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Projeto que institui a Política dos Atingidos por Barragens prevê formas de reparação de danos

Política dos Atingidos por Barragens 
recebe parecer favorável de comissão

Habitação – Outra propo-
sição analisada pela Co-
missão do Trabalho foi o  
PL 1.622/15, do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), 
que trata da destinação prio-
ritária de unidades habitacio-
nais às famílias que residem 
em áreas de risco. O parecer, 
de autoria do deputado Celi-
nho do Sinttrocel, recomenda 
a aprovação em 1º turno, na 
forma do substitutivo nº 1, 
da CCJ. A matéria está pronta 
para ir a Plenário.

turno favorável ao PL 924/15, 
do deputado André Quintão 
(PT), que busca definir os 
direitos dos usuários de ser-
viços, programas, projetos 
e benefícios da assistência 
social no âmbito do Estado. 
O relator, deputado Celinho 
do Sinttrocel, opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
com as emendas n°s 1, 2 e 3, 
apresentadas por ele. O PL 
924/15 segue para a FFO.

sados em valor pecuniário ou 
obrigação de fazer. Além disso, 
foi incluído dispositivo que rela-
ciona os direitos dos atingidos 
por barragens, garantindo-lhes 
um instrumento para a defesa 
de seus interesses.

Antes de seguir para Ple-
nário, o projeto passa pela 
análise das Comissões de De-
senvolvimento Econômico e 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).
Assistência – A comissão 
também deu parecer de 1º 

O Projeto de Lei (PL) 3.312/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui a Política 
Estadual dos Atingidos por 
Barragens e Outros Empreen-
dimentos, recebeu ontem pa-
recer de 1° turno favorável da 
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Assistência Social. 
O relator e presidente da co-
missão, deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), opinou pela 
aprovação na forma do substi-
tutivo n° 2, que apresentou.

Além de também insti-
tuir o Plano de Recuperação 
e Desenvolvimento Econômi-
co e Social, a proposição de-
fine o conceito de atingidos 
por barragens, determina as 
formas de reparação, os me-
canismos de financiamento 
e o órgão gestor da política, 
com espaços reservados para 
a participação da população.

O substitutivo n° 2 deli-
mita o alcance da política às 
pessoas ou populações atin-
gidas por barragens, alinhan-
do esse conceito ao da Lei 
Federal 12.334, de 2010, que 
estabelece a Política Nacional 
de Segurança de Barragens.

Também foi inserido no 
texto o conceito de impacto so-
cioeconômico, para caracterizar 
os prejuízos sociais e econômi-
cos resultantes das barragens, 
passíveis de serem compen-

(PT), que transforma a Es-
tação Ecológica Estadual de 
Sagarana em Parque Esta-
dual de Sagarana. O relator, 
deputado Geraldo Pimenta, 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, 
que apresentou. O projeto 
também já pode seguir para 
o Plenário.

de Meio Ambiente, de Saúde 
e de Agricultura, a quantidade 
e os nomes dos agrotóxicos 
adquiridos e comercializados 
por eles. Também determina a 
identificação dos compradores.
Sagarana – Na mesma reu-
nião, recebeu parecer de 1º 
turno favorável o PL 787/15, 
do deputado Paulo Guedes 

vel. O relator, deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB), opi-
nou pela aprovação na forma 
do substitutivo nº 1, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), que faz adequações 
do texto à técnica legislativa. 

O PL 1.023/15 obriga os re-
vendedores a informar mensal-
mente, às Secretarias de Estado 

Está pronto para ir a Plenário, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 1.023/15, do deputado 
Fábio Cherem (PSD), que visa 
ampliar o controle sobre os 
agrotóxicos no Estado. A pro-
posição recebeu ontem pare-
cer de 1º turno favorável da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-

Projeto visa controle de agrotóxicos
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Em reunião com o presidente, Consulado 
do Reino Unido anuncia permanência

substitutivo nº 1. A mudança 
prevê que o percentual de 5% 
será comprovado por ocasião 
da assinatura dos contratos 
que envolvam obras públicas 
e deverá ser mantido durante 
sua vigência. 

A emenda nº 1, segundo 
Celise Laviola, prevê aplica-
ção de penalidades decor-
rentes do descumprimento 
dos contratos administrativos 
que incluam essa reserva de 
vagas para mulheres. 

o exercício das funções que 
são objeto dos contratos, ob-
servado o disposto na Conso-
lidação das Leis Trabalhistas 
(CLT). A norma proíbe em-
pregar mulheres em serviço 
que demande o uso de força 
muscular superior a 20 qui-
los para o trabalho contínuo 
ou 25 quilos para o trabalho 
ocasional.

O texto mantém altera-
ção proposta pela Comissão 
de Constituição e Justiça no 

da construção civil, em edi-
tais de licitação e contratos 
diretos para obras públicas. 
A deputada Celise Laviola 
(PMDB), que relatou a propo-
sição, opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Administra-
ção Pública, com a emenda 
nº 1, apresentada por ela.

O substitutivo inclui pa-
rágrafo no art. 1º, advertindo 
que não poderá haver incom-
patibilidade entre a reserva e 

O Projeto de Lei (PL) 447/15, 
que reserva vagas para mu-
lheres na construção civil em 
obras públicas, está pronto 
para ser analisado pelo Ple-
nário, em 1º turno. Parecer 
favorável à matéria foi apro-
vado ontem, na Comissão de 
Direitos Humanos.

De autoria do deputa-
do Arlen Santiago (PTB), o 
projeto assegura reserva mí-
nima percentual de 5% de 
vagas para mulheres na área 

Projeto que reserva vagas para mulheres
em obras públicas já pode ir a Plenário

COMISSÕES

Daniel Protzner

Clarissa Barçante

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), acompanhado 
dos deputados Agostinho Pa-
trus Filho e Tiago Ulisses, am-
bos do PV, reuniu-se ontem, no 
Consulado do Reino Unido em 
Belo Horizonte, com o cônsul- 
-geral no Rio de Janeiro,  
Simon Wood, e o cônsul de Belo 
Horizonte, Thomas Nemes.

Na reunião, os deputados 
foram informados de que o es-
critório do consulado na capi-
tal mineira passa a ser perma-
nente. Instalado em caráter 
honorário, em 2015, por oca-

sião da Copa do Mundo, a pre-
visão inicial de funcionamento 
se restringia a dois anos. 

Para o presidente da 
ALMG, a decisão mostra as 
perspectivas positivas de Minas 
Gerais e o interesse internacio-
nal no Estado. “É valioso para 
a Assembleia manter esse bom 
relacionamento e colaborar 
para a aproximação de outros 
países que tenham interesse 
em nosso Estado, favorecen-
do trocas que ajudem Minas a 
prosperar e a gerar mais em-
prego e renda para os minei-
ros”, ressaltou Adalclever Lopes.

A ginasta Eduarda Carva-
lho, de 15 anos, campeã dos 
Jogos Escolares da Juventude 
2017, foi recebida ontem pelo 
presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), que 
entregou a ela placa comemo-
rativa. “É uma honra para a 
Assembleia receber Eduarda, 
um exemplo para os jovens 
e uma grande surpresa para 
Minas Gerais e para o Brasil”, 
destacou o presidente. 

Também participaram do 
encontro os deputados João 
Leite (PSDB), que requereu 
a homenagem, Rogério Cor-
reia (PT), Tadeu Martins Leite 

(PMDB), Alencar da Silveira 
Jr. (PDT) e Felipe Atiê (PTB). 
“Sua presença no Parlamento 
mineiro é uma demonstração 
de seu esforço e dedicação”, 
afirmou João Leite.

Eduarda agradeceu a 
homenagem e se disse em-
penhada em chegar às Olim-
píadas. “Este ano, para mim, 
foi inesperado. Não esperava 
conquistar tudo o que conquis-
tei. Meu foco, agora, é Paris 
2024”, frisou. A ginasta é filha 
do ex-jogador de futebol Euller, 
que atuou no Atlético e no 
América, entre outros clubes. 
Ele participou da solenidade.

ESPORTE

DIPLOMACIA

Ginasta recebe homenagem da ALMG
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Associações de moradores reclamam 
de fábrica da Coca-Cola em Itabirito

Prazo de financiamentos será prorrogado

foi definido que seriam feitas 
melhorias viárias e de mobili-
dade urbana. “As intervenções 
feitas até aqui favorecem ape-
nas a empresa. A alça viária que 
dá acesso aos novos conjuntos 
habitacionais motivados pelo 
empreendimento é urgente e 
não saiu do papel”, afirmou.

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) ponderou que 
é preciso cobrar ações tam-
bém dos empreendedores 
imobiliários, que não teriam 
cumprido as condicionantes 
ambientais para instalação de 
condomínios na região. 

um canal de comunicação da 
empresa com a comunidade. 

Francisco Mourão, mem-
bro da Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente (Amda), 
destacou que a implantação 
da Coca-Cola em Itabirito pro-
moveu uma ocupação imobi-
liária irregular na região.

O deputado Fred Costa 
manifestou-se a favor da livre 
iniciativa e da geração de em-
prego e renda, mas defendeu 
que as medidas compensató-
rias acordadas no período do 
licenciamento ambiental sejam 
cumpridas. De acordo com ele, 

O superintendente de 
Meio Ambiente da Copasa, 
Nélson da Cunha Guimarães, 
salientou que, apesar de a em-
presa não ser concessionária 
de água em Itabirito, há uma 
preocupação com a situação, 
uma vez que o empreendi-
mento fica na área da Bacia 
do Rio das Velhas, responsável 
por 50% de toda a água que 
atende a Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH).

Representantes de mora-
dores das cidades do entorno 
da fábrica da Coca-Cola afirma-
ram que, decorridos dois anos 
de instalação da empresa, pou-
cas condicionantes estabeleci-
das no licenciamento ambien-
tal foram cumpridas. “Eles não 
fizeram tratativas para a susten-
tabilidade ambiental na região. 
Estão usando nossa água de 
forma irresponsável e não sa-
bemos o que pode acontecer”, 
ressaltou o presidente da Asso-
ciação Solidária do Balneário de 
Água Limpa, Raione Teotônio.

O presidente da Associa-
ção de Moradores de Água Lim-
pa, Mílton Oliveira Cruz, lamen-
tou a ausência de representan-
tes da Coca-Cola na audiência 
pública e disse que não existe 

A promotora de Justiça da 
comarca de Itabirito (Região 
Central), Vanessa Horta, afir-
mou ontem, aos deputados 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, que 
a Coca-Cola não dá garantias 
de que o potencial aquífero 
da região onde está instala-
da sua fábrica seja suficiente 
para sua produção, sem afetar 
o abastecimento das comuni-
dades do entorno. O assunto 
foi discutido em audiência pú-
blica requerida pelo deputado 
Fred Costa (PEN) para tratar 
do cumprimento das medidas 
compensatórias aplicadas à 
empresa, em decorrência da 
instalação de uma nova uni-
dade no município.

A promotora declarou que 
há um inquérito civil público 
em andamento cujo objetivo 
é comprovar a disponibilidade 
hídrica para a produção da fá-
brica, sem que o abastecimento 
da cidade e da região seja com-
prometido. “Os estudos nesse 
sentido são inconclusivos. Há 
risco de falta de água, caso não 
se esclareça o fato. É preciso sa-
ber se a região é capaz de rece-
ber um empreendimento desse 
porte”, disse Vanessa.

Comissão discutiu a adoção de medidas compensatórias pela empresa

Luiz Santana

Deputados se reuniram com ministro da Agricultura em Brasília

J.C. Junot / Gabinete Antonio Carlos Arantes

26 de outubro. A finalidade 
do encontro foi discutir com 
Maggi a crise no setor.

“Essa é uma ótima notí-
cia para os produtores, que 
vivem uma de suas maiores 
crises. Mas precisamos de 
muito mais do que isso para 
salvar um setor que está di-
minuindo em todo o País. 
Precisamos de uma decisão 
maior do governo”, afirmou 
Antonio Carlos Arantes.

O ministro também 
anunciou a liberação de  
R$ 40 milhões para a compra 
de leite direto dos produto-
res pela Companhia Nacional 
de Abastecimento.

o Banco do Brasil vai prorro- 
gar por um ano o prazo 
para o pagamento de finan-
ciamentos agropecuários. 
A reunião foi realizada na 
quarta-feira (22), em Brasília 
(DF), com as presenças dos 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), presiden-
te da comissão, e Nozinho 
(PDT). Também participaram 
os deputados federais Carlos 
Melles (DEM-MG) e Marcos 
Montes (PSD-MG).

A visita ao ministro foi 
motivada por reivindicações 
apresentadas por produtores 
de leite em audiência reali-
zada na Assembleia no dia 

o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi, anunciou que 

Em encontro com deputados 
da Comissão de Agropecuá-
ria e Agroindústria da ALMG, 

COMISSÕES
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Escolas especiais
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) lembrou que a Assem-
bleia realiza, hoje (24), au- 
diência pública para deba-
ter a política de inclusão de 
alunos com deficiência na 
rede regular de ensino. O 
parlamentar ressaltou que 
a Comissão de Defesa dos  
Direitos da Pessoa com Defici-
ência, presidida por ele e que 

vai promover a discussão, 
está envolvida numa bata-
lha contra o fechamento das 
escolas especiais. Segundo 
informou Duarte Bechir, há 
cerca de seis anos teve início 
no Estado um processo para 
que não fossem renovadas, 
nessas instituições de ensino, 
as matrículas dos estudantes, 
que estão sendo, gradual-
mente, direcionados às es-

colas regulares. O deputado 
declarou que a secretária de 
Estado de Educação, Macaé 
Evaristo, mostrou-se dispos-
ta a rever essa situação. Em 
aparte, o deputado Elismar 
Prado (PDT) ponderou que 
não é contra a política de  
inclusão, mas que nem to-
dos os alunos com deficiên-
cia conseguem se adaptar às  
escolas convencionais.

Finanças 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) se disse estarreci-
do com a informação repas-
sada pela equipe econômica 
do governo do Estado, em 
audiência pública na ALMG, 
de que Minas registrou um 
superávit de R$ 2 bilhões no 
último quadrimestre. “Por 
que então não foi depositada 
a segunda parcela do salário 

dos servidores, que deveria 
ter sido paga na quarta-feira 
(22)?”, questionou. Sargento 
Rodrigues criticou afirmação 
do deputado André Quintão 
(PT), publicada no jornal O 
Tempo, de que o governo es-
tadual é austero, sem abrir 
mão de suas responsabili-
dades. Ele destacou que, no 
mesmo jornal, foi veiculada 
matéria sobre as dificuldades 

enfrentadas por um menino 
por causa da falta de remé-
dios que deveriam ser forne-
cidos pelo Estado. Segundo 
o parlamentar, em vez de 
adotar medidas para comba-
ter o déficit fiscal, o governo 
inchou a máquina pública e 
gastou em ações supérfluas. 
Em aparte, o deputado João 
Leite (PSDB) apoiou as pala-
vras de Sargento Rodrigues.

Finanças 2
O deputado André Quintão 
(PT) reiterou, em seu pronun-
ciamento, a defesa que fez, 
na imprensa, da gestão do 
governador Fernando Pimen-
tel. De acordo com o parla-
mentar, o governador herdou 
um Estado quebrado, com 
atrasos no repasse de ver-
bas para a assistência social 
e reajustes aprovados para 

servidores que tiveram que 
ser assumidos pela nova ad-
ministração, além de injusti-
ças a serem reparadas, como 
as relativas à remuneração 
dos professores. Ele ainda 
ressaltou que medidas im-
plementadas pelo presidente 
Michel Temer também trou-
xeram dificuldades, como a 
restrição dos gastos públicos, 
estabelecida pela Emenda 

Constitucional 95, de 2016, e 
o leilão de usinas exploradas 
pela Cemig. A despeito de 
tudo isso, em sua opinião, o 
governo do Estado avançou, 
dando prioridade a questões 
que afetam a parcela da po-
pulação menos favorecida. 
“Nosso remédio para a crise 
é diferente, os cortes não são 
feitos em cima dos mais po-
bres”, resumiu.

Finanças 3
O deputado João Leite 
(PSDB) iniciou seu discurso 
questionando se não é para-
doxal um governo dito social, 
como definiu o deputado  
André Quintão (PT), não es-
tar em dia com os repasses 
justamente para ações so-
ciais. João Leite afirmou que, 
por culpa do governo minei-
ro, o Poder Executivo federal 

está impedido de destinar  
recursos para o programa Leite 
pela Vida, que distribui leite 
produzido por agricultores 
familiares a pessoas de baixa 
renda. Os responsáveis pelo 
programa no Estado não te-
riam prestado contas sobre a 
utilização da verba recebida. 
Outro assunto comentado 
pelo deputado foi o impacto 
negativo que a cobrança de 

pedágio na MG-424 traria 
para moradores de Pedro 
Leopoldo e Sete Lagoas. Por 
fim, o parlamentar se descul-
pou por ter sido deselegante 
ao se referir a apoiadores da 
exposição Faça você mesmo 
sua Capela Sistina, reunidos 
em ato público no Palácio 
das Artes, apesar de conti-
nuar achando a obra obscu-
rantista.

Acerto de contas
O deputado Rogério Correia 
(PT) elogiou o parecer do de-
putado federal José Priante 
(PMDB-PA), aprovado pela 
comissão criada pela Câmara 
dos Deputados para analisar 
mudanças na Lei Kandir, a 
qual trouxe prejuízo aos es-
tados com a desoneração das 
exportações de commodities, 
tais como o minério. Priante 

sugere que a dívida da União 
com os estados seja paga em 
parcelas anuais. De acordo 
com a proposta, Minas teria 
a receber R$ 3,8 bilhões em 
2019, valor que chegaria a  
R$ 7,7 bilhões, a partir de 
2021. Rogério Correia in-
formou que vai sugerir uma 
emenda ao relatório final da 
Comissão de Acerto de Con-
tas entre Minas e a União, 

da ALMG, com o intuito de 
contemplar o parecer. O de-
putado também defendeu o 
governo de Fernando Pimen-
tel, ao enfatizar os benefí-
cios que trouxe para carreiras  
públicas. Em aparte, Tadeu 
Martins Leite (PMDB), presi-
dente da Comissão de Acerto 
de Contas do Legislativo minei-
ro, disse que a sugestão de Ro-
gério Correia será considerada.
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para um assunto polêmico: a descriminalização das drogas 
no Brasil. Há muitos questionamentos sobre a eficácia dessa medida, inclusive o temor de que 
o consumo aumente. Para falar do assunto, convidamos os deputados Antônio Jorge, do PPS, 
e Vanderlei Miranda, do PMDB. E ainda Leonardo Rodrigues, advogado criminalista e membro 
do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas, e Cynthia Maria dos Santos, promo-
tora de Justiça. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

SALA DE IMPRENSA
O programa analisa de que modo perfis falsos do Facebook ou do Twitter são capazes de distri-
buir, em escala industrial, mensagens pré-programadas e como os chamados “robôs” podem 
influenciar de maneira positiva ou negativa o debate público nas redes sociais. Participam do Sala 
de Imprensa Wander Veroni, jornalista especialista em mídias sociais, e Rommel Carneiro, pro-
fessor de Computação da PUC Minas. Além de comentar casos conhecidos de uso de robôs, os 
convidados mostram ferramentas que podem ajudar a detectar perfis falsos na internet. Sábado, 
às 17h30; domingo, às 18 horas.

MEMÓRIA E PODER
Você vai conhecer três gerações de uma mesma família que se destacou na políti-
ca de Minas Gerais e do País. Israel Pinheiro Filho conta as trajetórias dele, do pai – o 
ex-governador do Estado Israel Pinheiro – e do avô, João Pinheiro, também ex-gover-
nador. Israel foi deputado estadual, por um mandato, e federal, por cinco. No progra-
ma, o telespectador vai saber como foram os bastidores da Assembleia Nacional Cons-
tituinte de 1988 e entender a bandeira política de Israel Pinheiro Filho pela adoção do 
voto distrital e do parlamentarismo no Brasil. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 21/11
 1h05 #Confirma
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão de Direitos Humanos (16/8) – Debate sobre as violações 

de direitos humanos das mulheres atingidas por barragens 
 5h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e proteção 

social, com Patrus Ananias
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Mundo Político 
 8h Comissão de Agropecuária (26/10) – Debate sobre a crise na cadeia 

do leite em Minas e no Brasil
 11h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 13h Resenha da Semana 
 13h30 #Confirma (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 Comissão de Saúde (3/10) (inédito) – Debate sobre a 

conscientização da prevenção do câncer de mama por meio da 
campanha Outubro Rosa 

 15h45 Compactos de Comissões 
 16h Panorama – Novembro Azul/Câncer de próstata 
 16h30 Compactos de Comissões 
 16h55 Diálogos Possíveis – Direitos humanos e criminalidade: direito de defesa
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa (inédito) – Robôs e debate público
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Ator Gustavo Werneck 
 19h30 Zás – Peça Tempo de águas, com Grupontapé   
 20h Memória e Poder – Engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 21h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas  
 22h Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, quinteto de sopro 

Quintus e Quarteto BH Trompas  
 22h30 Palestra TRE – Financiamento de campanha: o impacto das novas 

regras da reforma eleitoral, com Denise Goulart, Bruno Carazza e 
Rogério Medeiros 

•  programação sujeita a alterações

 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 22/11
 2h05 Comissão de Educação (20/9) – Debate sobre as contribuições do 

educador e filósofo Paulo Freire para a área de educação 
 4h30 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, com 

José Luiz Quadros de Magalhães
 6h Parlamento Brasil
 6h30 #Confirma
 7h Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, quinteto de sopro 

Quintus e Quarteto BH Trompas  
 7h30 Mundo Político 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Peça Tempo de águas, com Grupontapé 
 9h Comissão de Participação Popular (3/10) – Debate sobre o Sistema 

de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais
 12h30 Geração – Ator Gustavo Werneck 
 13h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas  
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, quinteto de sopro 

Quintus e Quarteto BH Trompas  
 15h30 Memória e Poder – Engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Mundo Político
 17h30 #Confirma 
 18h Sala de Imprensa – Robôs e debate público
 18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Itacarambi 
 19h45 Palestra TRE – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com 

Eneida Desiree Salgado 
 21h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (26/9) (inédito) – 

Homenagem a Luiz de Paula Ferreira pelo centenário em 2017 e 
pela atuação em prol de Montes Claros e região

 22h Panorama – Bullying na escola 
 22h30 Via Justiça – Recorde de assassinatos no Brasil
 23h #Confirma
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•  programação sujeita a alterações
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 

Gerais, de Edna Araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir Monteiro
Das 9 às 18 horas

• Fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-
tura e Bibliotecas (Auditório José Alencar)

10 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Federação Mineira de Atle-

tismo. Requerimento: deputado Roberto Andrade
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União  

(Viçosa) – visita para participar de audiência da câmara municipal sobre 
o acerto de contas. Requerimento: deputado Rogério Correia

12 horas
• Zás (Teatro) – Ballet Jovem Minas Gerais

14h30 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório SE) 

– debater, com a presença de convidados, a política de inclusão dos alu-
nos com deficiência na rede regular de ensino. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Comissão Regional e às Co-

missões Municipais do Hospital Regional do Câncer de Passos. Requeri-
mento: deputado Emidinho Madeira

 0h Plenário (continuação)
 0h35 Compactos de Comissões 
 1h Panorama – Bullying na escola 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Saúde e de Administração Pública (10/8) 

– Debate sobre a qualidade da gestão dos hospitais da Rede 
Fhemig, em especial o fechamento da unidade ortopédica do 
Galba Veloso

 5h25 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 
com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h50 Panorama – Racismo 
 9h Assembleia ao Vivo/Fórum Técnico Semeando Letras – 

Plenária final 
 10h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 80 anos da 

Federação Mineira de Atletismo 

 12h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Fórum Técnico Semeando Letras (ao vivo) – Plenária final 

(continuação)
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Panorama – Racismo 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Comissão Regional e 

às Comissões Municipais do Hospital Regional do Câncer de Passos 
 21h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Recorde de assassinatos no Brasil
 23h30 Zás (inédito) – Peça Tempo de águas, com Grupontapé 

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

Fórum do livro realiza plenária final

Os grupos de trabalho do fórum se reuniram ontem

Guilherme Dardanhan

à leitura, porque é de graça, 
você não precisa comprar o 
livro”, defendeu Marília Paiva, 
moradora de Contagem e pro-
fessora da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais. Outros três 
grupos se reuniram, todos na 
Escola do Legislativo da ALMG.

O fórum técnico Semeando 
Letras está sendo realizado pelo 
Legislativo mineiro, em parceria 
com as Secretarias de Estado 
de Cultura e de Educação. O 
objetivo é avaliar propostas do 
Poder Executivo e apresentar 
contribuições da sociedade ci-
vil para a elaboração do Plano 
Estadual do Livro. A etapa final 
teve início na quarta-feira (22), 
com a realização de painéis na 
Assembleia.

O fórum técnico Semeando Le-
tras – Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas 
encerra hoje as discussões de 
sua etapa final, com a realiza-
ção de plenária para a votação 
de propostas, no Auditório José 
Alencar, na Assembleia Legisla-
tiva. O evento tem início às 9 
horas e deverá se prolongar até 
o fim da tarde.

Ontem, se reuniram os 
grupos de trabalho do fórum 
técnico, encarregados de apre-
sentar, modificar ou mesmo 
suprimir propostas. No grupo 
1, por exemplo, que tratou da 
democratização do acesso à 
leitura, a ênfase foi na criação 
de bibliotecas. “Esse é o grande 
ponto para se garantir o acesso 

CULTURA


