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Mudança da TV Assembleia para o sinal digital vai significar mais qualidade de imagem e de som 

cessário adquirir um conver-
sor digital, encontrado no 
mercado pelo custo aproxi-
mado de R$ 110,00, e uma 
antena externa apropriada, 
comercializada nas lojas es-
pecializadas de produtos 
eletrônicos por cerca de R$ 
40,00. A instalação é simples 
e demanda apenas cabos 
para conexão com a antena, 
com o aparelho de TV e com 
a rede elétrica. Para benefi-
ciários de programas sociais 
do Governo Federal, tais co-
mo Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida e Tarifa Social de 
Energia Elétrica, entre outros, 
a Portaria 3.493, de 2016, ga-
rante a distribuição gratuita 
do “kit digital” (conversores, 
cabos e antenas).
Emissora – A TV Assem-
bleia, a primeira emissora 
legislativa brasileira, en-
trou em operação em 30 de 
novembro de 1995, após a 
publicação da Lei Federal 
8.977, de 1995, que regu-
lamenta o serviço de TV a 
cabo no Brasil.

Tem 24 horas de pro-
gramação diária, cobre ao 
vivo as reuniões do Plenário 
e de comissões temáticas, 
além de transmitir eventos 
institucionais e culturais da 
Assembleia, noticiários e 
debates. São mil horas de 
transmissões ao vivo todos 
os anos, o que reafirma o 
compromisso do Parlamen-
to mineiro com a ética e a 
transparência.

canais de som simultâneos; 
eliminação dos chamados 
“chuviscos” e “fantasmas” na 
imagem; possibilidade de re-
cepção do sinal da TV em dis-
positivos móveis (celulares); 
e inclusão de recurso de inte-
ratividade do telespectador 
por meio do controle remoto.
Adequação – Desde que o 
sinal digital passou a existir 
no Brasil, os aparelhos de 
TV têm sido fabricados com 
adaptadores para essa tec-
nologia, mas quem ainda não 
adquiriu esses produtos ou 
não pôde descartar os equi-
pamentos antigos que ope-
ram apenas pelo sinal analó-
gico precisa se adequar. 

Para tanto, pode ser ne-

desligamento em cada mu-
nicípio foi determinado pelo 
Ministério das Comunica-
ções, posteriormente.

A emissora institucional 
da ALMG já transmite o si-
nal digital aberto, pelo canal 
61.2, desde junho 2012, com-
partilhado com a rede legisla-
tiva, formada pelas TVs Sena-
do, Câmara dos Deputados e 
Câmara Municipal.

A mudança de tecnolo-
gia traz uma série de benefí-
cios para os telespectadores: 
melhora na qualidade da 
imagem, que pode ser trans-
mitida por meio de alta defi-
nição; melhora na qualidade 
do áudio, que também pode 
ser transmitido em até seis 

Em breve, os cidadãos minei-
ros poderão acompanhar as 
atividades da Assembleia Le-
gislativa pela televisão, com 
mais qualidade de som e ima-
gem. A transmissão do sinal 
da TV Assembleia passa a ser 
digital, no canal 35, a partir 
do dia 26 de julho deste ano. 
A primeira emissora legislati-
va do País desligará seus apa-
relhos de transmissão analó-
gica, localizados na Serra do 
Curral, em Belo Horizonte, em 
cumprimento à determinação 
do governo federal.

A transição do sistema 
analógico para o digital foi 
estabelecida por meio do De-
creto Federal 5.820, de 2006, 
e o cronograma do início do 

Transmissão da TV Assembleia passa
a ser feita com sinal digital em julho

Rádio apresenta programação de Carnaval
ran Barbosa, Diogo Nogueira e 
Chico Buarque também estão 
entre as canções da playlist 
especial. A programação car-
navalesca da Rádio Assem-
bleia ficará 24 horas no ar.

seleção especial de músicas, 
que inclui compositores e in-
térpretes clássicos da música 
brasileira, como Gonzaguinha, 
Martinho da Vila e Alcione.

Composições de Adoni-

No repertório, estão os 
ritmos carnavalescos tradi-
cionais, com destaque para 
as marchinhas, a axé music e 
o frevo. Mas o samba de raiz 
não vai ficar de fora, com uma 

A Rádio Assembleia vai entrar 
no clima do Carnaval. A emis-
sora, hospedada no Portal da 
ALMG na internet, preparou 
uma programação especial 
para o feriado. 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

 0h Memória e Poder – Escritor e jornalista Humberto Werneck
 1h Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (7/12) – Entrega de diploma de 

congratulações a Andreia Donadon Leal pelo prêmio da União 
Brasileira de Escritores 

 3h25 Palestra – O Parlamento entre a representação e a participação, 
com Patrus Ananias 

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma trabalhista
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Infertilidade
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Participação Popular 13/12 – Semana Nacional 

da Comunicação
 12h Parlamento Brasil

 12h30 Via Justiça – Reforma político-eleitoral
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Infertilidade
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo Ladeira
 21h Memória e Poder – Escritor e jornalista Humberto Werneck
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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CULTURA

Exposição de fotos do Carnaval de BH
fica em cartaz só até sexta-feira

milhões para a Capital, o 
que significa um crescimen-
to de mais de 200% em re-
lação a 2015. Os dados são 
de uma pesquisa realizada 
pela Secretaria de Estado 
de Turismo, em parceria 
com a Belotur. Para 2017, já 
estão cadastrados 363 des-
files de blocos, incluindo os 
que desfilam no pré-carna-
val: um aumento de 30% 
em relação a 2016.

A Galeria de Arte fica 
na Rua Rodrigues Caldas, 
30, Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte. A mostra 
pode ser visitada das 8 às 
18 horas.

Esta é a última semana de 
visitação à mostra de foto-
grafias “O Democrático Car-
naval de Belo Horizonte”, 
que está em cartaz somen-
te até sexta-feira (24), na 
Galeria de Arte da ALMG. 

A exposição destaca a 
alegria da festa. Ela foi pro-
duzida pelo coletivo Corti-
na de Fumaça, formado por 
seis fotógrafos: Hugo Aze-
vedo, Júnior Conegundes, 
Leo Peixoto, Ruy Pereira, 
Thiago Fernandes e Vitor 
Macedo. 

Em 2016, a movimenta-
ção de foliões e blocos ge-
rou uma renda de R$ 54,7 Mostra pode ser visitada na Galeria de Arte da Assembleia

Daniel Protzner


