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ORADORES

Licenciamento
Em seu pronunciamento, o 
deputado João Leite (PSDB) 
posicionou-se contrariamen-
te à medida do governo es-
tadual de dar autonomia 
às prefeituras para fazerem 
seus próprios licenciamen-
tos ambientais. Segundo 
ele, recursos naturais ul-
trapassam fronteiras e, por 
isso, a compreensão e a 

gestão de tais recursos pre-
cisam ser regionais. “Nova 
Lima fez um licenciamento 
municipal sem considerar 
Belo Horizonte ou outras ci-
dades do entorno. Não pen-
sou em obras nem em mobi-
lidade. Fizemos pressão pela 
criação da estação ecológica 
do Cercadinho no entorno 
da cidade, para proteger as 
nascentes próximas do BH 

Shopping. Conseguimos me-
didas paliativas. É um exem-
plo de como licenciamento 
municipal não dá certo”, 
exemplificou. Em aparte, o 
deputado Léo Portela (PRB) 
disse que a greve convocada 
pelos professores a partir do 
dia 15 deste mês, em Minas, 
foi motivada por descum-
primento de promessas por 
parte do governo estadual.

Assistência social
O deputado André Quintão 
(PT) anunciou a inauguração 
de Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência 
Social (Creas), sob gestão do 
governo estadual, nos municí-
pios de Almenara e Águas For-
mosas, no Vale do Jequitinho-
nha. De acordo com ele, a me-
ta é implantar uma unidade 
em cada um dos 17 territórios 

de desenvolvimento. André 
Quintão também respondeu 
ao deputado Léo Portela (PRB), 
que antes havia comentado 
a greve dos professores esta-
duais com críticas ao governo 
de Minas. O parlamentar do 
PT enfatizou que o movimento 
é nacional e contra a reforma 
da Previdência proposta pelo 
governo federal. Ele abordou, 
ainda, o programa Voe Minas 

Gerais, parceria com a empre-
sa TWO-Flex para implanta-
ção de voos regionais para 17 
cidades do interior. Segundo 
André Quintão, o objetivo é 
estimular o desenvolvimento 
e a diversificação da economia 
mineira. Em apartes, os depu-
tados Douglas Melo (PMDB) e 
Geraldo Pimenta (PCdoB) elo-
giaram a atuação do governo 
estadual.

Voos regionais 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) disse que iniciará 
coleta de assinaturas para 
abertura de comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) na 
ALMG com o objetivo de in-
vestigar o programa Voe Minas 
Gerais. Segundo ele, a TWO 
Aviation, ligada à empresa que 
opera os voos, estaria envolvi-
da em escândalo de propina 

na Petrobras, conforme repor-
tagem publicada na imprensa. 
De acordo com o parlamentar, 
o ex-ministro José Dirceu re-
ceberia propina por meio do 
pagamento de voos fretados 
dessa empresa, e o governo, 
ao financiar o custo operacio-
nal desses voos, “pode não es-
tar sendo tão bonzinho assim”. 
Em aparte, o deputado André 
Quintão (PT) afirmou que re-

duzir o complexo debate em 
torno da aviação regional a 
acusações é perigoso e pediu 
propostas da oposição para a 
promoção dos voos no inte-
rior. Também em aparte, o de-
putado João Leite (PSDB) des-
mentiu acusações de que teria 
elogiado o comportamento da 
deputada Geisa Teixeira (PT) 
na Mesa do Plenário por ela 
“ser silenciosa”.

Diversidade e participação dão o tom 
de fórum técnico sobre as juventudes

Jovens nas Gerais – Cons-
truindo o Plano Estadual das 
Juventudes será o nome do 
fórum técnico da Assembleia 
Legislativa que discutirá as 
políticas públicas do Estado 
para esse público. Participan-
tes da comissão organizadora 
do evento definiram o nome 
ontem, em reunião prepara-
tória realizada na ALMG. Os 
elementos que nortearam 
essa escolha foram força poé-
tica, protagonismo, diversida-

de e participação.
Foram apresentadas, ini-

cialmente, duas sugestões 
para a denominação do fó-
rum. As propostas foram ba-
seadas em questionários res-
pondidos pelos participantes, 
que fizeram apontamentos 
sobre conceitos e elementos 
a serem trabalhados na iden-
tidade visual. A escolha do 
nome vai pautar a construção 
das estratégias de comunica-
ção do evento, que ainda não 

tem data definida.
A maior parte dos inte-

grantes da comissão elegeu 
como conceitos-chave para 
as peças de divulgação a di-
versidade, a coletividade e a 
participação. O nome esco-
lhido originalmente, Jovens 
nas Gerais – Construindo o 
Plano Estadual, atendia à re-
presentação social delineada, 
mas os participantes suge-
riram ainda o acréscimo da 
expressão “das juventudes”. 

Os elementos visuais serão 
apresentados em reunião 
posterior.
Propostas – Dando continui-
dade ao trabalho de aperfei-
çoamento do documento de 
referência que vai orientar as 
discussões e as atividades do 
fórum, os participantes da 
reunião preparatória trataram 
de revisar propostas de ações 
pertencentes a eixos temáti-
cos, como os de meio ambien-
te e participação política.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 0h30 Parlamento Brasil
 1h Panorama – Ansiedade 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (1/12)  

– Comercialização de animais vivos no Mercado Central de  
Belo Horizonte

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da 
Independência do Brasil, em 1822, à abdicação de Dom Pedro I, 
em 1831 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Trabalho escravo
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Pensando em Minas – Por uma história plural no Brasil, com 

José Carlos Reis
 11h30 Parlamento Brasil
 12h Memória e Poder – Educadora Magda Soares
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da 
Independência do Brasil, em 1822, à abdicação de Dom Pedro I, 
em 1831 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (30/11) – Situação dos funcionários dos 

prédios e dos hospitais da Fhemig
 17h Sala de Imprensa – Crise nas penitenciárias 
 17h30 Geração – Dança afro-brasileira, com Evandro Passos 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político/#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Trabalho escravo
 20h Segunda Musical – Pianista André Dolabela
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – A mulher e o direito ao corpo
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – População em situação de rua
 23h30 Zás – Grupo Aruanda

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE
O programa debate a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, sem o controle do Es-
tado, dos homens da família ou das instituições religiosas. Em pauta, o assédio, a violência 
sexual, o direito reprodutivo (como a decisão de ter ou não filhos) e a prostituição, prática 
em que a mulher usa o corpo como ferramenta de trabalho. Sexta e sábado, às 21 horas; 
domingo, às 13 horas.

SALA DE IMPRENSA
Jornalistas fazem uma análise da cobertura midiática das prisões de empresários e políticos 
acusados de envolvimento em esquemas de corrupção da Operação Lava Jato. Quanto mais 
conhecida a personalidade presa ou levada a depor, maior é o espetáculo na TV, na internet 
e nos jornais. Em que medida as prisões são de interesse público? A atmosfera de combate à 
corrupção criada no Brasil insufla ou não o discurso de ódio? Confira a discussão sobre o tema 
no domingo, às 18 horas. 

ORADORES
Voos regionais 2
A parceria do governo esta-
dual com a empresa TWO-
-Flex para a realização de 
voos regionais para 17 ci-
dades do interior do Minas 
também foi criticada pelo 
deputado Léo Portela (PRB). 
Ele disse estranhar que o 
governo reclame de dificul-
dades financeiras e consiga 
manter um programa defi-

citário. “Não existe almoço 
grátis. A conta está saindo 
do nosso bolso”, declarou. 
O parlamentar apoiou a 
proposta de se criar uma CPI 
para apurar a parceria, afir-
mando que a necessi dade 
de aviação regional não po-
de acobertar negociações 
espúrias. Em aparte, o depu-
tado João Leite  (PSDB) lem-
brou que o governo esta - 

dual acabou com o pro-
grama de tratamento para 
usuá rios de drogas. Também 
em aparte, o deputado An-
dré Quintão (PT) ressaltou 
que a parceria na aviação 
faz parte de uma política 
de estímulo aos voos regio-
nais e desafiou a oposição a 
criar, também, uma CPI para 
apurar a construção da Ci-
dade Administrativa.

Correção: Diferentemente do que informa matéria na página 2 da edição de ontem, o deputado Rogério Correia é 1º-secre-
tário da ALMG, e não 3º-vice-presidente, cargo ocupado pelo deputado Inácio Franco.


