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Investimento em tecnologia garante o
reconhecimento de produtos mineiros

em tecnologia.
De acordo com o jornalis-

ta Eduardo Tristão Girão, es-
pecializado em gastronomia, 
os produtores têm investido 
em tecnologia, o que tem 
levado o consumidor a adqui-
rir mais queijos maturados, 
além dos frescos, que tradi-
cionalmente fazem parte da 
mesa dos mineiros.

Continua na página 2

semelhante à da França. Por 
isso, ele defendeu a criação 
de condições para que haja 
inovação, sem prejuízo da 
manutenção do tradicional 
queijo minas artesanal.

O presidente da Comis-
são Técnica do Queijo Mi-
nas Artesanal da Federação 
da Agricultura e Pecuária  
(Faemg), Túlio Madureira, rei-
vindicou mais investimento 

esse processo se intensificou 
nos últimos anos, levando a As-
sembleia a aprovar a primeira 
norma estadual específica sobre 
o produto no País, a Lei 20.549, 
de 2012. “Isso deu início a um 
processo de reconhecimento 
por parte dos mercados brasilei-
ro e mundial”, afirmou.

Na opinião de Sales, o cli-
ma de Minas Gerais permite 
uma diversidade de queijos 

Fazem parte do ciclo de debates 
cinco painéis, dedicados a cada 
um dos produtos agropecuá-
rios em destaque. O primeiro 
deles foi na manhã de ontem, 
com discussões sobre o queijo 
artesanal. O superintendente 
de Agroindústria da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Gílson 
Sales, falou sobre a evolução 
do queijo artesanal mineiro nas 
últimas décadas. Segundo ele, 

Inovação incrementa fabricação de queijos

nacional e internacional.
O vice-presidente da co-

missão, deputado Fabiano To-
lentino (PPS), chamou aten-
ção para o entrave comercial 
provocado pela legislação 
ambiental, por entender que 
a burocracia prejudica o de-
senvolvimento do Estado.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) destacou 
a importância de se realizar 
o ciclo de debates nesse mo-
mento de valorização do pro-
duto agrícola mineiro.

de o café e o queijo mineiros 
estarem sendo cada vez mais 
respeitados em todo o mundo. 
Assim como Vilela, ele acredita 
que esse processo ainda não se 
completou. “Precisamos cobrar 
mais investimentos do poder 
público. Temos potencial para 
crescer ainda mais”, salientou.

O secretário adjunto de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Amarildo Kalil, 
ressaltou que o governo tem 
trabalhado em busca de quali-
dade e de espaço nos mercados 

dá graças à pesquisa aplicada à 
agropecuária”, afirmou.

Para ele, é preciso também 
valorizar os produtos especiais, 
que são premiados em todo o 
mundo. “O empreendedorismo 
do agricultor mineiro faz a dife-
rença. Nosso desafio é agregar 
valor aos produtos, por meio de 
tecnologia e de novos negócios 
com as startups”, disse.

O presidente da Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), celebrou o fato 

O reconhecimento internacio-
nal da qualidade de produtos 
artesanais mineiros passa pelo 
investimento em pesquisa e 
tecnologia. A constatação é de 
especialistas e autoridades que 
participaram ontem da abertura 
do ciclo de debates Produtos 
Especiais dos Campos de Minas 
– as Tecnologias e os Mineiros 
em Destaque. O evento, pro-
movido pela ALMG, se encerra 
hoje, com atividades das 9 ho-
ras às 16h30, no Auditório José 
Alencar. O objetivo é discutir 
questões relacionadas a cinco 
cadeias produtivas da agrope-
cuária mineira: queijos, azeites, 
mel e derivados, vinhos e cafés. 

Na palestra magna de 
abertura, o presidente da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais (Fapemig), 
Evaldo Vilela, falou sobre o 
cenário atual da agropecuária 
mineira. Segundo ele, é preciso 
comemorar os avanços obti-
dos no mercado de produtos 
especiais, mas ainda há muito 
potencial para crescimento. 

Vilela lembrou que, há 40 
anos, o Brasil importava a maior 
parte dos seus alimentos, assim 
como a tecnologia de produ-
ção. “Hoje, somente Minas 
Gerais exporta R$ 7,4 bilhões 
em produtos agrícolas. Isso se 

Guilherme Bergamini

Os produtos especiais da agropecuária mineira são tema do ciclo de debates iniciado ontem
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Daniel Protzner

O azeite de oliva e o mel produzidos em Minas foram destaques dos painéis realizados à tarde

Azeite tem potencial de crescimento
cultura, Cézar Ramos Júnior, 
o própolis verde, que já foi 
considerado um subproduto, 
tem ganhado o mercado in-
ternacional. “A produção tem 
sido crescente, com 100 to-
neladas por ano”, comentou.

O médico-veterinário e 
analista da Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), Fabrício Lopes da 
Cruz, destacou ações em fa-
vor dessa cadeia produtiva, 
como a implantação de uni-
dades de beneficiamento, a 
certificação da produção e a 
capacitação de produtores.

Hoje, os painéis serão so-
bre o café e o vinho de Minas 
Gerais.

cutiu a produção de mel e 
derivados, o presidente da 
Cooperativa dos Apicultores 
e Agricultores Familiares do 
Norte de Minas, Luciano Fer-
nandes, enfatizou que é difícil 
aumentar a produção sem as-
sistência técnica continuada. 
Ele demandou investimentos 
nesse sentido. “Esse acompa-
nhamento garante o aumento 
da produtividade em quatro 
vezes”, afirmou.

Segundo Luciano Fernan-
des, a apicultura representa 
um modelo sustentável de 
produção e cumpre um papel 
social, já que inclui diversos 
agricultores familiares.

Para o presidente da 
Federação Mineira de Api-

Contrafortes da Mantiqueira 
(Assoolive) e consultor es-
pecializado em olivicultura 
Nilton Caetano de Oliveira, 
é importante estar atento à 
qualidade dos produtos. A 
entidade, que conta com 55  
associados, trabalha na elabo-
ração de um selo de qualidade.

A variedade de apropria-
ções que o produto permite 
foi destacada pelo gastrôno-
mo, olivicultor e gestor do 
projeto Aproxima, Eduardo 
Maya, e pela azeitóloga Ana 
Beloto. Eles disseram que 
é preciso encarar o azeite 
como o vinho. Cada item 
harmoniza com um prato, 
como explicaram.
Mel – No painel que dis-

Os painéis do ciclo de debates 
realizados na tarde de ontem 
discutiram questões relacio-
nadas às produções de azeite 
de oliva e de mel e derivados. 
No painel sobre o azeite, o en-
genheiro agrônomo e pesqui-
sador da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig) Adelson Francisco 
de Oliveira frisou que o Brasil 
é o terceiro maior importador 
do produto e o segundo maior 
importador de azeitonas do 
mundo. Nesse contexto, ele 
ressaltou que há um grande 
potencial de crescimento para 
a produção de azeite no Brasil 
e no Estado. 

Para o presidente da As-
sociação dos Olivicultores dos 

exemplo. Mas isso deve ser 
apontado nessas consultas. “A 
expectativa é de que, até ja-
neiro de 2019, haja a definição 
desses eixos”, declarou. 

O deputado Antonio  
Carlos Arantes (PSDB), que 
preside a Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria, 
disse esperar que o ciclo de 
debates seja mais um instru-
mento para divulgar os pro-
dutos especiais mineiros.

estratégias a partir de consul-
tas à sociedade. “Atualmente, 
há cerca de mil negociações 
do ministério em curso, mas 
não existe uma categorização 
da importância de cada uma 
delas. Não há uma estratégia 
internacional para o agrone-
gócio brasileiro”, comentou.

Ele destacou que há con-
senso sobre a necessidade 
de abertura de mercado para 
os produtos artesanais, por 

dutos mineiros, como cafés 
especiais, queijos, azeites e 
vinhos, têm grande potencial 
para agregação de valor. “Pre-
cisamos manter as commodi-
ties e também diversificar as 
exportações”, salientou.

Marcos de Sá ressaltou al-
gumas iniciativas do ministé-
rio para ampliar a promoção 
do agronegócio brasileiro no 
mercado internacional. Uma 
delas é o estabelecimento de 

Continuação da capa
É preciso mudar a pauta de 
exportações brasileiras. Foi o 
que defendeu o assessor téc-
nico da Secretaria de Rela-
ções Internacionais do Agro-
negócio do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Marcos de Sá. Ele 
participou, na tarde de on-
tem, do ciclo de debates Pro-
dutos Especiais dos Campos 
de Minas: as Tecnologias e os 
Mineiros em Destaque, com 
a palestra Produtos especiais 
de Minas no comércio inter-
nacional.

De acordo com Marcos 
de Sá, embora a quantidade 
de toneladas de exporta-
ção esteja aumentando ao 
longo dos anos no Brasil, 
o preço dos produtos vem 
caindo. “Isso porque ex-
portamos essencialmente 
commodities. Precisamos 
vender produtos com maior 
valor agregado”, afirmou.

O assessor do Ministério 
da Agricultura relatou que 
o Brasil tem concentrado as 
exportações, sobretudo, em 
soja em grão (27%) e carnes 
(20%). Em sua opinião, pro-

Assessor do Ministério da Agricultura
pede mudança na pauta de exportações

AGROPECUÁRIA
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Willian Dias 

Comissão de Desenvolvimento Econômico ouviu produtores de queijo e técnicos

Estatuto da Microempresa vai a Plenário
fridas em 2014 e 2016 pelo 
Estatuto Nacional (Lei Com-
plementar Federal 123, de 
2006).

Uma das adequações é 
a alteração dos conceitos de 
microempresa, empresa de 
pequeno porte e microem-
preendedor. 

de 2013, que contém o Es-
tatuto Mineiro da Micro-
empresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, ajustando a 
redação dos arts. 2º, 3º e 15 
e revogando o parágrafo úni-
co do art. 5º e os artigos 16 
a 21. O objetivo é adequar a 
norma às modificações so-

Com isso, a matéria já pode 
ser analisada pelo Plenário, 
em 1º turno.

O relator da proposta 
e presidente da comissão, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), opinou por sua apro-
vação na forma original. O 
projeto altera a Lei 20.826, 

Antes da audiência pública, 
a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico deu pare-
cer favorável ao Projeto de 
Lei (PL) 4.340/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, 
que altera o Estatuto Mi-
neiro da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. 

primento de padrões sem dar 
qualquer orientação. 

Eduardo Avelar, do Projeto 
Territórios Gastronômicos, 
lembrou a comitiva que foi a 
Brasília reivindicar uma nova 
legislação para o queijo, que 
teria como base a norma mi-
neira atualmente em vigor, 
aprovada na Assembleia Le-
gislativa em 2012. Eles foram 
recebidos na Câmara dos De-
putados e também pelo go-
verno federal, mas até agora 
nada de concreto foi feito. 

O presidente da co-
missão, deputado Roberto 
Andrade (PSB), destacou a 
importância da gastronomia 
para o turismo.

requisitos da norma pratica-
mente inviabilizam a produção. 
“O produtor de queijo é trata-
do como bandido porque não 
cumpre a lei”, reclamou.

Na avaliação de João Carlos 
Leite, a normatização, que bus-
ca a segurança sanitária, aten-
de a interesses da indústria de 
laticínios, que fabrica o queijo 
pasteurizado. “No modelo de 
produção industrial, o poder 
econômico fica na mão do em-
presário. Com o queijo artesa-
nal, esse poder está na mão do 
produtor”, defendeu.

Reinaldo Antônio de Lima, 
da Associação dos Produtores 
de Queijo de Araxá, reclamou 
que os fiscais exigem o cum-

estejam em boas condições, 
para evitar o desperdício. Outra 
medida proposta é a criação de 
uma câmara técnica do queijo 
na Secretaria de Estado de Agri-
cultura. Ele destacou que as su-
gestões serão acrescentadas ao 
substitutivo preparado por ele, 
que vai relatar a matéria.

Representantes de regiões 
produtoras de queijo artesanal 
também reivindicaram altera-
ção na legislação federal. João 
Carlos Leite, da Associação dos 
Produtores de Queijo Canastra 
de São Roque de Minas, expli-
cou que as leis ainda remetem 
ao regulamento de inspeção 
de produtos de origem animal 
de 1952. Segundo ele, vários 

As discussões sobre a agropecu-
ária mineira não se limitaram, 
ontem, ao ciclo de debates Pro-
dutos Especiais dos Campos de 
Minas (leia na capa e na página 
2). A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aproveitou 
a presença de produtores de 
queijo artesanal para realizar 
audiência pública sobre projeto 
de lei do governo do Estado 
que altera a legislação do setor.

O PL 4.631/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, que 
trata da produção e da comer-
cialização de queijos artesanais 
no Estado, aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Na audiência de 
ontem, o deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV) disse que o 
objetivo da Assembleia é apri-
morar o projeto para que ele 
contemple a segurança sanitá-
ria e o direito dos produtores de 
comercializar seu queijo artesa-
nal, feito de modo tradicional. 

“Não é possível que um 
produto símbolo do Estado 
seja considerado clandestino”, 
afirmou o parlamentar, refe-
rindo-se a ocorrências envol-
vendo o queijo artesanal neste 
ano. Uma delas foi a fiscaliza-
ção federal de produtores de 
São Roque de Minas, na Serra 
da Canastra, que tiveram 
apreendidos e descartados 13 
mil queijos por falta de certifi-
cação de origem, o que gerou 
um prejuízo de R$ 120 mil.

Nesse sentido, o deputado 
Agostinho Patrus Filho defen-
deu que o PL 4.631/17 consi-
dere a regulação do consumo 
de queijos apreendidos que 

Produtores reivindicam retirada de
entraves à venda do queijo artesanal

COMISSÕES
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apoiar os municípios na ela-
boração e implementação de 
projetos de desenvolvimento 
institucional e de planeja-
mento integrado do desen-
volvimento socioeconômico 
e industrial e na execução de 
projetos e programas de inte-
resse comum.

tana vai abranger áreas como 
transporte intermunicipal, sa-
neamento básico, uso do solo, 
habitação, educação e saúde.

A proposição também 
prevê a instituição do Fundo 
de Desenvolvimento Metro-
politano de Montes Claros 
(Funmoc), que se destinará a 

de Jesus e Mirabela. O substi-
tutivo n° 1, da CCJ, ampliou o 
número para 19, com a inclu-
são de Grão-Mogol, Glauci-
lândia, Itacambira, Guaracia-
ma, Francisco Dumont, Patis, 
Japonvar e Lontra.

Segundo o projeto, a 
gestão da região metropoli-

Originalmente, o PLC 11/15 
previa que a região metropo-
litana seria integrada por 11 
municípios: Montes Claros, 
São João da Ponte, Capitão 
Enéas, Francisco Sá, Jura-
mento, Bocaiuva, Engenheiro 
Navarro, Claro dos Poções, 
São João da Lagoa, Coração 

sária a realização de estudo 
técnico que confirme os cri-
térios previstos pela legis-
lação para a criação de uma 
região metropolitana. 

O deputado Tadeu Mar-
tins Leite, que solicitou a reali-
zação da audiência, ressaltou 
que a proposta tem apoio do 
governo do Estado. Ele disse 
que, caso seja aprovada, ela 
significará um ganho para a 
região, ao criar uma estrutura 
compartilhada de governan-
ça e permitir um desenvolvi-
mento regional planejado.

O presidente da comis-
são, deputado Paulo Guedes 
(PT), afirmou que vai lutar 
para acelerar a aprovação do 
PLC 11/15. 

destacou que a implantação da 
região metropolitana não é de 
interesse só da maior cidade 
da região. Para ele, a gestão 
compartilhada vai permitir o 
desenvolvimento econômico 
dos outros municípios, por 
meio da implantação planeja-
da de políticas públicas.

O superintendente de Pla-
nejamento Urbano e Regional 
da Secretaria de Estado de Ci-
dades e Integração Regional, 
Weslley Cantelmo, salientou 
que o debate sobre a criação 
da região metropolitana é per-
tinente, já que Montes Claros 
é uma capital regional e exerce 
grande influência sobre as ou-
tras cidades do Norte de Minas. 

Ele explicou que é neces-

Fagundes Jácome, também 
destacaram a importância da 
criação da região metropoli-
tana. Para Geelison Ferreira 
da Silva, a discussão interessa 
a todas as cidades do Norte 
de Minas, pois a gestão com-
partilhada permite um desen-
volvimento planejado e ajuda 
a corrigir os desequilíbrios 
regionais. Ele afirmou que 
Montes Claros sofre com a 
sobrecarga de demandas por 
serviços públicos, enquanto os 
outros municípios enfrentam 
uma situação de dependência 
da principal cidade da região.

O diretor-secretário do 
Conselho de Desenvolvimento 
Sustentável de Montes Claros, 
Jefferson Tolentino Trindade, 

Lideranças do Norte de Minas 
defenderam ontem a aprova-
ção do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 11/15, que insti-
tui a Região Metropolitana de 
Montes Claros. O assunto foi 
discutido em audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. 
Segundo os participantes da 
reunião, uma gestão compar-
tilhada das políticas públicas 
poderia contribuir para o de-
senvolvimento regional.

O projeto, de autoria do 
deputado Tadeu Martins Leite 
(PMDB), já foi analisado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e aguarda pare-
cer de 1º turno da Comissão 
de Assuntos Municipais. Ele 
prevê a criação da região me-
tropolitana, que abrangeria 
19 municípios, além da insti-
tuição de instâncias de gover-
nança metropolitana, como 
Agência de Desenvolvimento, 
Assembleia e Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social.

O presidente da Câmara 
Municipal de Montes Claros, 
Cláudio Ribeiro Prates, disse 
que as decisões compartilha-
das são fundamentais para o 
desenvolvimento da região. “A 
criação dos vários consórcios 
intermunicipais é um exemplo 
da busca por soluções conjun-
tas”, afirmou. Prates citou a 
crise hídrica como exemplo de 
assunto que deveria ser trata-
do de forma coletiva. 

Os prefeitos de Brasília de 
Minas, Geelison Ferreira da 
Silva, e de Porteirinha, Juracy 

Novo texto amplia número de cidades

Criação da Região Metropolitana de 
Montes Claros recebe apoio em reunião

Ricardo Barbosa

A gestão compartilhada das políticas foi defendida por deputados e lideranças do Norte de Minas

COMISSÕES
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art. 9º-A da frase “ou adotará 
banco de dados contendo in-
formações relativas aos agri-
cultores familiares e às suas 
organizações”. Dessa forma, 
mesmo que o cadastro es-
tadual não seja criado, a lei 
deverá assegurar a existência 
de um banco de dados com 
função semelhante.

a cumprirem o art. 14 da Lei 
Federal 11.947, de 2009, o 
qual determina a aquisição 
de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar.

O relator da matéria, 
deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), apresentou o 
substitutivo n° 1, por meio do 
qual sugere o acréscimo ao 

O projeto altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a 
Política Estadual de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Fa-
miliar, acrescentando à norma 
o art. 9º-A, o qual determina 
que órgão competente do go-
verno instituirá o cadastro.

Segundo o autor, o cadas-
tro poderá auxiliar as escolas 

Está pronto para ir a Plenário, 
em 1° turno, o Projeto de Lei 
(PL) 1.314/15, do deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
que determina a criação do 
Cadastro Estadual de Agricul-
tores Familiares. A proposição 
recebeu ontem parecer favo-
rável da Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria. 

Substitutivo a projeto de lei autoriza
os juízes a venderem férias-prêmio

Rosângela Reis (Pros) e os 
deputados João Magalhães 
(PMDB), Vanderlei Miranda 
(PMDB), André Quintão (PT) e 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB). 

escolas”, exemplificou.
Também participaram 

dos eventos, além de secre-
tários de Estado, as deputa-
das Celise Laviola (PMDB) e 

ria de Estado de Educação, 
tendo em vista que ele está 
localizado nas antigas depen-
dências de uma escola.

O governador destacou 
que, mesmo num momento 
de dificuldade financeira, o  
Estado tem investido em 
ações relacionadas à segu-
rança pública, o que resultou 
na queda dos índices de cri-
minalidade.

No Fórum Regional, Adal-
clever Lopes lembrou iniciati-
vas do governo na região, nas 
áreas de segurança, saúde, 
educação e agricultura. “A 
lista de conquistas é grande, 
como a destinação de recur-
sos para o hospital, a constru-
ção do Fórum de Caratinga e 
a reforma e construção de 

O presidente da ALMG,  
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), acompanhado do 
governador Fernando Pimen-
tel, participou ontem de dois 
eventos do governo do Estado 
em Caratinga (Rio Doce): a 
inauguração da nova sede do 
62º Batalhão de Polícia Militar 
e o Fórum Regional de Governo 
do Território Vale do Aço. 

O batalhão passou por 
uma reforma no valor de  
R$ 1,69 milhão. Também fo-
ram entregues dois carros e 
duas motos à corporação. A 
verba é oriunda de emendas 
parlamentares.

O presidente Adalclever 
Lopes disse que a reforma da 
sede do batalhão envolveu 
uma parceria com a Secreta-

Presidente prestigia eventos em Caratinga

Nova sede de batalhão foi inaugurada na cidade do Rio Doce

Sarah Torres

PL prevê cadastro de agricultores

da comissão, deputado João 
Magalhães (PMDB). Segun-
do o relatório, o novo texto 
incorpora sugestões apresen-
tadas pelo Tribunal de Justiça 
para aprimorar o projeto.

O substitutivo nº 1 acres-
centa três novos artigos ao 
texto original. Um deles, o  
art. 5º, garante a juízes e de-
sembargadores o direito de 
vender 60 dias de férias-prêmio 
a cada ano, caso essas férias te-
nham sido requeridas e indefe-
ridas. A legislação atual só per-
mite que férias-prêmio, adqui-
ridas a cada cinco anos, sejam 
indenizadas financeiramente 
por ocasião da aposentadoria.

a proposição está pronta para 
ir a Plenário. O projeto altera a 
Lei Complementar 59, de 2001, 
que contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado. 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) aprovou pa-
recer pela constitucionalidade 
do projeto com a emenda  
nº 1, que apenas adequou o 
art. 4º do texto original à téc-
nica legislativa. O relator na 
CCJ foi seu presidente, depu-
tado Leonídio Bouças (PMDB).

Na Comissão de Adminis-
tração Pública, foi aprovado 
parecer favorável na forma 
do substitutivo nº 1, apresen-
tado pelo relator e presidente 

jeto de Lei Complementar (PLC) 
70/17, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). Com isso, 

Em reuniões realizadas ontem, 
duas comissões aprovaram pa-
receres de 1º turno sobre o Pro-

Comissão de Administração deu parecer favorável ao PLC 70/17 

Clarissa Barçante

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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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 horas às 16h30
• Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: as Tecnologias 

e os Mineiros em Destaque (Auditório José Alencar)

10 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues
12 horas

• Zás (Teatro) – Espetáculo 40 anos de música, com Sérgio Moreira

 0h Memória e Poder – Engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 1h Panorama (reprise) – Expressão para a escrita
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (14/9) (reprise) – Debate sobre a 

formulação de um plano de valorização do diretor de escola em 
exercício

 4h50 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 
Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo Neto

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Agricultura familiar
 9h Assembleia ao Vivo
 12h Memória e Poder (reprise) – Engenheiro e político Israel 

Pinheiro Filho
 13h Mundo Político 

 13h30 Assembleia ao Vivo – Ciclo de debates Produtos Especiais dos 
Campos de Minas: as Tecnologias e os Mineiros em Destaque

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama (reprise) – Agricultura familiar
 20h Segunda Musical (inédito) – Grupo de percussão da Ufop
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – 40 anos da Lei do Divórcio
 23h30 Zás (inédito) – Ballet Jovem Minas Gerais

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate aborda as opções oferecidas às gestantes no País, discutindo os riscos e 
as vantagens do parto normal e da cesariana. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), que regula os planos de saúde, apontam que, de cada 100 partos realizados na rede 
particular, 84 são cesarianas. Os convidados avaliam se a opção da mulher está sendo respei-
tada e em que medida ocorreria a chamada violência obstétrica, situação na qual a mulher é 
submetida a procedimentos com os quais não concorda. Os participantes também analisam a 
crise financeira nos hospitais públicos do Estado responsáveis pelo atendimento a gestantes. 
Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Veja o segundo episódio da terceira temporada do Diálogos Possíveis, uma série que reúne opi-
niões distintas sobre temas que ocupam o debate social. Dessa vez, a discussão é sobre direitos 
humanos e criminalidade. Nesta semana, é feita uma análise dos modelos punitivos vigentes 
no País, a partir de dois pontos de vista sobre o sistema prisional, a ressocialização do preso e 
os direitos humanos. Sábado, às 16h55. 

VIA JUSTIÇA
O programa é sobre os 40 anos da Lei do Divórcio. Para analisar os aspectos históricos que 
levaram à aprovação da lei 6.515/77 e comentar as mudanças na área do Direito de Família 
após a edição dela, o programa conversa com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família em Minas Gerais, o advogado José Roberto Moreira Filho. Sexta, às 23 horas; domingo, 
às 22h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


