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ORADORES
Segurança
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) afirmou que es-
posas de policiais e de bom-
beiros militares de Minas 
estão articulando um movi-
mento semelhante ao que 
ocorre atualmente no Espíri-
to Santo. Ele advertiu para o 
risco da mobilização chegar 
às ruas da capital mineira. De 
acordo com o parlamentar, a 

corporação está insatisfeita 
com o parcelamento dos sa-
lários, implantado desde ja-
neiro de 2015, e com a falta 
de recomposição das perdas 
inflacionárias nos últimos 
três anos. Rodrigues mani-
festou seu apoio à greve dos 
policiais militares do estado 
vizinho e criticou jornalistas 
que estariam tratando os 
grevistas como “terroristas”. 

“Terror é o que os estados fa-
zem com os pobres policiais 
que vão para as ruas defen-
der a sociedade com a pró-
pria vida”, disse. Ele também 
voltou a criticar a intenção 
do governo de liberar presos 
provisórios, que passariam 
a ser monitorados por meio 
de tornozeleiras eletrônicas, 
para abrir vagas no sistema 
penitenciário.

Segurança II
O deputado João Leite (PSDB) 
fez referência ao discur-
so de Sargento Rodrigues, 
também se dizendo preo-
cupado com a situação do 
Estado. Segundo o parla-
mentar, os policiais mili-
tares estão perdendo con-
quistas que alcançaram 
nos governos anteriores do 
PSDB, como o crescimento 

do piso salarial e a progres-
são na carreira. O deputado 
afirmou que o governador 
também acabou com o pro-
grama de aquisição de casa 
própria para os militares. 
“Pimentel tem que chamar 
as lideranças”, disse, ao se 
referir ao risco anunciado 
pelo colega de uma parali-
sação da categoria em Mi-
nas Gerais. João Leite ain-

da criticou a superlotação 
das unidades prisionais e 
acusou o Executivo estadu-
al de abandonar o sistema 
penitenciário. Em aparte, o 
deputado Sargento Rodri-
gues ressaltou que o Esta-
do não paga ajuda de custo, 
férias-prêmio e diárias para 
os policiais há dois anos, o 
que só aumenta a insatisfa-
ção da categoria.

Visão integral
O deputado André Quintão 
(PT) defendeu um debate 
mais aprofundado e uma 
visão mais integral sobre 
a segurança pública, de 
forma a manter o foco em 
resultados para a popu-
lação, sobretudo os mais 
pobres. Para ele, é preciso 
investir em garantia de di-
reitos fundamentais, justi-

ça social e universalização 
de políticas públicas para 
se obter a paz. “Não pode-
mos enxugar gelo. Se não 
cuidarmos da base, não 
adiantam presídios ou efe-
tivos”, afirmou. Na visão 
do parlamentar, é difícil 
para um jovem ter um de-
senvolvimento pleno sem 
emprego, apoio familiar e 
educação. André Quintão 

também defendeu políticas 
humanizadoras e penas al-
ternativas para presos que 
não sejam de alta pericu-
losidade, assim como dig-
nidade no cumprimento de 
sentenças, para que aque-
les que cometeram crimes 
saiam melhores do sistema 
prisional. “É um desafio do 
Brasil, não de um partido”, 
concluiu.

Assembleia divulga balanço da 
atuação legislativa no ano passado

dinária das Barragens, o aperfei-
çoamento das inspeções nas uni-
dades prisionais do Estado (por 
meio da Lei 22.255), a punição da 
prática de maus-tratos contra ani-
mais (Lei 22.231), além de diver-
sas normas que tratam da refor-
ma administrativa do Executivo.

Outro aspecto relevante 
em 2016 foi a expressiva presen-
ça da população nas discussões 
propostas pela Assembleia, que 
comprovou ser um espaço aber-
to ao diálogo e ao debate envol-
vendo vários pontos de vista.

A versão impressa do rela-
tório sairá até o final deste mês.

a memória política, bem co-
mo os projetos do Direcio-
namento Estratégico.
Destaques – Entre os pontos 
evidenciados pelo relatório de 
2016 estão algumas normas que 
tratam de direitos e conquistas 
para as mulheres, como a Polí-
tica Estadual de Atendimento à 
Mulher Vítima de Violência (Lei 
22.256) e o monitoramento da 
qualidade dos exames de ma-
mografia (Lei 22.290).

O balanço ainda apresenta 
outros resultados alcançados, 
entre os quais a conclusão das 
atividades da Comissão Extraor-

também pode ser consultado 
por capítulos. 

Um desses capítulos traz 
a atuação político-parlamentar 
da ALMG em 25 seções, que 
organizam por temas as infor-
mações referentes às ativida-
des legislativas. Também são 
contabilizados numericamente 
normas, eventos institucionais 
e de comissões atinentes a ca-
da temática.

Além disso, o balanço 
traz capítulos sobre os ca-
nais de diálogo com a popu-
lação, os serviços voltados 
para a cidadania, a cultura e 

Os cidadãos mineiros já podem 
conhecer os resultados e as  
realizações do trabalho desen-
volvido pela ALMG em 2016, 
por meio do Relatório Institu-
cional publicado no Portal da 
Assembleia. Com textos, tabe-
las e imagens, o documento faz 
um balanço da atuação legislati-
va durante o ano.

Para acessá-lo, basta, 
na home page, clicar na aba 
“Consulte”, depois em “Pu-
blicações da Assembleia” e 
em “Obras de Referência”. 
Disponível em uma versão 
completa para download, ele 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 
Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 

 1h Panorama – O novo perfil dos alunos da UFMG
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (8/11) – Em 

debate, a falta de energia elétrica em João Pinheiro e Brasilândia 
de Minas

 4h55 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 
com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau  

 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	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Arte de rua 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Debate Público da Comissão de Desenvolvimento Econômico 

(manhã de 7/10) – Desenvolvimento econômico-social de 
Minas Gerais  

 12h30 Geração – Banda Graveola 

 13h Mundo Político 
 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 da Comissão de Desenvolvimento Econômico 

(tarde de 7/10) – Desenvolvimento econômico-social de Minas 
Gerais  

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo	Político/#Confirma

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Arte de rua 
 20h Segunda Musical – Pianista Johnson Gouvêa e violonista Artur Azzi 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma trabalhista 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – 1 ano do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência
 23h30 Zás – Banda Jack Boris

• programação sujeita a alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
Em discussão, a polêmica em torno da reforma trabalhista no País. Quem defende a mudança 
diz que a CLT, criada em 1943, é ultrapassada e burocrática, além de tornar muito cara a con-
tratação de funcionários. Quem quer manter tudo como está afirma que a reforma vai enfra-
quecer a luta da classe trabalhadora. Participam do programa: Verônica Álvares, gerente de 
Relações Trabalhistas da Fiemg; Antônio Queiroz, diretor da Associação Mineira de Advogados 
Trabalhistas; e os deputados Antonio Carlos Arantes (PSDB) e Geraldo Pimenta (PCdoB). Sexta 
e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
Geração em ritmo de carnaval: os convidados são Nayara Garófalo, fundadora do bloco de rua 
Angola Janga, e Alvimar Neri, presidente do bloco caricato Vila Estrela. Eles falam do cresci-
mento do carnaval em Belo Horizonte, das dificuldades para manter viva a tradição carnava-
lesca na cidade, da valorização da cultura negra e do empoderamento feminino. Sábado, às 19 
horas; domingo, às 12h30.

SALA DE IMPRENSA 
No estúdio do Sala de Imprensa, uma avaliação da cobertura da crise nas penitenciárias 
brasileiras: as posições de vários jornais sobre o assunto, os discursos de articulistas e até 
a agressão a uma jornalista enquanto ela cobria, ao vivo, um motim na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. E, ainda, as reações, na internet, ao pagamento de indenizações às 
famílias de presos amazonenses mortos. Para essa análise, nós convidamos Robson Sávio, 
membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Ethel Correa, repórter da TV Alterosa. 
Domingo, às 18 horas. 

Confira os destaques do fim de semana
TV ASSEMBLEIA


