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Parlamentares prestam homenagem, no
Plenário, ao ex-deputado Armando Costa

Os deputados abriram a Reu-
nião Ordinária de Plenário, 
na tarde de ontem, com um 
minuto de silêncio em ho-
menagem ao ex-deputado 
Armando Costa, falecido na 
terça-feira (13). O presiden-
te da Assembleia Legislativa, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), lembrou a trajetó-
ria política de Costa, que era 
peemedebista, e suas passa-
gens pelos Poderes Legislati-
vos estadual e federal e pelo 
Poder Executivo mineiro, 
como secretário de Saúde.

O deputado Sávio Souza 
Cruz (PMDB), que foi colega 
de Armando Costa no secre-
tariado do então governador 
Itamar Franco (1999-2002), 
salientou seu compromisso e 
idealismo. “Ele foi um homem 
público que fez jus a esse 
nome e deve ser exemplo 
para nosso partido”, afirmou.

Falando em nome de seu 
partido e do Bloco Minas Me-
lhor, o deputado André Quintão 
(PT) saudou a família do ex-par-
lamentar, a quem classificou 
como determinado e coerente. 
“Ele se dedicou à política como 
serviço, como missão”, reforçou.

O líder da Maioria, de-
putado Tadeu Martins Leite 
(PMDB), salientou que Arman-
do Costa foi um dos grandes 
nomes do partido e deixou sua 

marca em todo o Estado. O de-
putado João Leite (PSDB) falou 
em nome da Minoria e desta-
cou o papel do ex-deputado na 
redemocratização do País. “Foi 
um homem de diálogo com to-
dos os partidos”, frisou.

Já o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) foi contempo-
râneo de Costa na Assembleia 
Legislativa e lembrou a lideran-
ça do ex-parlamentar, quando 
o PMDB tinha 41 dos 77 depu-
tados estaduais mineiros. “Foi 
um grande médico e grande 
homem público”, sintetizou.

Trajetória – Armando Gonçal-
ves Costa faleceu aos 77 anos, 
em Belo Horizonte. O velório 
foi realizado na quarta-feira 
(14), na capital mineira.

Natural de Felixlândia (Re-
gião Central), Armando Costa 
formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), em 1969. 
Ele foi médico e coordenador 
da agência do Instituto Na-
cional de Previdência Social 
(INPS) em Pirapora (Norte de 
Minas), chefe clínico e vice-
diretor da Divisão Médica 

Assistencial do Posto Sagra-
da Família, em Belo Horizon-
te, além de conselheiro da 
Ruralminas (1978-1982).

Foi deputado estadual na 
10ª Legislatura (1983-1987) e 
deputado estadual constituin-
te na 11ª Legislatura (1987-
1991). Além disso, ocupou a li-
derança da bancada do PMDB.

Armando Costa também 
foi deputado federal por duas 
legislaturas (1991-1995 e 
1995-1999), além de secre-
tário de Estado de Saúde de 
Minas Gerais.

A Reunião Ordinária de ontem começou com minuto de silêncio em memória de Armando Costa 

Designada comissão de indicação na Fapemig
Na Reunião Ordinária de Ple-
nário, também foi designada 
comissão especial para emi-
tir parecer sobre a Indicação 
57/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que aponta 
o nome de Evaldo Ferreira 
Vilela para o cargo de presi-
dente da Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig).

Pelo Bloco Minas Melhor, 
os efetivos na comissão serão os 
deputados Durval Ângelo (PT) e 
Tadeu Martins Leite (PMDB). A 
deputada Marília Campos (PT) 
e o deputado João Magalhães 
(PMDB) serão suplentes. Pelo 
Bloco Compromisso com Minas 
Gerais, o deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV) será membro 
efetivo da comissão, e o depu-

tado Glaycon Franco (PV), su-
plente. Já pelo Bloco Verdade 
e Coerência, foram designados, 
como efetivos, os deputa-
dos Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) e Antônio Jorge (PPS), 
e como suplentes, os deputa-
dos Bonifácio Mourão e João 
Leite, ambos do PSDB.
Ônibus – O deputado André 
Quintão (PT) aproveitou a 

Reunião de Plenário para se 
solidarizar com as vítimas do 
acidente com um ônibus na 
região do Barreiro, em Belo 
Horizonte, na terça-feira (13). 
Cinco pessoas morreram e 16 
ficaram feridas no acidente. 
André Quintão afirmou que 
espera a apuração dos fatos 
para que sejam evitadas novas 
ocorrências dessa natureza.

 Daniel Protzner 
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Agronegócio 
Dados divulgados pelo Mi-
nistério da Agricultura e pela 
Agência Espacial Norte-Ame-
ricana (Nasa) foram tema de 
pronunciamento do depu-
tado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB). O parlamentar 
celebrou a informação de 
que cerca de 8% do territó-
rio brasileiro é ocupado por 
lavouras, o que significaria, a 

ORADORES

seu ver, que o agronegócio é 
sustentável no País. “Os agri-
cultores sempre enfrentam 
pesadas campanhas de des-
valorização, que afirmam que 
seu trabalho agride o meio 
ambiente e desmata a Ama-
zônia. Nos Estados Unidos, 
essa porcentagem chega a 
20%, a mesma observada em 
países europeus. Com menos 
de 10%, nosso produtor traz 

qualidade para a mesa do 
brasileiro e faz a diferença”, 
afirmou. Ele ainda se mani-
festou contra o governo esta-
dual, por atrasos no repasse 
de recursos do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) aos mu-
nicípios. “As cidades estão 
inadimplentes graças à irres-
ponsabilidade desse gover-
nador”, completou.

Militares
O atraso no repasse de R$ 3 
bilhões pelo governo do Es-
tado ao caixa do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares de Minas Gerais 
(IPSM) motivou a fala do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT). De acordo com o par-
lamentar, em visita da Co-
missão de Segurança Pública 
ao IPSM, no dia 5 de feverei-

ro, foi constatado o rombo. 
“Denunciei o desvio, o que 
provocou o ressurgimento 
de vídeos e montagens ata-
cando a minha reputação em 
grupos de policiais e bom-
beiros militares”, afirmou 
Sargento Rodrigues. O de-
putado esclareceu que as 
medidas cabíveis contra os 
ataques já estão sendo to-
madas e que, apesar de sua 

oposição “incomodar muita 
gente”, isso não freará sua 
atuação parlamentar. “Sigo 
mais forte em meu propósi-
to”, declarou. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
se solidarizou com o colega. 
“Interessante ver a mobiliza-
ção de seus colegas de farda 
defendendo-o, pois eles sa-
bem que você está realizan-
do o bom combate”, afirmou.

Fraternidade 
O tema da Campanha da Fra-
ternidade de 2018, escolhido 
pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
norteou o pronunciamento 
do deputado André Quintão 
(PT). O tema será “Frater-
nidade e superação da vio-
lência”, e o lema, “Em Cristo 
somos todos irmãos”. O par-
lamentar ponderou que, para 

que a superação da violência 
aconteça, se faz necessária a 
promoção da cultura da paz e 
da justiça. “Não se combate a 
violência com mais violência. 
Promover a paz depende de 
justiça. Os excluídos e os mais 
pobres seguem eliminados 
da distribuição de riqueza do 
País. Enquanto o Brasil não 
promover uma sociedade 
mais justa e equilibrada, vi-

veremos em um ambiente de 
violência”, afirmou. Segundo 
o deputado, o tráfico de dro-
gas é uma indústria que se 
aproveita de jovens que não 
tiveram a oportunidade de 
desenvolver seus talentos. 
“Propostas fáceis e agressivas 
caem no gosto das pessoas, 
mas não resolvem efetiva-
mente os problemas”, ressal-
tou André Quintão.

Imigração 
A decisão do governo federal 
de editar medida provisória 
para tratar da crescente imi-
gração venezuelana no Estado 
de Roraima (Região Norte) foi 
apoiada pelo deputado João 
Leite (PSDB). A medida insti-
tuirá a emergência social na 
fronteira, e as Forças Arma-
das passarão a coordenar 
o seu controle. Segundo o 

deputado, 40 mil venezuela-
nos vieram para o Brasil cru-
zando a fronteira, pois estão 
passando fome em seu país. 
“Aquele país está arrasado e 
eu atribuo isso a esse projeto 
socialista, de esquerda. Crian-
ças desnutridas e abandona-
das pelo governo! Esse mode-
lo falido está levando  pessoas 
a uma situação de caos so-
cial”, declarou. O parlamen-

tar aproveitou para criticar 
o que chamou de “uma so-
ciedade corrupta, má e sem 
limites” que estaria surgindo 
no Brasil. “A família não é 
mais a base sólida da socie-
dade, pois está totalmente 
desintegrada. Jovens em 
coma alcoólico e fazendo xixi 
na porta de igreja no carna-
val mostram que os limites 
acabaram”, completou.
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Confira os destaques do fim de semana
SALA DE IMPRENSA
O programa Sala de Imprensa faz uma análise de como perfis falsos do Facebook ou do 
Twitter são capazes de disseminar, em escala industrial, mensagens pré-programadas e de 
como os chamados “robôs” podem influenciar, de maneira positiva ou negativa, o deba-
te público nas redes sociais. Foram convidados a participar do programa Wander Veroni, 
jornalista especialista em mídias sociais, e Rommel Carneiro, professor de Computação da 
PUC Minas. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas. 

MEMÓRIA E PODER
Ainda na década de 1940, quando a revista Herói promoveu uma enquete entre os leitores 
perguntando “O que você quer ser quando crescer?”, o filho de dona Zizinha e seu Geraldo 
respondeu com a segurança que só uma criança pode ter: desenhista. Muitos anos depois, 
já com 130 livros publicados e milhares de charges estampadas em O Pasquim e nos prin-
cipais jornais do País, Ziraldo comprovou que seu futuro fora traçado quando ainda morava 
em Conselheiro Pena, onde passou parte da infância. Nascido em Caratinga, ele é um dos 
nomes mais importantes dos quadrinhos e da literatura infantil brasileira. Sábado, às 20 
horas; domingo, às 15h30.

PANORAMA 
Trabalho, estudo, aumento da expectativa de vida, mudanças nas relações e na própria 
ideia de família. Por diversos motivos, cada vez mais mulheres adiam os planos de engra-
vidar. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 1995 e 2015, a idade das mães 
aumentou consideravelmente no País. Para falar do assunto, o Panorama convidou a médi-
ca Inês Katerina Cavallo Cruzeiro, diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de 
Minas Gerais, e a psicóloga Cássia Avelar, da Clínica Pró-Criar, especializada em medicina 
reprodutiva. Domingo, às 7h30 e às 16h30.

Sábado Domingo
 0h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira 
	 1h	 #Confirma
 1h30 Debate Público da Comissão de Participação Popular (3/10) 

– Debate sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Minas Gerais 

 5h Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 
José Carlos Reis

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Panorama – Febre amarela
 8h Compactos de Comissões
 8h30 Comissão de Segurança Pública (14/12) – Debate sobre a 

Política Estadual de Segurança Pública, especialmente quanto 
aos servidores

	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 15/2 
 16h Compactos de Comissões
 16h30 Panorama – Febre amarela
 17h Mundo Político 
 17h30 Sala de Imprensa – Robôs e o debate público virtual 
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h25 Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade
 19h Geração – Cantora Mylena Jardim (The Voice Brasil)
 19h30 Zás – Joaci Ornelas  
 20h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 21h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 22h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale  
 22h30 Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione 

Bernardes

* programação sujeita a alterações

 0h Palestra (continuação) – A Legística e a qualidade da lei, com 
José Alcione Bernardes

 1h40 Comissão de Esporte (21/11) – Comemoração do Dia do 
Conselheiro Tutelar 

 4h50 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 
Roberto J. Cury

 6h15 Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale  
 7h30 Panorama – Gravidez tardia 
 8h Brasil Eleitor 
 8h30 Zás – Joaci Ornelas
 9h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal – 

Aula de redação, com Maria Isabel Gomes Matos
 12h30 Geração – Cantora Mylena Jardim (The Voice Brasil)
 13h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 14h Compactos de Comissões
	14h25	 Minas	é	Muitas	– Diamantina 
 15h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale  
 15h30 Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 16h30 Panorama – Gravidez tardia 
 17h Mundo Político
	17h30	 #Confirma	
 18h Sala de Imprensa – Robôs e o debate público virtual 
 18h35 Compactos de Comissões
	 19h	 Minas	é	Muitas	–	Pedras de Maria da Cruz 
 19h45 Palestra – Temas de Direito Parlamentar, com Ruth Schmitz, 

Antônio Calhau, José Alcione, Luciana Lopes, Valéria Guimarães e 
Sérgio Pompeu

 22h30 Via Justiça – Direito do consumidor 
	 23h	 #Confirma
 23h30 Mundo Político 

* programação sujeita a alterações 
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EDUCAÇÃO

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 0h30 Brasil Eleitor 
 1h Panorama – Gravidez tardia
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (20/11) – Debate sobre 

o enfrentamento da violência e dos homicídios, que afetam 
principalmente a juventude negra e pobre, e realização de 
agenda legislativa concernente ao problema 

 5h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Gravidez tardia
 9h Compactos de Comissões 

 9h20 Comissão de Participação Popular (11/12) – Debate sobre 
o PL 4.126/2017, que torna obrigatória a inclusão do mel na 
merenda das escolas públicas

 12h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara
 13h Mundo Político 
 13h30 Debate Público da Comissão de Desenvolvimento Econômico 

(15/12) – Minas de Volta aos Trilhos 
 18h30 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano Pilatti 
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale
 20h30 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento
 22h Brasil Eleitor
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)
	 23h	 Via	Justiça	(inédito)	–	Direito do consumidor
23h30 Zás – Joaci Ornelas

* programação sujeita a alterações

Prorrogado o prazo de inscrições na 
especialização em Políticas Públicas

O prazo de inscrição para o 
processo seletivo da edição 
2018 da especialização em 
Poder Legislativo e Políticas 
Públicas foi prorrogado para 
o dia 20 de fevereiro. Os inte-
ressados devem entregar, na 
secretaria da Escola do Legis-
lativo da ALMG, os seguintes 
itens: ficha de inscrição im-
pressa e preenchida; uma foto 
3X4; uma cópia do documento 
de identidade; uma cópia do 
documento comprobatório do 
curso de graduação, acompa-
nhado do original para confe-
rência; e currículo.

No dia 23 de fevereiro, 
das 14 às 17 horas, na Escola 
do Legislativo, os candidatos 
realizarão a prova escrita eli-
minatória, que será baseada 
no texto “Democracia, cidada-
nia e a questão do pluralismo”, 
de Chantal Mouffe. O resulta-
do será publicado no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br), 
no dia 1º de março. O edital 
de 2018, a ficha de inscrição 
e o guia com as informações 
sobre o curso também estão 
disponíveis no Portal.

Disciplinas – As aulas do 
curso, que tem 384 horas de 
carga horária e é reconheci-
do pelo Conselho Estadual 
de Educação, começarão em 
16 de março de 2018, com 
previsão de término em 9 de 
dezembro de 2019. São ofe-
recidas 40 vagas, sendo 20 
para servidores da ALMG e 
20 para o público externo.

Está prevista a oferta de 
16 disciplinas durante o cur-
so, sobre temas como “Teo-
ria da democracia”, “Comu-
nicação e política”, “Controle 
e fiscalização parlamentar”, 
“Processo legislativo e pro-
dução normativa”, “Sistema 
eleitoral e partidário” e, ain-
da, “Políticas sociais, cidada-
nia e desigualdade”.

As aulas serão às sextas- 
-feiras, das 14 às 18 horas. Na 
segunda quinzena dos meses 
de julho de 2018 e janeiro e 
julho de 2019, haverá aulas 
durante quatro dias, das 9 às 
12 horas e das 14 às 18 horas. 

Os alunos deverão efe-
tuar o pagamento da primei-
ra parcela do curso, no valor 

de R$ 360,00, em cheque, 
no ato da matrícula. O custo 
total é de R$ 6.480,00 ou 18 
parcelas de R$ 360,00.

Se aprovado ao final do 
curso, o aluno obterá a ti-
tulação de especialista em 
Poder Legislativo e Políticas 
Públicas.

Os critérios para conces-
são do título são: cumprir a 
frequência mínima de 75% das 
horas programadas em cada 

disciplina; obter nota mínima 
de 70 pontos em cada uma 
delas; ser aprovado na defesa 
pública do trabalho de conclu-
são de curso; e não ter nenhu-
ma pendência acadêmica ou 
financeira com o Programa de 
Pós-Graduação da ALMG.

Mais informações po-
dem ser obtidas no telefone 
(31) 2108-3400, das 8 às 18 
horas, ou pelo e-mail esco-
la@almg.gov.br.

Curso da Escola do Legislativo oferece 16 disciplinas 

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG 


