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Votação de propostas marca etapa 
final do fórum Startups em Minas

O fórum técnico Startups 
em Minas – A Construção de 
Uma Nova Política Pública, 
promovido pela Assembleia, 
chega hoje à sua última eta-
pa, com a realização da ple-
nária final do evento, a partir 
das 9 horas, no Plenário. Os 
participantes vão priorizar e 
votar as propostas que irão 
embasar a elaboração, pe-
los deputados, de um marco 
regulatório para as startups 
no Estado, incluindo o apri-
moramento do Projeto de 
Lei (PL) 3.578/16, dos depu-
tados Antônio Carlos Arantes 
e Dalmo Ribeiro Silva, ambos 
do PSDB. 

A proposição dispõe so-
bre a política estadual de es-
tímulo local dessas empresas, 
que podem ser classificadas 
como organizações ainda no 
início de suas atividades, pro-
jetadas para explorar novos 
produtos ou serviços, sob 
condições de extrema incer-
teza mercadológica. 

Durante a plenária, tam-
bém ocorrerá a eleição dos 
representantes do comitê 
de representação do fórum 
e a entrega do documento 
final do evento, com as pro-

postas aprovadas, ao presi-
dente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB). 
Grupos de trabalho – As su-
gestões levadas à plenária 
final foram apresentadas por 
meio de uma consulta públi-
ca e nos encontros regionais 
do fórum. Essas propostas 
foram analisadas ontem, em 
grupos de trabalho que se 
reuniram na Assembleia.

Receberam destaque, por 
exemplo, as ideias de criação 
de uma parceria entre institui-
ções públicas e privadas para 
a disseminação da cultura 
empreendedora entre os jo-
vens mineiros e de isenção 
de ICMS para a importação 
de produtos que não tenham 
similares produzidos no Brasil 
e estejam sendo adquiridos 
por startups. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes, que acompanhou o 
trabalho dos grupos, se mostrou 
satisfeito pelo nível da discus-
são. “Estou surpreso pela con-
tribuição, pela qualidade e pela 
quantidade de ideias. Nossa 
intenção é ouvir mais para errar 
menos. Daqui sairão os desejos 
e os anseios desses empreende-
dores, e vamos transformá-los 
em um projeto de lei”, afirmou.

Carga tributária gera incertezas
A abertura da etapa final 
do fórum ocorreu na última 
quarta-feira (23), no Teatro. 
Um dos palestrantes, Guilher-
me de Almeida Henriques, di-
retor do Instituto de Estudos 
Fiscais, abordou as incertezas 
enfrentadas pelas startups 
quanto à carga tributária. Na 
sua avaliação, se por um la-
do é interessante a divisão 
da competência tributária 
entre a União, os estados e 
os municípios, por confe-
rir mais autonomia a cada 

ente federado, do ponto de 
vista do contribuinte isso é 
caótico, na medida em que 
o expõe a uma dupla ou até 
a uma tripla tributação em 
função de uma mesma ativi-
dade econômica. 

Na mesma linha, a coor-
denadora do projeto Obser-
vatório para a Qualidade da 
Lei, Fabiana Soares, apontou 
como dificultadores do desen-
volvimento do setor no Brasil 
o elevado número de proce-
dimentos para a abertura de 

uma empresa e o excesso de 
impostos que incidem sobre 
esses empreendimentos. 

No entanto, o setor das 
startups continua sendo atra-
tivo para os investidores, de 
acordo com Pedro Vidigal, 
diretor de Desenvolvimento 
Institucional da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep). Segundo ele, isso se 
deve ao fato de que, ao atingir 
o seu auge, o retorno ofereci-
do por uma startup ao seu in-
vestidor é muito grande.   

Apoio – O superintenden-
te de Inovação Tecnológica 
da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Roberto Rosenbaum, 
falou sobre o Seed, pro-
grama que incentiva o de-
senvolvimento de startups. 
Conforme informou, por 
meio do programa, mais de 
R$ 10 milhões em investi-
mentos foram captados, 73 
startups foram aceleradas 
e mais de 150 empregos fo-
ram criados no Estado.

Participantes se reuniram ontem, em grupos de trabalho, para priorizar as propostas levadas à etapa final

Sarah Torres 
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Relatório do fórum sobre Plano 
Estadual de Educação é aprovado 

A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia aprovou 
ontem o Relatório de Evento 
Institucional (REI) 3, que traz 
as conclusões do trabalho do 
comitê de representação do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Educação. Essa proposição 
teve como relator o deputado 
Rogério Correia (PT) e dispen-
sa a apreciação do Plenário.

No relatório, constam seis 
sugestões de encaminhamen-
to oriundas da revisão das 
280 propostas aprovadas no 
documento da plenária final 
do fórum. Coube ao comitê 
de representação revisar, sis-
tematizar e, em muitos ca-
sos, aglutinar as propostas do 
documento final e, com base 
nelas, elaborar os encaminha-
mentos. O primeiro deles é 
justamente o envio do docu-
mento revisado ao relator do 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
do governador, que contém o 
Plano Estadual de Educação.

O relator desse projeto 
é também o presidente da 
Comissão de Educação, de-
putado Paulo Lamac (Rede), 
que comandou a reunião que 
aprovou o Relatório de Even-
to. Antes, a proposição rece-
beu parecer pela sua legali-
dade na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). Após 
a incorporação das sugestões 
do comitê de representação 
nesse novo parecer, o PL 

2.882/15 poderá ser analisa-
do em Plenário.
Melhorias – Os demais enca-
minhamentos que constam 
do relatório são sobretudo 
pedidos de providência ao 
Executivo sobre temas discu-
tidos pelos participantes do 
fórum. A maior parte deles 
é direcionada à Secretaria 
de Estado de Educação (SEE). 
Um exemplo é a criação de 
um programa de orientação e 
apoio às famílias de crianças 
na educação infantil que con-
te com a atuação de grupos 
de trabalho intersetoriais.

Há ainda o pedido de re-
gulamentação do incentivo 
à formação no nível de pós- 
-graduação dos servidores 
das carreiras da educação. 
Também é sugerido o aprimo-
ramento do apoio jurídico aos 
gestores de escolas para que 
eles possam desempenhar 
melhor suas funções, além de 
mudanças na Assembleia e no 
Colegiado Escolar, assim co-
mo na composição do Fórum 
Estadual de Educação. 

A SEE é alvo, ainda, de 
outro encaminhamento: um 
pedido de informações para que 

disponibilize dados sobre o nú-
mero de servidores da pasta, di-
vididos por cargo e escolaridade.

Nos demais encaminha-
mentos, destaca-se o pedido à 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social (Sedese) pa-
ra que oferte curso de Libras 
(linguagem de sinais) para 
os familiares dos estudantes 
surdos, a partir de um mapea-
mento da demanda. Também 
será pedido às instituições de 
ensino superior estaduais que 
ampliem a carga horária das 
práticas de ensino nos cursos 
de licenciatura.

Na mesma reunião, a Comis-
são de Educação aprovou pa-
recer de 2º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 1.064/15, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que dispõe sobre 
os direitos e os deveres dos 
pais ou responsáveis na par-
ticipação da vida escolar das 
crianças e dos adolescentes. 
A proposição foi relatada pe-
lo deputado Paulo Lamac e já 
pode retornar ao Plenário.

O projeto institui pro-
cedimentos que garantem o 

acesso dos pais ou responsá-
veis a um conjunto de infor-
mações básicas sobre a esco-
la e os alunos, que incluem o 
projeto político-pedagógico, 
o calendário escolar, regis-
tros sobre o comportamen-
to e o desenvolvimento do 
estudante e indicadores de 
desempenho, entre outros 
dados considerados relevan-
tes para que os pais possam 
compreender e colaborar 
de forma mais efetiva para a 
melhoria do aprendizado das 

crianças e dos adolescentes. 
Na outra ponta, a propo-

sição determina mecanismos 
que contribuem para elevar o 
comprometimento dos pais 
ou responsáveis quanto ao 
acompanhamento da vida es-
colar dos alunos, mediante o 
controle do comparecimento 
nas reuniões escolares, no 
caso de alunos com baixo 
desempenho ou com proble-
mas comportamentais.

Sargento Rodrigues lem-
bra que, entre esses meca-

nismos, está a possibilidade 
de a escola acionar o Con-
selho Tutelar e o Ministé-
rio Público da Infância e da 
Juventude para apuração 
do descumprimento dos 
deveres inerentes ao poder 
familiar. “Trata-se de um 
marco legal para garantir 
um melhor funcionamento 
das escolas públicas, já que 
vai permitir um acompa-
nhamento de perto da edu-
cação dos adolescentes”, 
avalia o deputado. 

Comissão de Educação também aprovou parecer sobre o acompanhamento escolar de alunos

 Raíla Melo 

Acompanhamento da vida escolar vai a Plenário
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Composições do metrô de Belo Horizonte
poderão operar com oito vagões

Nos próximos meses, será 
implantado no metrô de Be-
lo Horizonte um sistema com 
câmeras de vídeo que permi-
tirá que os trens dobrem sua 
capacidade atual, de quatro 
vagões, para oito. Essa medi-
da simples propiciará um ex-
pressivo aumento do número 
de passageiros atual (cerca de 
270 mil por dia), ampliando, 
consequentemente, a arreca-
dação da Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU).

O anúncio foi feito pelo 
deputado federal Diego An-
drade (PSD-MG), que parti-
cipou ontem de audiência da 
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas. 

Segundo Diego Andra-
de, o aumento da arrecada-
ção com o maior movimento 
do metrô de BH qualificaria 
a superintendência regional 
da CBTU a buscar sua auto-
nomia. Atualmente, o braço 
mineiro da companhia ar-
recada R$ 102 milhões por 
ano, o que representa 60% 
da arrecadação da estatal 
federal, de acordo com o 
parlamentar.

A empresa também ad-
ministra os metrôs de quatro 
capitais do Nordeste: Recife, 
Natal, Maceió e João Pessoa. 
Ela tem sua sede no Rio de Ja-
neiro, apesar de não ser res-
ponsável pela administração 
do metrô carioca.

Por esses motivos, An-
drade, que é membro da Co-
missão de Viação e Transpor-
tes da Câmara dos Deputa-
dos, defende a emancipação 

da parte mineira da CBTU. “A 
autonomia de gestão tornará 
viáveis vários projetos de ex-
pansão, que estão parados há 
muitos anos”, observou.

Ele vislumbra, com a im-
plantação do sistema de câ-
meras de vídeo, um aumento 
de 50% no número de pas-
sageiros no curto prazo. No 
longo prazo, o metrô de BH 
poderia dobrar sua quantida-
de de usuários. Tendo mais 
recursos em caixa e gestão 
autônoma, a CBTU poderia 
viabilizar o ramal do Barreiro 
num prazo de oito anos, na 
avaliação de Andrade.

O deputado federal ava-
lia que, com a tarifa atual de 
R$ 1,80, o metrô de Belo Ho-
rizonte subsidia os sistemas 
que a CBTU opera no Nordes-
te (com passagens a R$ 0,50)

e, por isso, é praticamente 
impossível para a empresa 
ter recursos em caixa para 
financiar a ampliação das li-
nhas na Capital mineira.
Falta de verbas – O deputado 
Anselmo José Domingos (PTC), 
que solicitou a reunião, acres-
centou que, até 2003, o proje-
to de construção do ramal do 
Barreiro recebeu alguns recur-
sos federais, usados em esque-
letos de estação, partes de mu-
ros e desapropriações. Como 
as verbas são insuficientes, em 
muitos trechos estão ficando 
espaços abertos, que acabam 
servindo como depósitos de 
lixo e abrigos de moradores de 
rua e usuários de drogas.

Em 2004, rememorou o 
parlamentar, o então minis-
tro das Cidades, Olívio Dutra, 
anunciou a construção do 

ramal do Barreiro. “Foi feita 
uma grande festa, mas ficou 
só nisso”, lamentou. 

O superintendente regio-
nal da CBTU, Miguel Marques, 
admitiu que a empresa tem 
enfrentado a falta de verbas no 
Estado e apoiou o projeto de 
Diego Andrade, dizendo que 
um estudo apontou a deman-
da reprimida no metrô de BH.
Metrominas – Djaniro Silva, 
diretor de obras da Metromi-
nas (empresa que tem como 
acionistas o governo do Es-
tado e as Prefeituras de Belo 
Horizonte e de Contagem), 
concordou com a proposta 
de separação do braço minei-
ro da CBTU. Ele avaliou que, 
pelo arcabouço legal no qual 
a Metrominas está inserida, 
o ideal é que o metrô de BH 
seja estadualizado.

Comunicação pública será debatida
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem re-
querimento da deputada Ma-
rília Campos (PT) para que seja 
discutida, em audiência con-
junta com a Comissão de Cul-
tura, a constituição da rede 
de cidadania no Estado e as 
ações da Empresa Mineira de 

Comunicação sobre esse te-
ma, bem como a análise dos 
desdobramentos do ciclo de 
debates sobre comunicação 
pública realizado neste ano 
pela Assembleia.  

Já o deputado Felipe 
Attiê (PTB) aprovou requeri-
mento na Comissão de Edu-

cação para realização de au-
diência sobre a possibilidade 
de fechamento de escolas de 
educação especial em Minas 
Gerais. Entre as solicitações 
aprovadas pela comissão 
também estão pedidos dos 
deputados Gilberto Abramo 
(PRB) e Wander Borges (PSB) 

para que ocorram um debate 
sobre o processo de exclusão 
que estaria ocorrendo no 
centro educacional da Apae 
de Santa Rita do Sapucaí e a 
entrega de diploma de voto 
de congratulações com o gru-
po escoteiro Olave Saint Clair, 
respectivamente. 

A expansão do metrô da Capital foi tema de audiência da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

 Raíla Melo 
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Estudantes cobram apoio do governo
do Estado a ocupações de escolas

Alunos de escolas ocupadas 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte cobraram do 
Estado apoio e proteção ao 
movimento, que é contrário 
à reforma do ensino médio 
e à Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55/16, 
a qual limita o crescimento 
dos gastos públicos federais. 
O apelo foi feito ontem, em 
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos 
realizada na Escola Estadual 
Central, na Capital.

Uma das lideranças do 
movimento, a presidente da 
União Colegial de Minas Ge-
rais (UCMG), Késsia Cristina 
de Paula, destacou que as 
ocupações têm enfrentado 
dificuldades, tais como a re-
pressão da Polícia Militar e 
atos de violência promovidos 
por movimentos contrários 
à luta. “Temos a intenção de 
continuar ocupando enquan-
to as autoridades não revirem 
a PEC 55. Ainda não tivemos 
nenhum posicionamento for-
mal do governo do Estado so-
bre o assunto”, afirmou. 

A tesoureira da Associa-
ção Metropolitana de Estu-
dantes Secundaristas, Isabe-
la de Moura, explicou que as 
ocupações querem chamar a 
atenção dos estudantes para 
o problema e acusou a PM e 
outros movimentos de esta-
rem criminalizando a luta. 
Debate – A diretora de Ju-
ventude da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE), 
Priscylla Ramalho, disse ser 
originária dos movimentos 
estudantis e que entende o 
que os alunos das ocupações 
estão vivendo. “As ocupa-
ções já são vitoriosas, por 
se tratarem de um marco na 
organização estudantil no 
País”, ressaltou.

Tanto Priscylla quanto 
a chefe de gabinete da Se-
cretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Lygia 
Pereira, ressaltaram que 
nenhuma reforma será feita 
sem um amplo debate com a 
comunidade escolar direta-
mente afetada.
Reforma democrática – No 
final da reunião, os parla-

mentares aprovaram di-
versos requerimentos de 
providência motivados pelo 
debate. O deputado Rogério 
Correia (PT) sugeriu que seja 
feita uma audiência pública 
com o comando da PM e re-
presentantes do governo, dos 
estudantes e dos movimen-
tos sociais para tratar da vio-
lência policial contra manifes-
tantes. Outro requerimento é 
para que os senadores minei-
ros se manifestem contra a 
PEC 55 e para que o Estado 
lidere um encontro em que 

sejam pactuadas as diretrizes 
da reforma no ensino médio.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) reforçou que o desa-
fio é apresentar uma propos-
ta para a referida reforma 
com diretrizes construídas 
de forma democrática. O 
deputado Cristiano Silveira 
(PT) também demonstrou 
apoio aos estudantes e, as-
sim como outros participan-
tes, denunciou que alguns 
setores vêm tentando des-
construir o movimento de 
ocupação de escolas.

Manifestantes criticam ação da PM

Manifestantes também fo-
ram recebidos, à tarde, pe-
la Comissão de Participação 
Popular. Eles protestaram 
no Centro da Capital e ti-

veram enfrentamento com 
a Polícia Militar. Diversos 
estudantes, entre os quais 
alguns que estão partici-
pando de ocupações de es-

colas, relataram a truculên-
cia de policiais.

A presidente da Associa-
ção Metropolitana dos Estu-
dantes Secundaristas, Mariana 
Ferreira, relatou que o ato foi 
realizado ontem em protesto 
contra a proposta que limita o 
crescimento dos gastos públi-
cos federais, a reforma do ensi-
no médio e, ainda, o aumento 
de passagens em Belo Horizon-
te, previsto para o final do ano.

A passeata começou na 
Praça 7 e seguiu pela Rua da 
Bahia quando, segundo a es-
tudante, foi dispersada por 
policiais militares, que usa-
ram spray de pimenta, bom-
bas de efeito moral e balas de 
borracha. “Os policiais foram 
muito agressivos e violentos”, 
afirmou Mariana.

Vários estudantes cobra-
ram uma ação firme do go-

vernador Pimentel, que teria 
dado apoio aos alunos em 
episódio semelhante ocorri-
do na UFMG, por meio das 
redes sociais.
Audiência – A deputada Ma-
rília Campos (PT) propôs um 
encontro entre representan-
tes de todas as escolas ocu-
padas e o governador, para 
tratar da atuação da polícia. 

O deputado André Quin-
tão (PT) manifestou preocu-
pação com eventual acordo 
entre a União e os estados 
para a transferência de recur-
sos de repatriação. “A ajuda 
tem como condicionante o 
congelamento das despesas 
também nos estados”, frisou.

Já o deputado Rogério 
Correia (PT) enfatizou que a so-
ciedade precisa ser convencida 
de que a luta dos estudantes é 
por todos os cidadãos.

Comissão de Direitos Humanos ouviu estudantes de escolas ocupadas

Guilherme Bergamin

Estudantes cobraram uma ação firme do governador Pimentel

Ricardo Barbosa
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Sábado
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 22/11
 2h Comissão de Saúde (2/8) – Prevenção ao câncer de mama
 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 –Trump na presidência: consequências 
políticas e econômicas

 8h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (8/11) – Em 
debate, a falta de energia elétrica em João Pinheiro e Brasilândia 
de Minas 

11h30 Palestra – Capital humano no setor público, com  Alexandre 
Bossi

 13h Resenha da Semana (inédito)
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Compacto da 

semana: Teleaulas de 6 a 10
 16h Panorama – Contratações temporárias de Natal 
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Banda Graveola
19h30 Zás – República Musical Federativa do Brasil  
 20h Memória e Poder (inédito) – Político Sebastião Navarro
 21h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas
 22h Segunda Musical – Davi Camisassa e Duo Mineiro 
22h30 Palestra – A legística e a qualidade da lei, com José Alcione 

Bernardes  

• programação sujeita a alterações 

Domingo
 0h Palestra (continuação) – A legística e a qualidade da lei, com 

José Alcione Bernardes  
 1h40 Comissão de Segurança Pública (29/6) – Violência em Além 

Paraíba
 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – República Musical Federativa do Brasil 
 9h Comissão de Segurança Pública (1º/11) – Denúncia de 

violação de direitos de militares lotados no Hospital da Polícia 
Militar

12h30 Geração – Banda Graveola 
 13h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Davi Camisassa e Duo Mineiro 
15h30 Memória e Poder – Político Sebastião Navarro
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo 
 19h Minas é Muitas – Ribeirão das Neves
19h50 Palestra – História política de Minas, com Luiz Fernandes de Assis
 22h Panorama – Novembro Azul 
22h30 Via Justiça – Adoção e proteção de crianças e adolescentes 
	 23h	 #Confirma	
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações 

GERAÇÃO
Com 12 anos de estrada, a banda Graveola acaba de lançar seu sexto CD, Camaleão borbo-
leta. Uma das faixas, Talismã, tem a participação especial do músico mineiro Samuel Rosa, 
integrante da banda Skank. No estúdio do Geração, o vocalista Luiz Gabriel Lopes e o guitar-
rista José Luís Braga falam sobre os primeiros anos do Graveola, que nasceu nos corredores 
da UFMG, e sobre a diversidade sonora do grupo. Participam do programa estudantes da 
E.E. Celso Machado, que fica no Barreiro, em BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
“A minha vida não é muito planejada. Ela é cheia de circunstâncias”. É assim que o ex-depu-
tado estadual e federal Sebastião Navarro define a sua trajetória política. Dentista por for-
mação e piloto de avião por hobby, Navarro começou a carreira política depois que o pai, o 
ex-deputado estadual Sebastião Navarro Vieira, abandonou a vida pública por problemas de 
saúde. Logo na estreia, foi eleito deputado federal; depois, esteve na Assembleia de Minas 
por três mandatos e, após ser prefeito em Poços de Caldas, entre 2005 e 2009, deixou a vida 
pública. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

PANORAMA
Segundo câncer que mais mata homens no Brasil – perdendo apenas para o de pulmão –, o 
câncer de próstata é uma doença silenciosa que, se diagnosticada precocemente, tem gran-
des chances de cura. O problema é que, culturalmente, os homens não costumam buscar os 
serviços de saúde para exames de rotina. Aproveitando a campanha Novembro Azul, de pre-
venção a esse tipo de câncer, o Panorama conversa sobre o assunto com o urologista Breno 
Zwetkooff e com a doutora em Saúde Pública Sônia Faria Mendes Braga. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do final de semana
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9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (Plenário) – plenária final
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

14 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a situação de refugiados e imigrantes no Estado. Reque-
rimento: deputado Cristiano Silveira 

• Mesa-redonda sobre governança metropolitana (Plenarinho I) – ces-
são de espaço

14h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório) – debater, com a pre-

sença de convidados, os termos pejorativos usados como expressões de 
violência contra a mulher e o Dia Internacional pela Eliminação da Violên-
cia contra a Mulher. Requerimento: deputadas Marília Campos, Rosângela 
Reis, Geisa Teixeira, Celise Laviola, Ione Pinheiro e Arlete Magalhães

20h30
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Irmandade Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito, de Uberlândia, pelo seu centenário. Requeri-
mento: deputado Rogério Correia

 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher na 
política, com Daniela Santiago

 1h Panorama – Novembro Azul
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 4h35 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Epidemia de sífilis
 9h Assembleia Notícia – Fórum técnico Startups em Minas – 

Plenária final (ao vivo)
 12h Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: Detalhe os 
gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Fórum técnico Startups em Minas (ao vivo) – Plenária final 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político/#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Epidemia de sífilis
 20h Segunda Musical (inédito) – Davi Camisassa e Duo Mineiro
20h30 Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração do centenário da 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de Uberlândia 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Adoção e proteção de crianças e adolescentes 
23h30 Zás (inédito) – República Musical Federativa do Brasil 

• programação sujeita a alterações 

Deputados aprovam pareceres sobre 
sugestões da sociedade para o PPAG

Apoio à agroindústria familiar, 
recursos para segurança ali-
mentar, novas tecnologias pa-
ra o transporte metropolitano 
e a criação de uma escola da 
Defensoria Pública. Esses são 
alguns dos temas tratados nas 
propostas de ação legislativa 
(PLEs), cujos pareceres foram 
acatados ontem, em duas reu-
niões da Comissão de Partici-
pação Popular.

Ao todo, a comissão 
aprovou pareceres de 26 
PLEs. Elas foram desdobra-
das em 33 emendas ao Pro-
jeto de Lei (PL) 3.819/16, que 
contém a revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) para 2017; 22 

emendas ao PL 3.820/16, o 
qual trata do orçamento do 
Estado (LOA) para 2017; e 
51 requerimentos. As suges-
tões de emendas são enca-
minhadas para a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO) ampliada 
com membros das demais co-
missões permanentes.

As PLEs são resultantes 
do processo de revisão do 
PPAG 2016-2019, realizado 
no início de novembro. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) destacou, entre as 
emendas propostas, a que 
destina R$ 4 milhões para 
investimento no monitora-
mento eletrônico da rede de 

transporte metropolitano. Já 
o deputado André Quintão 
(PT) ressaltou o fortalecimen-
to da rede de assistência so-

cial. Ele é o relator do projeto 
de revisão do PPAG e anteci-
pou que as emendas vindas 
das PLEs serão acatadas.

Comissão aprovou pareceres sobre 26 propostas de ação legislativa

 Pollyanna Maliniak 


