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Destinação de resíduos sólidos é problema
Outro ponto abordado on
tem, na Discussão Participati
va do PPAG, foi a destinação 
de resíduos sólidos. Segundo 
o assessor da Presidência da 
Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam), Gustavo 
Caetano de Melo, dos 853 mu
nicípios mineiros, apenas 346 
têm destinação regularizada.

Apesar de modesto, o re
sultado foi além da meta es
tabelecida para este ano, que 
era de 315 municípios. Pa
ra 2018, o objetivo é totalizar 

390 cidades com disposição 
adequada de resíduos sólidos.

Outra ação abordada pelo 
representante da Feam refere-
se à gestão das condições de 
segurança de barragens de re
jeitos. Foram fiscalizadas nes
te ano 215 estruturas, den
tro de uma meta estimada de 
235, que, segundo ele, deverá 
ser alcançada. Em 2018, a me
ta é fiscalizar 300 barragens.

O representante da Di
retoria-Geral do Igam, Heitor 
Moreira, também abordou a 

questão do monitoramento da 
qualidade das águas dos rios, 
especialmente após o rompi
mento da barragem de rejei
tos da Samarco, em Mariana 
(Região Central), que comple
tou dois anos no domingo (5).

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), presidente da Co
missão de Participação Popu
lar, reforçou que a temática 
do meio ambiente precisa ter 
prioridade sempre, e não ape
nas em momentos críticos.
Revisão – O PPAG é uma das 

peças que compõem o planeja
mento orçamentário do Estado 
e tem um período de abran
gência de quatro anos. Ao fim 
de cada ano, o plano passa 
por uma revisão, de forma a 
adequá-lo ao orçamento. Em 
2017, a revisão está contida no 
Projeto de Lei (PL) 4.665/17, do 
governador Fernando Pimen
tel. Na discussão participativa, 
realizada ao longo de toda a 
semana, representantes da so
ciedade podem opinar sobre o 
plano e propor alterações.

Cuidado com as florestas é uma das 
medidas para combater crise hídrica

A crise hídrica, a gestão de 
resíduos sólidos e as condi
ções de segurança de barra
gens de rejeitos foram alguns 
dos temas abordados por 
gestores do Poder Executivo, 
ontem, durante a Discussão 
Participativa do Plano Pluria
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2017-2019 – Revisão 
2018, realizada pela ALMG.

O representante da 
Diretoria -  Geral do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas 
(Igam), Heitor Soares Moreira, 
disse que Minas Gerais registra 
há quatro anos chuvas inferio
res à média histórica. Entre as 
medidas para lidar com o pro
blema, ele destacou o reflo
restamento e o cuidado com 
o uso do solo na área das ba
cias hidrográficas, bem como a 
preservação dos subsolos, que 
são reservatórios de água.

A crise hídrica também 
foi abordada pela superin
tendente de Controle e Emer
gência Ambiental da Secre
taria de Estado de Meio Am
biente (Semad), Ana Caroli
na de Almeida. Segundo ela, 
a Semad mantém ações que 
visam à fiscalização dos re
cursos hídricos, com foco nas 

áreas que estão com declara
da indisponibilidade de água. 
Para a superintendente, a 
preservação das florestas é 
a principal ferramenta para a 
gestão dos recursos hídricos.

Dentro desse contexto, 
Ana Carolina informou a ocor
rência de 848 incêndios flo
restais em unidades de con
servação estaduais e seu en

torno neste ano, o que repre
senta um aumento de 23% 
sobre a média dos últimos 
anos. Ela também disse que 
95% dos incêndios florestais 
são causados pelo homem.

A representante da Se
mad também apresentou da
dos relativos a emergências 
ambientais. Segundo ela, até 
o momento, já foram aten

didas 273 ocorrências neste 
ano, das quais 68% estão re
lacionadas ao transporte ro
doviário. O tema, segundo 
ela, deverá ser uma das prio
ridades para o próximo ano. 
Ana Carolina adiantou que 
será encaminhado à ALMG 
um projeto para regulamen
tar o transporte de produtos 
perigosos em estradas.

Outro tema dos debates sobre a revisão do PPAG foi a fiscalização de barragens de rejeitos

Guilherme Bergamini
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Participantes de seminário defendem 
o combate à intolerância religiosa

A importância da educação 
no combate ao aumento da 
intolerância religiosa no Brasil 
foi defendida durante a aber
tura do II Seminário Estadual 
de Respeito à Diversidade Re
ligiosa, na manhã de ontem, 
na Escola de Direito Dom 
Hélder Câmara, em Belo Hori
zonte. A Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Le
gislativa participou do even
to, promovido pelo governo 
do Estado, a requerimento do 
deputado Durval Ângelo (PT).

O professor de teologia 
e membro titular do Comitê 
Nacional de Diversidade Re
ligiosa, Gilbraz Aragão, des
tacou, na abertura, a necessi
dade de repensar o lugar das 
religiões no espaço público e 
o ensino religioso no Brasil. 
Ele foi responsável pela pa
lestra magna, que teve como 
tema “Estado laico e diversi
dade religiosa”. O professor 
defendeu que as aulas de re
ligião devem ser espaços pa
ra fomentar o diálogo. Ele 
acrescentou que a intolerân
cia no Brasil tem raízes na es

cravidão e hoje vem atingin
do, em especial, as religiões 
de matriz africana. “É uma 
missão de quem trabalha 
com o ensino religioso ajudar 
a proteger esses grupos mais 
desfavorecidos”, afirmou.

“A diversidade religiosa 
tem que ser a tônica da nos
sa democracia”, disse a secre
tária de Estado de Educação, 
Macaé Evaristo. Ela lembrou 
que, no ambiente escolar, 
professores e estudantes con
vivem com diversas religiões.

O secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participa
ção Social e Cidadania, Nilmá
rio Miranda, disse que os ca
sos de intolerância religiosa 
em Minas Gerais ainda são re
duzidos, se comparados, por 
exemplo, com a situação de 
outros estados, como o Rio de 
Janeiro. Ele citou, no entanto, 
dois casos recentes de ata
ques, em Uberlândia (Triân
gulo Mineiro) e Mário Cam
pos (Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), a terreiros de 
religiões de matriz africana. 
“Temos que combater esses 

casos e impedir a proliferação 
da impunidade”, disse. 

Para a professora da Esco
la Dom Helder Câmara, Valdê
nia de Carvalho, o País vive um 
momento de racismo religio
so, sendo a educação em di
reitos humanos fundamental 
para combater essa tendência.

O deputado Durval Ânge
lo lembrou que a Constituição 
Federal estabelece que o Es
tado brasileiro é laico e defen
deu que a sociedade se mobili
ze para garantir esse preceito e 
impedir a intolerância religiosa.

Tragédia – Em reunião à tarde, a 
Comissão de Direitos Humanos 
aprovou requerimentos diver
sos. Um deles, dos deputados 
Cristiano Silveira (PT) e Rogério 
Correia (PT), prevê a realização 
de audiências semestrais, até o 
fim de 2018, sobre o trabalho 
da Fundação Renova, responsá
vel pela gestão da reparação de 
danos às comunidades atingi
das pelo rompimento da Barra
gem do Fundão, da mineradora 
Samarco, em Mariana (Região 
Central do Estado), que com
pletou dois anos.

Ricardo Barbosa

Comissão de Direitos Humanos participou de evento sobre o tema

Comissão quer mudar ICMS sobre energia

O deputado Felipe Attiê (PTB), 
presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, foi recebido, na 
tarde de ontem, pela desem
bargadora Albergaria Costa, 

no Tribunal de Justiça de Mi
nas Gerais (TJMG). Na visita, 
o parlamentar e a magistra
da trataram da cobrança do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre o valor total das contas 
de energia elétrica, que Felipe 
Attiê considera indevida.

A matéria chegou à 2º 
instância do TJMG por ação 
de repetição, ou seja, o ques
tionamento foi feito em diver
sos tribunais em 1º instância 
e, por isso, os processos fo
ram levados ao nível superior 
para serem julgados conjun
tamente. A decisão deve valer 
em todo território mineiro.

A desembargadora Al
bergaria Costa é relatora do 
processo, mas deixou claro 
que a decisão final depende 

de uma câmara de desem
bargadores. Ela se compro
meteu a dar agilidade à apre
ciação da matéria.

O questionamento diz res
peito ao cálculo de ICMS sobre 
as contas de luz. O imposto, 
que deveria incidir apenas so
bre a comercialização da ener
gia elétrica, também estaria 
sendo calculado sobre os cus
tos de distribuição e transmis
são. O assunto já foi discutido 
em audiência da Comissão de 
Defesa do Consumidor, reali
zada no dia 4 de setembro.

De acordo com o depu
tado Felipe Attiê, a situação 
está elevando os custos das 
contas de luz em até 30%. Ele 
disse que, em outros estados, 
já houve decisões favoráveis 
ao fim dessa cobrança.

Daniel Protzner

Deputado diz que impacto nas contas chega a 30%
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Agentes penitenciários pedem aprovação
de projeto de lei que prorroga contratos
Agentes penitenciários rei
vindicaram, em reunião 
da Comissão de Segurança 
Pública realizada ontem, a 
aprovação do Projeto de Lei 
(PL) 4.148/17, que determi
na, entre outras medidas, a 
extensão dos vínculos dos 
servidores contratados do 
sistema prisional até março 
de 2019. A matéria, de auto
ria do governador Fernando 
Pimentel, altera a Lei 14.184, 
de 2002, a qual dispõe sobre 
o processo administrativo no 
âmbito da administração pú
blica estadual. A prorrogação 
dos contratos de trabalho de 
servidores temporários é re
sultante de uma subemenda 
da Comissão de Administra
ção Pública ao PL 4.148/17.

O projeto já foi aprova
do em 1º turno no Plenário, e 
um acordo de líderes definiu 
que a matéria seria colocada 
em pauta no 2º turno após o 
recesso parlamentar do meio 
do ano. Como isso ainda não 
ocorreu, os agentes peniten
ciários têm se mobilizado na 
Assembleia semanalmente.

O presidente da União 
Mineira dos Agentes de Segu
rança Prisional (Unimasp), Ro
nan Rodrigues, disse que de
missões estão ocorrendo em 
todo o Estado. Para ele, a res
ponsabilidade é do governa
dor, que estaria sendo omis
so. “O baixo efetivo ao qual 
o sistema prisional vem sen
do imposto vai provocar re

beliões e fugas em massa na 
Capital e no interior”, alertou.

A agente penitenciária Ro
semary Barbosa também co
brou a aprovação do projeto e 
o retorno dos profissionais de
mitidos. Ela relatou as dificul
dades da categoria para exer
cer suas funções, assim como 
para se mobilizar e reivindicar 
melhorias. “Os servidores es
tão adoecendo pela natureza 
da função e pela incerteza do 
emprego”, lamentou.

O agente Ademar Falcão, 
demitido em junho deste ano 
após 19 anos de trabalho, de
nunciou que não foi feito se
quer o acerto de salários atrasa
dos e horas extras acumuladas.

A presidente da Associação 
de Amigos e Familiares de Pes
soas em Privação de Liberdade, 
Maria Tereza dos Santos, acu
sou o governador de ter aban
donado o sistema prisional. 
Irregularidades – A reunião 
de ontem tinha como finali
dade ouvir o comandante da 
6ª Companhia do 1º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), ma
jor Renato Salgado Gil, e o co
mandante do 1º BPM, tenen
te-coronel Eduardo Felisberto 
Alves. Eles deveriam prestar 
esclarecimentos sobre de
núncias de irregularidades na 
unidade, como problemas nas 
escalas de trabalho, ambiente 
insalubre e desvio de função.

Apesar de convocados, 
os militares não comparece
ram, o que fez o presidente 
da comissão, deputado Sar
gento Rodrigues (PDT), remar
car a reunião para o dia 14 de 
novembro. De acordo com 
o parlamentar, o presidente 
da  ALMG, deputado Adalcle
ver Lopes (PMDB), foi aciona
do para fazer valer o poder de 
convocação do Parlamento.

“A situação da 6ª Cia. do 
1º BPM é uma vergonha”, 
disse Sargento Rodrigues, 
que fez a leitura do relatório 
da visita que a comissão fez 
ao local, em 24 de outubro, 
em que foram constatadas ir
regularidades.

Representantes de agentes penitenciários apresentaram demandas à Comissão de Segurança Pública 

Ricardo Barbosa

COMISSÕES

Marcada leitura de relatório sobre acerto
O relatório final da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União 
deverá ser lido, discutido e 
votado na próxima terça-feira 
(14).  A definição da data para 
conclusão dos trabalhos foi 
anunciada ontem, em reunião 
na qual também foram apro
vados requerimentos do de
putado Rogério Correia (PT). 
Ele solicita visitas ao Congres

so Nacional, ao Supremo Tri
bunal Federal (STF), ao Tribu
nal de Contas da União (TCU) 
e ao Ministério da Casa Civil 
para entrega do documento. 

A comissão é presidida pe
lo deputado Tadeu Martins Lei
te (PMDB) e tem como relator 
o deputado Durval Ângelo (PT).
Inclusão – A Comissão de De
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência também se 

reuniu ontem para aprovar 
requerimentos. De autoria 
de seu presidente, deputado 
Duarte Bechir (PSD), foi apro
vada audiência sobre a po
lítica de inclusão dos alunos 
com deficiência na rede regu
lar de ensino e a situação das 
escolas de educação especial 
que deixaram de receber ma
trículas para o próximo ano. 
GLP – A Comissão de Minas 

e Energia ouviu representan
tes do Sindicato do Comércio 
Varejista Transportador e Re
vendedor de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), que entre
garam ao vice-presidente da 
comissão, deputado Bosco 
(Avante), uma sugestão de 
projeto de lei que contempla 
demandas da categoria. Uma 
dessas demandas é frear os 
reajustes do produto. 
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ORADORES
Escolas especiais
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) abordou o tema da 
redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), no 
último domingo (5), que tra
tou dos desafios na formação 
educacional dos surdos no 
Brasil. “É um assunto mui
to oportuno, porque temos 
tratado das escolas especiais 
na Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Defi
ciência”, disse. A comissão vi
sitou nove escolas especiais, 
segundo ele. Duarte Bechir 
acrescentou que novas ma
trículas nessas instituições 
estão sendo proibidas e que 
a justificativa da Secretaria 
de Estado de Educação é a 
inclusão dos estudantes com 
deficiência em escolas regu
lares. Em sua opinião, a ini

ciativa não é benéfica a essas 
pessoas, pois acaba gerando 
exclusão, uma vez que os alu
nos não se adaptam às ins
tituições convencionais. Em 
aparte, o deputado Dalmo Ri
beiro Silva (PSDB) comentou 
que essa questão também o 
preocupa. Ele acrescentou 
que o assunto já mobiliza 
prefeitos, que têm recebido a 
reclamação de pais.

Municípios
A reunião da Associação Mi
neira de Municípios (AMM), 
no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de 
Minas Gerais (Crea-MG), na 
segunda-feira (6), pautou o 
pronunciamento do deputa
do Antonio Carlos Arantes 
(PSDB). De acordo com ele, 
os cerca de 300 prefeitos e 
vereadores presentes de

monstraram desespero com 
a crise financeira vivencia
da nos municípios. O parla
mentar disse que o governo 
de Minas chegou ao ponto 
de não repassar o ICMS, o 
que é uma apropriação in
débita desse recurso, em 
sua opinião. Antonio Carlos 
Arantes comentou que os 
valores referentes ao trans
porte escolar também não 

estão sendo destinados às 
cidades. Outra crítica foi ao 
trabalho desenvolvido pela 
Copasa, que, para ele, co
bra caro por um serviço mal 
prestado. “A Copasa é hoje a 
maior poluidora dos rios de 
Minas”, declarou. O deputa
do defendeu que prefeituras 
que estiverem com proble
mas com a empresa não re
novem os contratos.

Meio ambiente
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) destacou que repre
sentantes de órgãos ligados 
ao meio ambiente em Mon
tes Claros e de entidades do 
setor percorreram localida
des do Norte de Minas para 
constatar agressões ao patri
mônio natural. O trabalho foi 
realizado pela 5ª Expedição 
Caminhos dos Gerais, entre 

os dias 7 e 10 de setembro, 
que percorreu três roteiros: 
Serra do Cabral, Espinhaço 
e Peruaçu. “Essa caravana 
elaborou um documento im
portante”, afirmou. Ele fez a 
leitura desse relatório, que 
apontou para um processo 
de desertificação na região. 
Apesar de o Norte de Minas 
ainda ter 50% de sua vege
tação originária preservada, 

como foi destacado pelo tex
to, ele pode ser duramente 
afetado pela exploração des
controlada e a seca. A partir 
dessa constatação, foram 
apontadas algumas deman
das, como a proibição de que 
novas áreas sejam liberadas 
para plantações de eucalipto 
e a ampliação do Parque Ve
redas do Peruaçu, a partir da 
aquisição de terras.

Segurança pública
O assalto à empresa de 
transporte de valores Rodo
ban, em Uberaba (Triângulo 
Mineiro), foi tema do pro
nunciamento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 
“Na madrugada de segun
da (6), Uberaba amanhe
ceu sob o terror do crime 
e da violência. O Batalhão 
da Polícia Militar foi sitiado 

pelos bandidos da facção 
criminosa PCC, de São Pau
lo”, relatou. O parlamentar 
acrescentou que, na oca
sião, o município estava 
desguarnecido e, dessa for
ma, a Polícia Militar não pô
de fazer frente ao ataque de 
criminosos fortemente ar
mados. Segundo Sargento 
Rodrigues, isso decorre do 
fato de a segurança pública 

em Minas Gerais estar su
cateada. Ele disse que, em 
2015, já tinha alertado para 
o problema, ao verificar o 
orçamento da área, o que 
foi se reduzindo ao longo 
desses anos. O parlamentar 
salientou também que a po
lítica pública de segurança 
construída ao longo de 12 
anos do governo estadual 
anterior está em risco.

Decisão da Presidência da ALMG
disciplina uso do painel em reuniões

Decisão da Presidência da As
sembleia Legislativa, lida na 
 Reunião Ordinária de Plenário 
de ontem, trata da suspensão da 
possibilidade de transmissão de 
qualquer material no painel ele
trônico para ilustrar a manifes
tação de deputados. A medida 

vale para as Reuniões Ordinárias 
e Extraordinárias de Plenário.

Segundo o presidente da 
Assembleia, deputado Adalcle
ver Lopes (PMDB), os debates 
parlamentares podem ser enri
quecidos com diferentes recur
sos nas comissões, reservando 

para as Reuniões de Plenário as 
principais prerrogativas do de
putado, que são a palavra e o 
voto. Na decisão, ele acrescenta 
que a exibição de vídeos no pai
nel está suspensa, até que seja 
feita uma discussão aprofunda
da e a Mesa da Assembleia se 

manifeste sobre o tema.
O posicionamento foi sus

citado após questão de ordem 
ser formulada pelo deputado 
Antônio Jorge (PPS), que, no 
dia 26 de outubro, teve nega
do o uso do painel do Plenário 
para transmitir um vídeo.
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui
marães para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

TV Assembleia passa a transmitir, a 
partir de hoje, somente com sinal digital

A partir de hoje, a TV Assem
bleia passa a transmitir toda 
a sua programação somente 
pelo sistema digital. O sinal de 
TV analógico será desativado 
em Belo Horizonte e Região 
Metropolitana, a exemplo do 
que já ocorreu em capitais co
mo São Paulo, Recife e Brasília.

Com a mudança, as ativi
dades da Assembleia Legisla
tiva de Minas Gerais poderão 
ser acompanhadas com qua
lidade ainda maior de som e 
imagem. A TV Assembleia pas
sará a transmitir pelo canal di
gital 35.1, atendendo à deter
minação do governo federal.

Para a primeira sintonia 
do canal, o telespectador de
verá fazer a busca automática 
no seu televisor digital. Se o 
aparelho não tiver conversor 
integrado, a busca deverá ser 
realizada no conversor exter

no, o chamado set-top box.
A transmissão digital pro

picia benefícios aos telespec
tadores, especialmente a me
lhoria na qualidade do som e 
da imagem.

Outro ganho é que o sinal 
da TV poderá também ser re
cebido em dispositivos móveis 
(celulares). A televisão passa a 
ser mais interativa, com o te
lespectador tendo mais opções 
por meio do controle remoto.
Adaptação – Desde que o si
nal digital passou a operar no 
Brasil, os aparelhos de TV têm 
sido fabricados com adapta
dores para essa tecnologia, 
mas quem não adquiriu esses 
produtos ou não pode descar
tar os equipamentos antigos 
que operam apenas pelo sinal 
analógico precisa se adequar.

Será necessário adquirir 
um conversor digital, encon

trado no mercado por cerca 
de R$ 110, e uma antena ex
terna apropriada, comerciali
zada nas lojas especializadas 
de produtos eletrônicos por 
R$ 40, em média.

A instalação é simples e 
demanda cabos para conexão 

com a antena, com o apare
lho de TV e com a rede elétri
ca. Para beneficiários de pro
gramas sociais do governo 
federal, a Portaria 3.493, de 
2016, garante a distribuição 
gratuita do kit digital (conver
sores, cabos e antenas).

Emissora da ALMG pode ser sintonizada no canal digital 35.1

Guilherme Dardanhan

COMUNICAÇÃO
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Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como a noite
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 4º ano do Colégio Cristão 
Crescer, de Belo Horizonte

8h45
• Discussão Participativa do PPAG – Revisão para 2018 (Auditório da Escola 

do Legislativo) – debates sobre os temas “Educação” e “Cultura”
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre três 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.583/15 (turno 
único), do deputado João Leite, que institui o Dia de Conscientização da 
Cardiopatia Congênita

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi

ções da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori

zonte) – visita à Apae BH, no Bairro Santa Tereza, para conhecer o  serviço 
Casa Lar, bem como discutir questões relativas a seu funcionamento. Re
querimento: deputado Duarte Bechir

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – visita à Se

cretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para deba
ter a proposta de privatização da CeasaMinas. Requerimento: deputa
dos Antonio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Centro Infantil 
Sargento Marizeth Cardoso da Mata (Cism), para conhecer o funciona
mento do local. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece

res sobre 27 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.854/16 
(1º turno), do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de disponibilização de produtos da agricultura familiar nos supermercados

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – o deputado Rogério Correia e a pre

sidenta da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, falam sobre a reforma trabalhista
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parece
res sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.616/17 
(1º turno), da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos 
subsídios, vencimentos e proventos dos membros e servidores do órgão

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re
dação final

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 3.432/16 (1º turno), dos deputados 
Fabiano Tolentino e Fred Costa, que dispõe sobre a utilização de areia 
descartada de fundição na construção e conservação de estradas e na 
cobertura de aterros sanitários

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 2.874/15 (1º turno), dos deputados Fabiano 
 Tolentino e Antonio Carlos Arantes, que altera a Lei 19.476, de 2011, a 
qual dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindus
trial rural de pequeno porte

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, o projeto de lei 
que dispõe sobre a proibição da publicidade de bebidas alcoólicas no 
Estado. Requerimento: deputado Antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – debater, com a presença de con

vidados, assuntos relacionados ao artesanato mineiro. Requerimento: 
deputado Glaycon Franco

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare
cer sobre o PL 3.677/16 (1º turno), da Comissão Extraordinária das Bar
ragens, que altera a Lei 19.976, de 2011, que institui a Taxa e o Cadastro 
de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades Minerárias

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Saúde bucal
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (12/9) – Debate a prática do taekwondo e 

a atuação das entidades responsáveis pelo esporte no Estado 
 4h30 Palestra – Noções básicas da lei eleitoral, com Wladimir Dias
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito ao esquecimento 
 7h Zás – Peça O pequeno, com Cláudio Márcio 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Doenças do coração 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Poeta e escritor Affonso Romano de 

Sant’Anna 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Doenças do coração 
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 21h Assembleia Debate (reprise) – Trabalho escravo 
 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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Correção: Diferentemente do que informa a matéria “Déficit nas contas obriga governo do Estado a definir priorida
des no PPAG”, na página 2 da edição de ontem, o representante da Secretaria de Planejamento e Gestão na Discussão 
do PPAG, Felipe Magno, não afirmou que o déficit do Estado será de R$ 8,1 bilhões em 2017. Esse valor, na verdade, 
representa a estimativa de déficit para este ano.


