
Segunda Musical, a exposição 
será aberta ao público hoje, 
às 19h30, na Galeria de Arte 
do Espaço Político-Cultural 
Gustavo Capanema.

Na mesma noite, haverá 
um concerto comemorativo, 
às 20 horas, no Teatro.

Criado pela ALMG pa-
ra incentivar jovens talentos 
da música erudita, o Segun-
da Musical terá sua história 
retratada na exposição com 
mais de 40 fotos, algumas 
delas suspensas na Galeria, e 
também em vídeos, que serão 
exibidos em seis monitores.

Um dos vídeos foi espe-
cialmente produzido pela TV 
Assembleia para a ocasião. 
O trabalho traz depoimentos 
e entrevistas de estudantes 
e professores de música  de 
Ouro Preto e São João del-
-Rei, que abrigam sedes de 
parceiros do programa.

A ideia é que o cenário 
lembre uma concha acústica, 
segundo a coordenadora do 
Espaço Político-Cultural Gus-
tavo Capanema, Carla Go-
doy. Para relembrar grandes 
momentos do Segunda Mu-
sical, foi feito um minucioso 

trabalho de pesquisa, 
que envolveu várias 
áreas da ALMG na 
seleção de imagens 
e na concepção da 
montagem.

A mostra poderá 
ser vista até o dia 17 de no-
vembro, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas. Para a 
idealizadora do Segunda Mu-
sical, Cláudia Bento, a visita-
ção servirá para resgatar um 
pouco de tudo o que já foi 
exibido pelo programa, que 
está consolidado no cenário 
cultural de Belo Horizonte.

“Uma exposição visual 
desse tipo dá uma sensação 
de concretude, pois, no dia 
a dia, não se tem ideia de 
tantas realizações e histórias 
vividas”, registra Cláudia, 
lembrando que centenas de 
estudantes e músicos já pas-
saram pelos palcos do Se-
gunda Musical.

Anualmente é feita uma 
audição pública para sele-
cionar alunos das escolas 
de música do Estado. Além 
disso, o programa recebe 
músicos consagrados como 
convidados.
Apresentação – O programa de 
hoje traz apresentação de Davi 
Camisassa (piano) e do Duo Mi-
neiro, com Mateus Belloni (vio-
lino) e Bruno Cruz (piano).

Davi iniciou seus estu-
dos musicais aos 3 anos, na 
Fundação de Educação Artís-
tica (FEA). Passou por vários 
festivais e, há dois anos, foi 
aprovado em primeiro lugar 
no vestibular da UFMG, on-
de estuda piano e música de 
câmara. Em seu repertório, 
estarão músicas dos com-
positores Beethoven, Bach e 
Prokofieff.

Já o Duo Mineiro vai 
executar obras de Brahms. A 
dupla foi formada em 2013 e 

vem realizando concertos e 
recitais por Minas, com gran-
de sucesso de público.

O violinista Mateus, que 
também iniciou os estudos 
na FEA, tem se apresentado 
como solista e primeiro vio-
linista de orquestras em fes-
tivais pelo País. Elogiado pela 
crítica, concluiu seu bachare-
lado em 2003, na UFMG.
Assembleia Cultural – O Segun-
da Musical integra o Assembleia 
Cultural, programa que agrupa 
as diversas iniciativas da ALMG 
relacionadas à cultura, como 
exposições de artes plásticas e 
de fotografia, mostras de arte-
sanato, espetáculos de dança, 
peças de teatro e apresentações 
de música erudita e popular.

Ele também é exibido pela 
TV Assembleia, às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises no 
sábado, às 23h30; no domin-
go, às 15 horas; e na segunda-
feira, à 1 hora da manhã. 

Estantes de partituras já foram montadas na Galeria de Arte para receber a exposição sobre o Segunda Musical

Guilherme Dardanhan
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 0h Zás – Grupo Serelepe, com o espetáculo Locotoco
 0h30 Comissão Extraordinária do Idoso (18/5) – Feminização da 

população idosa do Brasil
 2h Comissão de Administração Pública (28/6) – Homenagem 

pelo centenário de nascimento do ex-deputado Euclides 
Cintra 

 2h50 Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione 
Bernardes

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 
participação? – Teleaula 6: Aprenda a ler as leis orçamentárias

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa (Cobertura da crise econômica)

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Sistema Eletrônico de Execução Unificada
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (2/9) – Saúde nutricional 

da população 
 12h Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis
 13h Horário Político
13h10 Mundo Político
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 

– cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, as múltiplas violências sofridas pelas mulheres negras. 
Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) 
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) – debater, com a pre-
sença de convidados, a situação dos alunos inscritos no Programa Pou-
pança Jovem. Requerimento: deputado Wander Borges

• Comissão de Saúde (Auditório) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) 

Quarta-feira (26/10)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – ouvir o procurador-geral do Ministé-

rio Público de Contas de Minas Gerais sobre o parecer relativo ao balan-
ço geral do Estado relativo ao exercício financeiro de 2015. Requerimen-
to: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h30

• Reunião preparatória para fórum técnico Startups em Minas (Sala de Reu-
niões nº 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva sobre o aniversário de um ano da tragédia de Mariana 

(Sala de Imprensa) 
14h30

• Comissões Extraordinária de Proteção dos Animais e de Meio Ambiente 
(Plenarinho I) – debater, com a presença de convidados, o manejo po-
pulacional de capivaras nos centros urbanos como prevenção à febre 
maculosa. Requerimento: deputados Noraldino Júnior, Inácio Franco, 
Antônio Jorge e deputada Marília Campos

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a pre-

sença de convidados, o PL 3.601/16, que dispõe sobre terras devolutas es-
taduais. Requerimento: deputados Tadeu Martins Leite e Roberto Andrade

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

Quinta-feira (27/10)

9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (Viçosa)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (28/10)

12 horas
• Zás (Teatro) – show da Banda Conecto

14h30 Comissão de Assuntos Municipais (5/7) – Denúncias sobre 
restrição de embarques e desembarques no percurso da linha 
Campinas (SP) – Itajubá (MG)

15h30 Compactos de Comissões
 16h Comissão de Educação (ao vivo) – Debater impactos da PEC 

241, em trâmite no Congresso Nacional, na educação pública em 
Minas

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa (Cobertura da crise econômica)

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
	19h30	 #Confirma
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração do Outubro Rosa 
20h30 Horário Político
 21h Parlamento Brasil
21h30 Segunda Musical – Coral da OAP/ UFMG e Cantoría Popular de 

Mujeres El Bosque
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Concessões e privatizações

• programação sujeita a alterações 


