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Willian Dias

Participantes da audiência da Comissão do Trabalho foram unânimes em condenar reformas

tra a aprovação da reforma 
trabalhista na Câmara dos 
Deputados, considerada por 
ele “um crime contra o povo 
brasileiro”. 

“Este momento tem que 
dar frutos. Temos que ir à 
prática, com cada um fazen-
do sua parte, chamando pa-
ra a greve na sua rua, no seu 
bairro”, enfatizou o deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) criticou “o 
desmonte proposto pelo go-
verno federal”.

rizonte, a atual geração tem 
que honrar a memória dos 
que lutaram por conquistas 
que beneficiam a sociedade 
hoje: “Temos a responsabili-
dade de não permitir nenhum 
retrocesso civilizatório”.

A procuradora Adriana de 
Souza destacou que “a posição 
do Ministério Público do Tra-
balho é de respeito ao direito 
de greve do trabalhador”. 
Protesto – No início da reu-
nião, o deputado Celinho do 
Sinttrocel pediu um minuto 
de silêncio em protesto con-

nhã (sexta-feira) é o dia das 
nossas vidas. Temos tudo pa-
ra fazer a maior greve geral da 
história do País”, declarou.

Robson de Souza, da Fe-
deração dos Aposentados e 
Pensionistas de Minas Ge-
rais, ressaltou que a Previ-
dência nunca foi deficitária. 
“Foram retirados 30% dos 
recursos da Previdência por 
meio da Desvinculação das 
Receitas da União (DRU)”, 
denunciou.

Na opinião de Gilson 
Reis, vereador de Belo Ho-

Representantes de diferen-
tes centrais sindicais con-
vocaram os trabalhadores 
a aderir à greve geral e se 
posicionaram contra as re-
formas. Jairo Nogueira Filho, 
da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), deu um pa-
norama da perspectiva de 
paralisação por categorias. 

Oraldo Paiva, da Central 
Sindical e Popular (CSP-Conlu-
tas), disse que, pela primeira 
vez, foi possível unificar todo 
o movimento sindical contra 
as propostas federais. “Ama-

Centrais sindicais se unem contra reformas

liou o senador.
“A greve geral será o pri-

meiro grande momento de 
enfrentamento deste gover-
no imoral e ilegítimo”, conti-
nuou Paulo Paim. 

estamos derrotados. Mesmo 
a reforma trabalhista não 
tem garantia de que passe 
no Senado. Mas isso só vai 
acontecer se pararmos o  
País nesta sexta-feira”, ava-

tada pela população brasilei-
ra. Ao final da leitura, Paim 
revelou que o autor da carta 
é o ex-presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). 
“Isso é para mostrar que não 

A convocação para a greve ge-
ral de hoje, contra as reformas 
da Previdência e trabalhista 
propostas pelo governo Mi-
chel Temer, marcou audiên- 
cia pública realizada ontem 
pela Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social, no Teatro da ALMG. 
Solicitada pelos deputados 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB) 
e Rogério Correia (PT) e pe-
la deputada Marília Campos 
(PT), a reunião teve como 
objetivo debater o projeto de 
reforma da Previdência em 
tramitação no Congresso.

O principal convidado foi 
o senador Paulo Paim (PT-RS), 
que leu uma carta com duras 
críticas às reformas trabalhis-
ta e previdenciária. Segundo 
ele, “a reforma trabalhista vai 
promover o esmagamento da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) e da própria Justi-
ça trabalhista, aprofundando 
a desigualdade social”.

Em relação à reforma da 
Previdência, a carta diz que 
tal proposta só interessa ao 
mercado financeiro e é rejei-

Convocação para a greve geral marca
reunião sobre projeto da Previdência

Projeto do governador que cria fundos imobiliários é questionado em audiência. Página 3
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CCJ inicia análise do projeto que cria 
o Programa de Assistência Estudantil

Segundo o líder do Blo-
co Verdade e Coerência, 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), a oposição está cum-
prindo seu papel. “Temos 
que alertar para os malfei-
tos deste governo”, afirmou. 
Também fizeram críticas ao 
governo os deputados Gus-
tavo Valadares (PSDB), João 
Leite (PSDB) e Sargento Ro-
drigues (PDT).

Os parlamentares apre-
sentaram três requerimen-
tos: para a leitura da ata da 
reunião da CCJ do último dia 
19; para votação nominal de 
requerimento de retirada de 
pauta do PL 4.092/17; e para 
retirada de pauta dessa ma-
téria. Todos foram rejeitados.

nas instituições de ensino su-
perior mantidas pelo Estado”.

Em relação à pós-gradua-
ção, o substitutivo não estabe-
lece percentual de vagas. De-
termina, apenas, que as insti-
tuições estaduais instituirão 
políticas específicas de ação 
afirmativa para a democratiza-
ção do acesso a esses cursos, 
nos termos de decreto.
Obstrução – Parlamentares de 
oposição ao governo obstruí-
ram a reunião da CCJ, com o 
objetivo de se posicionar con-
tra iniciativas do Poder Execu-
tivo, como o PL 4.135/17, em 
tramitação na ALMG, o qual 
cria fundos estaduais de in-
centivo e de financiamento de 
investimento. 

com deficiência, considerada 
a proporção dos autodecla-
rados residentes no Estado, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Outros 50% das vagas 
reservadas serão para candi-
datos cuja renda familiar per 
capita seja inferior à definida 
como mínima pela institui-
ção de ensino.

De acordo com Durval Ân-
gelo, o novo texto incluiu a Fun-
dação João Pinheiro entre as 
instituições de ensino com re-
serva de vagas. Assim, a emen-
ta proposta pelo substitutivo é: 
“Dispõe sobre as políticas de 
democratização do acesso e 
de promoção de condições de 
permanência dos estudantes 

Segundo o parecer do deputa-
do Durval Ângelo, o substituti-
vo nº 1 foi construído com a co-
laboração do Poder Executivo 
e dos deputados Doutor Jean 
Freire e Marília Campos, am-
bos do PT, com o objetivo de 
incorporar alguns elementos 
do sistema de reserva de va-
gas adotado nas universidades 
federais desde 2012. Assim, a 
emenda amplia o percentual 
geral de vagas reservadas.

O substitutivo estabele-
ce que a Uemg e a Unimon-
tes, em cursos de nível mé-
dio e graduação, reservarão 
50% das vagas para alunos 
egressos do sistema público. 
Desse total, 50% serão para 
negros, indígenas e pessoas 

Substitutivo se inspira em sistema federal

Também está previsto 
no projeto, em seu art. 9º, o 
Programa de Assistência Es-
tudantil no âmbito da Uemg 
e da Unimontes, cujas moda-
lidades de auxílio e respecti-
vos valores serão regulamen-
tados por decreto. O PL 4.092

no art. 8º, a proposição de-
termina que cada universi-
dade implementará projetos 
e programas, de caráter per-
manente, para atendimento 
às demandas acadêmicas, 
psicossociais e funcionais dos 
estudantes.

2% para indígenas.
Em seu art. 7º, a matéria 

prevê que a instituição de en-
sino que receber estudante 
com deficiência cumprirá os 
requisitos de acessibilidade 
previstos nas legislações fe-
deral e estadual em vigor. Já 

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) iniciou ontem 
a análise do Projeto de Lei 
(PL) 4.092/17, do governador 
Fernando Pimentel. A pro-
posição institui o sistema de 
reserva de vagas e o Progra-
ma de Assistência Estudantil 
na Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg) e 
na Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes). 
Na mesma reunião, o rela-
tor, deputado Durval Ângelo 
(PT), distribuiu em avulso 
seu parecer. Ele opina pela 
constitucionalidade do pro-
jeto na forma do substitutivo 
nº 1, que apresentou. O PL 
4.092/17 tramita em regime 
de urgência.

De acordo com o texto 
original, a Uemg e a Unimon-
tes reservarão, em cada curso 
de graduação, pós-graduação 
e curso técnico de nível mé-
dio, um percentual de vagas 
de, no mínimo, 45%, distribuí- 
das da seguinte forma: 20% 
para afrodescendentes, desde 
que carentes; 20% para 
egressos da escola pública, 
desde que carentes; 3% para 
pessoas com deficiência; e 

Luiz Santana

 Projeto sobre assistência a estudantes de universidades teve parecer distribuído em avulso
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João Leite (PSDB), Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), La-
fayette de Andrada (PSD), 
Arnaldo Silva (PR), Agostinho 
Patrus Filho (PV), Braulio Braz 
(PTB), Arlen Santiago (PTB), 
Dilzon Melo (PTB), Ivair No-
gueira (PMDB), Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), Carlos Hen-
rique (PRB), Bosco (PTdoB), 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
Noraldino Júnior (PSC), Cássio 
Soares (PSD), Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) e Durval Ângelo 
(PT), além da deputada Ione 
Pinheiro (DEM).

acima desse período. 
Os deputados Fabiano 

Tolentino (PPS) e Tiago Ulisses 
(PV) sugeriram o desmem-
bramento do projeto, para 
que ele fique mais claro. 

O deputado André Quin-
tão (PT) ponderou que o PL 
4.135/17 traz a preocupação 
do governo em induzir e es-
timular o desenvolvimento 
econômico do Estado.

Diversos outros deputa-
dos participaram do debate, 
entre os quais Felipe Attiê 
(PTB), Gustavo Corrêa (DEM), 

4.135/17 contém erros de le-
galidade e não possui informa-
ções suficientes para análise. 

Respondendo aos ques-
tionamentos, o secretário Jo-
sé Afonso Bicalho informou 
que a lista com as especifica-
ções dos imóveis alienáveis foi 
disponibilizada para a análise 
dos deputados. Ele esclareceu 
ainda que, apesar de o fundo 
ter validade de 50 anos, qual-
quer operação que for feita 
vai vencer em quatro ou cinco 
anos, uma vez que o mercado 
financeiro não faz operações 

O presidente da Comissão de 
Administração Pública, depu-
tado João Magalhães (PMDB), 
questionou como serão alo-
cados bens públicos que são 
impenhoráveis em um fundo 
privado, “que amanhã pode 
ser executado”, segundo ele. O 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) cobrou o detalhamento 
dos 1,3 mil imóveis que podem 
ser vendidos e afirmou que o 
pagamento de aluguéis seria 
um comprometimento de re-
ceita futura. Para o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), o PL 

Deputados criticam falta de informações

alienação (venda).
“Quem comprar as quotas 

dos fundos de investimento vai 
querer receber amortizações 
e juros, e nós garantiremos is-
so por meio do pagamento de 
aluguel dos imóveis pelo Esta-
do. Ou seja, ao invés de pagar 
aos investidores sob a forma de 
amortização de uma dívida de 
juros, o governo pagará sob a 
forma de aluguel, sem ônus a 
mais”, declarou.

qual recorrer. Com os fundos, 
segundo Bicalho, seria possí-
vel captar esse dinheiro para 
realizar investimentos no mer-
cado de capitais, saindo das 
“amarras” da operação de cré-
dito. Para isso, seriam incorpo-
rados mais de 6,3 mil imóveis 
de propriedade do Estado. O 
Faimg incorporaria mais de 5 
mil imóveis inalienáveis; já o 
Fiimg abrangeria os cerca de 
1,3 mil imóveis passíveis de 

um fundo e a venda de cotas 
desse fundo para investidores, 
possibilitando a captação de re-
cursos. Em contrapartida, o go-
verno passaria a pagar aluguel 
dos imóveis que vier a usar.

O secretário afirmou que, 
atualmente, se o Estado quiser 
investir em estradas, a alterna-
tiva será fazer um empréstimo 
em bancos e pagar juros e 
amortizações, uma vez que o 
governo não tem poupança à 

Questionamentos e dúvidas so-
bre os fundos imobiliários que 
o governo do Estado pretende 
criar com o Projeto de Lei (PL) 
4.135/17 marcaram audiência 
realizada ontem pela Comissão 
de Administração Pública. De 
autoria do governador, o pro-
jeto, que tramita em regime 
de urgência, cria seis fundos 
estaduais de incentivo e finan-
ciamento de investimentos. 
Segundo o secretário de Estado 
de Fazenda, José Afonso Bica-
lho, eles têm o propósito de in-
centivar investimentos públicos 
e privados no Estado. Ele expli-
cou que a meta é, juntamente 
com o PL 4.136/17, que institui 
o Programa de Regularização 
de Créditos Tributários, reunir 
mais de R$ 20 bilhões para in-
vestimentos em um prazo esti-
mado de dois anos.

Dos seis fundos previs-
tos no projeto, dois causam 
mais controvérsia: o Fundo de 
Ativos Imobiliários de Minas 
Gerais (Faimg) e o Fundo de 
Investimentos Imobiliários de 
Minas Gerais (Fiimg). Confor-
me justificativa do governador, 
o objetivo deles é permitir a 
gestão mais eficiente e o apro-
veitamento de recursos prove-
nientes de imóveis do Estado, 
que atualmente não represen-
tam rendimento para os cofres 
públicos. O que se propõe é a 
transferência de imóveis para 

Ricardo Barbosa

PL 4.315/17, do governador, foi tema de audiência pública da Comissão de Administração

Criação de fundos imobiliários pelo 
governo é alvo de questionamentos

COMISSÕES
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Dificuldades financeiras atrasam a
implantação do Samu no leste de Minas

ce) contam com esse tipo de 
serviço. “Existe interesse de 
implantação apenas de um 
consórcio de Samu regional, 
o que não resolveria o pro-
blema de todo o território. 
Queremos a implantação dos 
dois consórcios no segundo 
semestre”, cobrou.

Os parlamentares apre-
sentaram diversos requeri-
mentos com pedidos de pro-
vidências. Um deles é de visita 
ao ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, com o objetivo de so-
licitar prioridade no atendi-
mento ao leste de Minas.

põem do atendimento, o que 
torna a proposta de regiona-
lização atrativa. “Temos que 
lutar pela extensão do ser-
viço para, pelo menos, os 35 
municípios que compõem o 
Cisvales. Precisamos de mui-
to pouco dinheiro para fazer 
acontecer”, enfatizou.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) afirmou 
que é preciso garantir o 
atendimento de urgência e 
emergência em todo o leste 
de Minas, uma vez que ape-
nas Ipatinga e Governador 
Valadares (Vale do Rio Do-

autoridades regionais vão ao 
Ministério da Saúde e ao se-
cretário de Estado para cobrar 
essa prioridade”, completou.

A opinião foi corroborada 
pelo deputado Geraldo Pimen-
ta (PCdoB), que defendeu o 
financiamento da saúde como 
caminho para a superação dos 
impactos da crise financeira.

A deputada Rosângela 
Reis (Pros) relatou que o 
Samu em Ipatinga funciona 
há 14 anos e tem a confian-
ça da população. Salientou, 
entretanto, que existem ci-
dades menores que não dis-

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) reconheceu que a gestão 
da saúde é cada vez mais difí-
cil, tendo em vista a situação 
financeira do Estado, mas disse 
ser preciso definir as priorida-
des de governo. “Precisamos 
de mais investimentos na aten-
ção primária, o que desafoga-
ria a rede de atendimento”, 
declarou. O parlamentar frisou, 
ainda, que a discussão deve ser 
sistêmica e não apenas sobre o 
Samu. “Os consórcios públicos 
são o caminho para um melhor 
serviço de urgência e emergên-
cia. Sugiro que a comissão e as 

Parlamentares pedem providências

pios, uma vez que já haveria um 
compromisso do Estado para a 
implantação do Samu por meio 
do Cisvales. Lembrou, ainda, 
que o Ministério da Saúde tam-
bém deve se empenhar. 

A secretária municipal de 
Saúde de Ipatinga, Kátia Bar-
balho, cobrou mais investi-
mentos do governo de Minas 
e pediu explicações quanto 
ao critério de implantação do 
Samu nas macrorregiões.

extensão do território. A po-
pulação a ser assistida é supe-
rior a 830 mil habitantes. Nos-
so consórcio trará benefícios, 
tais como resposta mais rápi-
da no atendimento, melhor 
estrutura e economia para o 
poder público”, argumentou.

O superintendente regio-
nal de Saúde em Coronel Fa-
briciano (Vale do Aço), Wagner 
Barbalho, ressaltou que o obje-
tivo é buscar apoio nos municí-

do atual governo”, ponderou.
O diretor do Samu de Ipa-

tinga (Vale do Aço), Tiago Tes-
saro, fez uma apresentação 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde dos Vales (Cisvales), 
que será o responsável pela 
gestão do Samu na região. Ele 
relatou que a entidade abran-
ge três microrregiões, que so-
mam 35 municípios. “É neces-
sária presteza na implantação 
(do Samu), tendo em vista a 

Representantes da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) afir-
maram, ontem, que o impas-
se na implantação do Serviço 
de Atendimento Médico de 
Urgência (Samu) no leste de 
Minas Gerais é causado pela 
situação de dificuldade finan-
ceira do Estado. A justificativa 
foi dada em audiência pública 
da Comissão de Saúde, rea- 
lizada a pedido da deputada 
Rosângela Reis (Pros).

De acordo com a diretora 
de Políticas de Gestão Hos-
pitalar da SES, Juliana Colen, 
a intenção do governador é 
implantar o Samu em todo o 
Estado, para garantir um aten-
dimento de qualidade a toda a 
população mineira. Ela afirmou 
que o trabalho vem sendo feito 
de forma paulatina, mas que o 
cronograma está prejudicado 
pela crise. “A próxima região a 
ser contemplada será a Oeste. 
Para o leste, a ideia é ter o apoio 
dos dois consórcios intermuni-
cipais criados ali, sem que haja 
privilégio para nenhum local 
específico”, declarou.

Também representante 
da SES, Kelly Fortini salientou 
que o Estado reconhece a ne-
cessidade de implantação do 
Samu no leste de Minas. “O 
trabalho será feito com o má-
ximo de agilidade, mas a meta 
é que seja concluído até o final 

Clarissa Barçante

Comissão de Saúde ouviu representantes do Estado sobre demora na implantação do Samu

COMISSÕES
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ORADORES

Contagem
O deputado João Vítor  
Xavier (PSDB) elogiou, em 
seu pronunciamento, os 
quatro primeiros meses de 
administração do prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas. 
“Ele fez uma ruptura históri-
ca com um modelo bom pa-
ra os empresários, mas ruim 
para o cidadão”, afirmou, re-
ferindo-se ao transporte ur-

bano. De acordo com o par-
lamentar, além da redução 
no valor das passagens, a 
nova administração implan-
tou o meio-passe estudan-
til, iniciou o recapeamento 
da Via Expressa e elaborou 
um projeto de ampliação 
do metrô. Houve, ainda, se-
gundo ele, avanços na saúde 
e na educação. Em aparte, 
o deputado Arnaldo Silva 

(PR) disse que Odelmo Leão 
também está colocando em 
ordem a administração em 
Uberlândia (Triângulo). João 
Vítor Xavier ainda classificou 
como “absurda e impensá-
vel” a determinação da Polí-
cia Militar de que o Estádio 
Independência, em Belo Ho-
rizonte, tenha apenas jogos 
de torcida única, por ques-
tões de segurança. 

Depósitos judiciais
As controvérsias quanto ao 
saque dos depósitos judi-
ciais pelo Poder Executivo 
foram levantadas pelo de-
putado Arnaldo Silva (PR). 
Segundo ele, a Lei 21.720, 
de 2015, que trata do tema, 
teve “aprovação prévia” do 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG) e contém 
dispositivos “de segurança”. 

Um dos artigos, conforme o 
parlamentar, garante reser-
va de 25% (depois 30%) dos 
recursos para pagamento 
dos alvarás; e outro prevê 
que, caso não haja dinheiro 
nesse fundo, o Estado tem 
que depositar a quantia em 
três dias, sob pena de ter 
recursos bloqueados em sua 
conta pelo TJMG. “Se o fun-
do não foi mantido, alguém 

descumpriu a lei e temos 
que apurar esse equívoco. 
Mas também não vejo por 
que o bloqueio não está 
sendo feito pelo tribunal”, 
argumentou, lembrando as 
reclamações de cidadãos 
que não conseguem receber 
os valores no Banco do Bra-
sil. O deputado voltou a elo-
giar as ações do prefeito de 
Uberlândia, Odelmo Leão.

Bombeiros
O deputado Cabo Júlio  
(PMDB) criticou uma possí-
vel promoção a coronel do 
tenente-coronel do Corpo de 
Bombeiros William da Silva 
Rosa. De acordo com ele, o 
militar tem histórico de mal-
tratar seus comandados. “Se 
o governador der essa promo-
ção, causará indignação aos 
deputados e à Comissão de 

Segurança Pública”, disse. Ele 
explicou que a comissão fez, 
em 2016, a seu requerimento, 
homenagem a 128 bombeiros 
que atuaram em um incêndio 
em Santa Luzia. “Quem enviou 
a lista para a ALMG foi a asses-
soria do Corpo de Bombeiros. 
Mas o tenente-coronel William 
resolveu agredir a comissão 
por não ter sido lembrado e 
enviou um e-mail acusando 

a Casa de incompetência e 
sugerindo uma ‘homenagem 
decente’. Se ele faz isso com 
o Parlamento, imagine com 
os praças”, afirmou. Cabo Júlio 
também discordou do colega 
João Vítor Xavier (PSDB) sobre 
a torcida única no Indepen-
dência, ao dizer que a Polícia 
Militar não tem que fazer a 
segurança interna em evento 
privado, como jogo de futebol.

Mensagem do governador altera
indicações para o Conselho de Educação

Guilherme Dardanhan

Mudança nas indicações foi lida na Reunião Ordinária de Plenário da tarde de ontem

O Plenário da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
recebeu, durante a Reunião 
Ordinária na tarde de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel. O texto 
faz alterações em indicações 
de membros para o Conselho 
Estadual de Educação do Es-
tado. A mensagem encami-
nha a Indicação 45/17, com 
o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o referi-
do conselho, e traz requeri-
mento para retirar de trami-
tação a Indicação 37/16, de 
Lana Mara de Castro Siman 
para a Câmara de Educação 
Superior, também do Conse-
lho Estadual de Educação.

PLENÁRIO
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10 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Bom Despacho) 
– debater, com a presença de convidados, a atuação da Copasa no muni-
cípio. Requerimento: deputado Anselmo José Domingos

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Quinta estação, da Cia. de Dança Sesiminas, 

com coreografia de Cristina Helena

 0h Assembleia Debate – Imigração 
 1h Panorama – Terapias alternativas no SUS
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (7/12) – Apresentação do relatório detalhado 

do Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no Estado
 4h30 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 

Bruno Lazzarotti Diniz Costa
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Guerra na Síria 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h35 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

António Gameiro e Wladimir Dias
 10h25 Lançamento do Parlamento Jovem 2017 (reprise)
 12h Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (20/4) (inédito) – Debater o surto de febre 

amarela no Estado, em especial nos Vales do Jequitinhonha, do 
Mucuri e do Rio Doce, e em Governador Valadares 

 17h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Guerra na Síria 
 20h Segunda Musical (inédito) – Trio Armonie di Roma (Götz 

Hartmann, Mirta Herrera e Beatriz Lozano)
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Índios 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Terceirização 
 23h30 Zás (inédito) – Cantor Tadeu Franco 

• programação sujeita a alterações
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MEMÓRIA E PODER 
O jornalista Paulo Markun, ex-apresentador do Roda Viva, é o entrevistado desta semana. No 
programa inédito, Markun fala do processo de redemocratização do País, faz uma avaliação dos 
governos de FHC e Lula – foco do livro de sua autoria O sapo e o príncipe – e conta as dificuldades 
que enfrentou como gestor e jornalista de TVs públicas em São Paulo e Brasília. Aos 64 anos e lon-
ge das redações, ele hoje se dedica à produção independente. Já dirigiu mais de 60 documentários 
e é autor de dezenas de livros-reportagem e biografias. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

SALA DE IMPRENSA 
O Sala de Imprensa faz uma análise da engrenagem das notícias falsas no Brasil e no mundo, 
das penalidades para quem compartilha esse tipo de conteúdo e da responsabilidade da im-
prensa em separar mentiras de fatos verdadeiros. Para falar do assunto, foram convidados os 
jornalistas Liliane Corrêa, editora de conteúdos digitais do Estado de Minas e do portal UAI, e 
Carlos Fernando Jáugueri, professor de Comunicação da Faculdade UNA. Domingo, às 18 horas.

PANORAMA
Especialidades como medicina antroposófica, acupuntura e homeopatia são algumas das tera-
pias alternativas utilizadas no Sistema Único de Saúde para ajudar no tratamento de diversas 
doenças, que vão de simples dores, passando por hipertensão e até depressão. Para entender 
melhor como todas essas técnicas podem se aliar à medicina tradicional para curar doenças, 
o Panorama recebe a psicóloga Janete dos Reis Coimbra e a médica Cláudia Prass Santos. Do-
mingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


