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Atividades na Assembleia marcam abertura 
da Semana da Gastronomia Mineira

Contribuição rural será tema de audiência
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência às 10 horas, 
no Plenarinho I. O requeri-
mento é do deputado Duarte 
Bechir (PSD). 

Já a Comissão Extraor-
dinária de Proteção dos Ani-
mais recebe, na quinta-feira 
(6), a veterinária Flávia Qua-
dros, que vai realizar uma 
apresentação sobre o mane-
jo ético da fauna urbana e o 
controle dos animais abando-
nados nas cidades. Solicitada 
pelo deputado Noraldino Jú-
nior (PSC), a audiência será às 
14h30, no Plenarinho IV.

(5), às 15 horas, no Plena-
rinho II. A reunião atende 
requerimento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

A norma transferiu para 
o Comave a gestão das aero-
naves das secretarias e dos 
órgãos autônomos do Execu-
tivo. Nessa leva, foram trans-
feridos também helicópteros 
do Corpo de Bombeiros, o 
que tem gerado discórdia.
Escola especial – O anúncio 
de fechamento da Escola Es-
tadual José do Patrocínio Car-
doso, em Campo Belo, moti-
va reunião da Comissão de 

ano, pela sua legalidade.
Despejo – Na quarta-feira (5), às 
9h30, no Auditório, a Comissão 
de Direitos Humanos aborda, 
a pedido dos deputados Cris-
tiano Silveira (PT) e Cabo Júlio 
(PMDB), a situação de agentes 
e policiais militares que vivem 
no Residencial das Américas, na 
Capital, e se encontram na imi-
nência de ser despejados.

O Decreto 47.182, de 
2017, que cria o Comando de 
Aviação do Estado (Comave), 
vai ser discutido em audiên-
cia da Comissão de Adminis-
tração Pública na quarta-feira 

O Fundo de Apoio ao Traba-
lhador Rural (Funrural) pauta 
audiência amanhã (4), às 14 
horas, no Teatro. A reunião foi 
solicitada pelo presidente da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB). 

O fundo é uma contribui-
ção, cobrada de agricultores 
familiares e empregadores 
do campo, criada para finan-
ciar a previdência rural. Após 
uma disputa jurídica sobre a 
constitucionalidade da co-
brança, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, este 

Além de quitandas, os vi-
sitantes poderão comprar ca-
chaça artesanal, artesanato, 
ingredientes para pratos tra-
dicionais, assim como frutas 
e hortaliças agroecológicas. 
No mesmo espaço, será rea-
lizada a solenidade de aber-
tura da Semana da Gastrono-
mia Mineira, às 10 horas.

divulgação da gastronomia 
mineira.
Feira – Agricultores de vários 
municípios de Minas vão co-
mercializar hoje seus produ-
tos na Feira da Agricultura 
Familiar, uma parceria entre 
ALMG, Frente da Gastrono-
mia Mineira, Emater e Insti-
tuto Eduardo Frieiro. 

nas Gerais, que abriu cami-
nho para o reconhecimento 
da gastronomia mineira; 
Maria Bernadette Bahia 
Mascarenhas, a Dadete, pio-
neira da alta gastronomia 
no Estado; e Beth Beltrão, 
proprietária do restaurante 
Virada’s do Largo, em Tira-
dentes, que contribui para a 

Uma Reunião Especial no Ple-
nário e a organização de uma 
feira de agricultura familiar 
no Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira (Edjao) 
marcam, hoje, a abertura 
da Semana da Gastronomia 
Mineira. Também nesta se-
gunda se comemora o Dia da 
Gastronomia Mineira.

A feira vai das 9 às 20 
horas, horário em que tem 
início a homenagem a uma 
das grandes damas da culi-
nária do Estado, Nelsa Jose-
fina Trombino, fundadora do 
Restaurante Xapuri, que está 
completando 30 anos. Ela 
receberá uma placa com o 
título de cidadã honorária de 
Minas Gerais. 

A solenidade atende a 
requerimento do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), 
que coordena a Frente da 
Gastronomia Mineira.

Além de Dona Nelsa, 
também serão lembradas 
na Reunião Especial Maria 
Lúcia Clementino Nunes, a 
Dona Lucinha, fundadora 
do restaurante que leva seu 
nome; Maria Stella Libânio 
Christo, a Dona Stella, auto-
ra do livro Fogão de lenha: 
quitandas e quitutes de Mi-

Sarah Torres / Arquivo ALMG

Agricultores de vários municípios do Estado vão comercializar seus produtos em uma feira no Edjao
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balho. “Temos sido vítimas 
de atos de vandalismo, o que 
vem atrasando o nosso cro-
nograma de investimentos”, 
disse. 

Ao final da audiência, o 
deputado Fábio Cherem com-
prometeu-se a dar prosse-
guimento às demandas dos 
vereadores e moradores de 
Capelinha, intermediando as 
negociações e cobrando da 
TIM o cumprimento de seu 
cronograma de investimentos.

um cronograma de investi-
mentos para a região e prevê 
melhorias já em setembro. 
A empresa, conforme infor-
mou, está se preparando pa-
ra construir seu próprio siste-
ma de transmissão, inclusive 
com a instalação de internet 
3G e 4G até o final do ano.

Ela denunciou, contudo, 
que a operadora tem sido 
prejudicada pela ação de vân-
dalos, que chegaram a invadir 
com trator os locais de tra-

como resolver o problema 
em menos tempo.

Quanto à dificuldade de 
comunicação nos distritos, 
ela explicou que essa é uma 
responsabilidade de outra 
operadora. Segundo ela, a 
faixa de frequência rural em 
Minas seria um compromis-
so assumido pela Vivo com a 
Anatel, a Agência Nacional de 
Telecomunicações.
Investimentos – Segundo 
Fernanda Laranja, a TIM tem 

A representante da TIM, Fer-
nanda Laranja, reconheceu 
que há falhas no serviço e ad-
mitiu que o sinal da empre-
sa foi interrompido durante  
duas semanas, entre feverei-
ro e março, mas explicou que 
o problema ocorreu no pro-
cesso de transmissão, devido 
ao rompimento de um cabo 
de fibra ótica. Segundo in-
formou, a TIM aluga de outra 
operadora o serviço de trans-
missão e, por isso, não teve 

Operadora aponta falhas de outras empresas

para nós”, reforçou.
O presidente da Câmara 

Municipal de Capelinha, Ge-
dalvo Fernandes de Araújo, 
e o prefeito Tadeu Filipe Fer-
nandes de Abreu queixaram-
-se, também, que vários dis-
tritos de Capelinha não têm 
acesso à telefonia celular, o 
que faz com que fiquem com-
pletamente isolados.

Diante do grande número 
de reclamações, uma comis-
são de vereadores esteve na 
sede da operadora, em Belo 
Horizonte, onde protocolou 
ofício com pedido de provi-
dências, mas até hoje não re-
cebeu resposta da empresa.

Minas Novas e Turmalina, na 
mesma região, além de Mala-
cacheta (Vale do Mucuri).
Segurança – O capitão Luís 
Sandoval Pires, da 23ª Cia. 
Independente da Polícia Mi-
litar, também confirmou as 
denúncias, ressaltando que 
a corporação “lida com situa- 
ções de extrema urgência, 
em que minutos podem fa-
zer diferença entre a vida e a 
morte”. “Precisamos de uma 
comunicação ágil também na 
internet, para fazer rastrea-
mentos e localizar pessoas. 
Essa deficiência da telefonia, 
principalmente da TIM, vem 
trazendo bastante transtorno 

Urgência, que tem problemas 
para identificar as ligações 
que partem da TIM”, afirmou 
o vereador.

Presentes à reunião, pro-
fissionais do Samu confirma-
ram as dificuldades por que 
passam, relatando que a ope-
radora de telefonia fixa que 
atua na região, a Oi, também 
não tem cumprido com sua 
obrigação de redirecionar pa-
ra o número 192 as ligações 
que partem de outras opera-
doras de telefonia móvel.

Segundo eles, além de 
Capelinha, também sofrem 
com falhas na comunicação 
as cidades de Itamarandiba, 

Entre os dias 23 de feverei-
ro e 6 de março deste ano, a 
população de Capelinha (Vale 
do Jequitinhonha) sofreu um 
verdadeiro apagão nos ser-
viços de telefonia celular da 
TIM, operadora que atende 
a maior parte dos moradores 
do município. A interrupção 
do sinal por 15 dias seguidos 
não foi uma exceção. É uma 
constante e se agrava sobre-
tudo durante as datas festi-
vas e feriados prolongados, 
prejudicando, inclusive, o 
bom funcionamento dos ser-
viços públicos, como saúde e 
segurança.

As denúncias sobre fa-
lhas no sistema da operadora 
foram feitas por moradores, 
políticos, outras autoridades 
e lideranças locais, durante 
audiência da Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas realizada na 
cidade na última sexta-feira 
(30). Os participantes denun-
ciaram também outras ope-
radoras por falhas de comu-
nicação, entre elas a Oi, res-
ponsável pela telefonia fixa.

O autor do requerimento 
para realização da audiência 
foi o deputado Fábio Cherem 
(PSD), que atendeu a pedido 
do vereador Cleuber Miran-
da. “A ausência de sinal e as 
falhas na comunicação pre-
judicam até o atendimento 
prestado pelo Samu, o Servi-
ço de Atendimento Móvel de 

Município de Capelinha sofre com 
frequentes apagões na telefonia celular

Willian Dias

Participantes da audiência relataram que situação prejudica o funcionamento dos serviços de saúde e segurança 
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Sindicatos conclamam mobilização 
popular contra reforma trabalhista

agora não foi, ainda há espe-
rança. “Não podemos desa-
nimar. Ainda dá para ganhar 
esse jogo”, pontuou.

O secretário-geral do 
Sindicato dos Empregados 
em Empresas de Transportes 
Metroviários e Conexos de 
Minas Gerais (Sindimetro), 
Romeu José Machado Neto, 
lembrou que, entre os metro-
viários, a adesão à greve geral 
foi total em Belo Horizonte, 
uma mostra de que a catego-
ria não se sente representada 
pelo governo federal.

dicatos e redução do alcance 
da Justiça do Trabalho. 
Injustiça – Uma tônica em to-
dos os pronunciamentos na 
audiência foi a necessidade 
de fortalecer a mobilização 
popular. “Não abrimos mão 
de um só direito conquista-
do. Não vamos negociar”, 
conclamou a presidente da 
CUT-MG, Beatriz Cerqueira. 

O deputado federal Pa-
dre João (PT-MG) disse que, 
como a previsão era de que 
a reforma trabalhista fosse 
votada em março, mas até 

impactaria, sobretudo, áreas de 
interesse dos trabalhadores.

“A essência dessa refor-
ma trabalhista é reduzir as 
proteções institucionais da-
das pelos sindicatos ou pelo 
Estado e elevar a autonomia e 
a flexibilidade das empresas. 
Ele enumerou os pontos que 
considera mais nocivos, como 
criação de formas precárias 
de contratação, flexibilização 
da jornada, rebaixamento da 
remuneração fixa, precariza-
ção das condições de traba-
lho, enfraquecimento de sin-

A proposta de reforma traba-
lhista faz alterações na Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e em outras normas, mo-
dificando as relações entre pa-
trões, empregados e sindicatos. 
Segundo o economista Frede-
rico Luiz Barbosa de Melo, ela 
integra um pacote de medidas 
contra os interesses da popu-
lação brasileira, que começou 
com a aprovação, no ano pas-
sado, da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241, que 
fixou um teto nos gastos públi-
cos para os próximos anos que 

Economista critica mudanças na CLT

com a decisão do STF, agora 
se sente ameaçado. “Imagina 
se eu posso andar tranquilo 
por Minas Gerais com esse 
sujeito solto?”, questionou.

Já o deputado Durval 
Ângelo (PT) avaliou positiva-
mente as manifestações de 
sexta-feira por todo o Esta-
do. “Conforme disse Santo 
Agostinho, a esperança tem 
duas filhas: a indignação e a 
coragem. E as duas conjunta-
mente devem nos motivar a 
seguir lutando”, ressaltou.

tos”, classificou Correia.
“Ele foi flagrado solicitan-

do R$ 2 milhões de propinas. 
Se o STF não considera isso 
falta de decoro parlamentar, 
o que será então?”, lamentou. 
O parlamentar ainda lembrou 
que, conforme revelaram as 
investigações, o senador teria 
solicitado a um intermediário 
que pedisse ao governador do 
Estado para intervir de modo  
que ele mesmo, Rogério Cor-
reia, não o denunciasse mais 
na tribuna da ALMG. Por isso, 

STF – Outro momento em que 
os manifestantes se inflama-
ram foi logo na abertura do 
debate, quando o deputado 
Rogério Correia lembrou a de-
cisão do ministro Marco Auré-
lio Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que negou a 
prisão preventiva do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG) e au-
torizou sua volta ao Senado. 
“Essa decisão monocrática é 
um escárnio com todo o povo 
brasileiro, nesse dia de greve 
geral pela garantia de direi-

Somente a mobilização popu-
lar pode interromper a escala-
da de ataques aos direitos dos 
trabalhadores, em curso no 
País. Esse foi o consenso entre 
os participantes da audiência 
pública da Comissão de Parti-
cipação Popular realizada na 
última sexta-feira (30), para 
debater a proposta de refor-
ma trabalhista que tramita no 
Congresso Nacional.

O debate atendeu a re-
querimento dos deputados 
Doutor Jean Freire (PT), Rogé-
rio Correia (PT) e Geraldo Pi-
menta (PCdoB) e deu sequên-
cia aos protestos promovidos 
mais cedo em Belo Horizonte 
e no restante do País contra o 
governo do presidente Michel 
Temer. Ao longo de toda a au-
diência, os pronunciamentos 
foram interrompidos por pala-
vras de ordem gritadas pelos 
manifestantes.

Dois momentos foram os 
pontos altos dos protestos, 
pelo volume de vaias dos ma-
nifestantes. Um deles foi a lei-
tura, pela presidente regional 
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT-MG), Beatriz Cer-
queira, dos nomes dos 29 de-
putados federais mineiros que 
votaram a favor do Projeto de 
Lei Federal 38/17, que já pas-
sou pela Câmara dos Deputa-
dos e está pronto para votação 
no Plenário do Senado.

Sarah Torres

Sindicalistas acusaram o governo federal de defender medidas contra os interesses da população 
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Estudantes denunciam problemas em 
escola da Fundação Clóvis Salgado

a serem executados até 2019. 
“Quanto a recursos hu-

manos, o conselho do corpo 
docente previu dez designa-
ções. No entanto, fomos pegos 
desprevenidos, no início do 
ano letivo, com três pedidos 
de aposentadoria e duas exo-
nerações. Estamos correndo 
atrás do prejuízo. Dessas vagas 
abertas, duas serão repostas 
pelo edital aberto e outras três 
até o fim de julho”, explicou. 
Talentos – A deputada Marí-
lia Campos (PT), que solicitou 
a audiência, ressaltou o pa-
pel de potencializadora dos 
talentos da cultura mineira 
exercido pela instituição. “Te-
mos que fortalecer o Cefart, 
não apenas pensando no cen-
tro em si, mas na cultura mi-
neira como um todo”, frisou.

uma vez que a Lei de Licitações 
é menos rigorosa para o preen-
chimento de vagas nessa área. 
“Estamos concluindo o diálogo 
com a Seplag. Intermediei com 
todos os setores da educação 
essa construção do plano de 
carreiras de professores de di-
versas áreas. Mas temos que 
ter em vista o momento que o 
País vive”, advertiu. 
Avanços – A diretora de Pla-
nejamento, Gestão e Finanças 
da FCS, Kátia Marília Carneiro, 
relatou conquistas recentes 
do Cefart, como a previsão de 
cessão do prédio do extinto 
Departamento Estadual de 
Telecomunicações (Detel) pa-
ra o funcionamento de parte 
da instituição e a garantia de 
recursos do Tesouro do Esta-
do no valor de R$ 3 milhões, 

Walmir José de Carvalho, acres-
centou que a abertura dessas 
vagas depende de vontade polí-
tica. “Isso não causaria nenhum 
ônus para o Estado”, salientou. 
Crise – O assessor de Rela-
ções Sindicais da Subsecre-
taria de Estado de Gestão de 
Pessoas, Carlos Calazans, afir-
mou que o governo não vai 
abandonar a Fundação Clóvis 
Salgado. “O recurso destina-
do atualmente é pouco, mas 
é melhor do que o direciona-
do em anos anteriores, ainda 
mais tendo em vista o cená-
rio de calamidade financeira 
que vivemos ”, frisou.

Quanto à contratação de 
professores, de acordo com 
Calazans, o edital será feito 
dentro dos parâmetros exigi-
dos para a educação básica, 

Vilmar Sousa, diretor do Ce-
fart, explicou que a Lei Federal 
8.666, de 1993, conhecida co-
mo Lei de Licitações, estabe-
lece uma série de regras para 
a designação de professores 
artistas, o que torna esse pro-
cesso bastante burocrático. “A 
experiência de muitos na área 
cultural não pode ser encaixa-
da em gavetinhas acadêmicas. 
A proposta de planos de cargos 
e salários para os professores 
será avaliada pela Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag). Precisamos 
criar mecanismos legais para 
abrigar esses professores; a 
carreira tem de ser especial 
porque não é uma escola igual 
às outras”, defendeu. 

Um dos fundadores da 
Escola de Teatro do Cefart, 

Gestores se queixam de burocracia

Daniel Protzner 

Audiência pública abordou as dificuldades do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart)

derada, pois é referência em 
Minas, no Brasil e no mundo. 
E não é só produção artística: 
existe a responsabilidade de 
educar e democratizar o aces-
so à cultura”, ponderou.

o Cefart seja repensado de 
forma responsável, por sua 
tradição na formação de ar-
tistas. “O centro está em um 
estado lamentável, mas a fun-
dação não pode ser desconsi-

até o fim do ano. Em 2018, não 
acredito num quadro comple-
to de professores”, protestou. 

Concordando com os 
estudantes, Chico Pelúcio, ex
-presidente da FCS, pediu que 

O processo de sucateamento do 
Centro de Formação Artística e 
Tecnológica (Cefart) da Funda-
ção Clóvis Salgado (FCS) foi de-
nunciado por diversos alunos 
em audiência pública da Comis-
são de Participação Popular na 
última quinta-feira (29).

O estudante Tomás Soa- 
res, por exemplo, relatou ten-
tativas por parte da FCS de 
minimizar e maquiar os pro-
blemas pelos quais o centro 
estaria passando. Além disso, 
ele criticou o edital de vagas 
aberto para a contratação de 
dois professores designados. 
Segundo Tomás, as descri-
ções das aptidões para as 
vagas seriam excessivamente 
genéricas e a pontuação en-
tre a avaliação curricular e a 
entrevista, desigual.

“As matérias jornalísticas 
sobre o assunto não relatam a 
falta de professores para alu-
nos do 1º ano nem que eles 
estão sem aulas dois dias da 
semana. Isso sem contar as de-
missões sem nenhuma expli-
cação nem dignidade. Quanto 
às designações, elas só valem 

COMISSÕES
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Segunda-feira (3/7)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) - 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9 horas
• Feira da Agricultura Familiar em comemoração do Dia e à Semana da 

Gastronomia Mineira (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)
15 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – dis-
cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PLC 64/17 (2º turno), do procurador-geral de Justiça, que altera 
dispositivos da Lei Complementar 66, de 2003, a qual cria o Fundo Esta-
dual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.874/16, do deputado André Quintão e outros, que estabele-
ce medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra 
os servidores da educação

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 11 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.280/17 (1º turno), do governador, que altera as competências da Se-
cretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais (Seccri) e da 
Secretaria de Estado de Governo (Segov) 

16h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião anterior
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

ACONTECE NA SEMANA

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (17 horas)
PEC 45/17

Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283-A 
e altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o pa-
gamento do Adicional de Valorização da Educação Básica. Votação em 
2º turno

PL 4.339/17
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder Judiciário do Esta-
do. Discussão em turno único.

PL 4.361/17
Do procurador-geral de Justiça. Altera o Quadro de Pessoal dos Servi-
ços Auxiliares do Ministério Público. Discussão em 2º turno

SOLENIDADE

Os 50 anos da Livraria Lei-
tura foram celebrados pela 
Assembleia na última quinta-
-feira (29), em Reunião Espe-
cial de Plenário. A homena-
gem atendeu a requerimento 
do deputado Lafayette de 
Andrada (PSD). 

O parlamentar enfatizou 
que a Leitura é uma empresa 
que valoriza a cultura e disse-
mina o conhecimento. “No de-
correr desses 50 anos, ela tem 
se mostrado uma empresa 
inovadora, que nasceu em Mi-
nas Gerais e é motivo de orgu-
lho para os mineiros”, definiu.

A empresa, fundada em 
1967, é hoje uma das três maio-
res redes de livrarias do País, 
com 66 lojas em 19 estados. 
Em 1998, apareceu a primeira 
megastore no Estado, a Leitura 
do BH Shopping. Em 2000, foi 
inaugurada a primeira loja fora 
de Minas, em Brasília. 

Na foto, os deputados 
Lafayette de Andrada e Fábio 
Cherem (PSD) entregam pla-
ca alusiva à homenagem ao 
presidente da livraria, Mar-
cus Teles Carvalho, e ao sócio- 
-fundador da empresa, Emídio 
Teles de Carvalho Filho.

Crédito

ALMG homenageia Livraria Leitura

Galeria de Arte recebe mostra de pintura 
CULTURA

Nas pinturas, há o contraste entre a imaginação e as formas concretas

Divulgação

mostra é metaforizar o nascer, 
o crescer e o morrer e, depois, 
o retorno à natureza, por meio 
da representação da matéria 
e de folhas sobrepostas umas  
às outras, contínua e desorde-
nadamente. Em um dos traba-
lhos de Raíssa Andrade, por 
exemplo, folhas de plantas são 
utilizadas e remetem a uma 
análise do ser vivo, do seu ci-
clo de vida e da sua morte.
Incentivo à cultura – Os even-
tos realizados na Galeria de Ar-
te fazem parte das atividades 
do Assembleia Cultural, pro-
grama que agrupa as diversas 
iniciativas da ALMG relaciona-
das à cultura.

A partir de hoje, a exposição 
coletiva de pintura contem-
porânea Depois da curva do 
rio pode ser visitada na Ga-
leria de Arte da Assembleia. 
As obras são de Flávia Spotto, 
Heliana Foureaux, José Or-
lando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raíssa Andrade.

Cada artista apresenta 
cinco quadros em que são uti-
lizadas técnicas variadas, como 
impressão e acrílica sobre tela, 
pigmentos e técnica mista. A 
mostra pode ser conferida até 
21 de julho, das 8 às 18 horas.

Nas pinturas, há o contras-
te entre a imaginação e as for-
mas concretas. O objetivo da 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Dupla Ramon e Rozado
 0h30 Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte 

16/5 – Cronograma das obras da MG-050
 4h Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 21 (Os anos 60: 

Guerra Fria, parlamentarismo e golpe militar)
 6h30 Sala de Imprensa – Justiceiros e a mídia
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Internação compulsória 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular inédito 18/5 – Em debate, o 

dia nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 
adolescentes 

 12h30 Compactos de Comissões 
 13h Geração – Drogas 
 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 21 (Os anos 60: 

Guerra Fria, parlamentarismo e golpe militar)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Minas é Muitas – Araxá 
 15h Comissões (ao vivo)
 17h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 18h Sala de Imprensa – Justiceiros e a mídia
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Documentário – Diálogos possíveis 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração do Dia da 

Gastronomia Mineira e entrega do título de cidadã honorária de 
Minas Gerais à Nelsa Josefina Trombino

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Órfãos do crack 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA (cont.)
(Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.947/15 (2º turno), 
do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a Lei 12.503, de 1997, 
a qual cria o Programa Estadual de Conservação da Água

17 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Otávio Lamounier (piano); 2ª parte: 

Emília Carneiro (clarineta) e João Morales (violão) 
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Dia da Gastronomia Minei-

ra e entrega do título de cidadã honorária a Nelsa Josefina Trombino. 
Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho

Terça-feira (4/7)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) –
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Teatro) – debater, com a pre-

sença de convidados, o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural. Requeri-
mento: deputado Antonio Carlos Arantes

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) 

Quarta-feira (5/7)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) debater, com a presença de 

convidados, a situação de agentes e policiais militares que residem no 
Residencial das Américas e se encontram na iminência de ser despeja-

dos. Requerimento: deputados Cristiano Silveira e Cabo Júlio
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, a infraestrutura logística do Estado. Requerimen-
to: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  
(Plenarinho IV)

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (6/7)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) –
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– debater, com a presença de convidados, o anunciado de fechamento 
da Escola Estadual José do Patrocínio Cardoso, de Campo Belo. Requeri-
mento: deputado Duarte Bechir

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – de-

bater, com a presença de convidados, o manejo ético da fauna urbana. 
Requerimento: deputado Noraldino Júnior

Sexta-feira (7/7)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) –
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

12 horas
• Zás (Teatro) – show do músico Junot


