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Regulamentação dos jogos é tema de 
livro e de debate em comissão da ALMG

A defesa da regulamentação 
dos cassinos, bingos e do jogo 
do bicho é o tema do livro A 
teoria das probabilidades no 
jogo, ciências e políticas pú-
blicas (editora E-papers), que 
será lançado amanhã (29), a 
partir das 18 horas, no Plena-
rinho IV. O autor é o econo-
mista Luiz Carlos Prestes Filho, 
que participará também, no 
mesmo dia, de uma audiência 
pública da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, para 
discutir o tema. Essa reunião 
ocorre a partir das 16h30, tam-
bém no Plenarinho IV, antes do 
lançamento do livro.

Como o nome indica, o 
autor é filho do principal lí-
der comunista da história do 
Brasil. A trajetória de seu pai, 
segundo ele, ajuda a contar 
como interesses políticos con-
tribuíram para proibir o jogo 
no Brasil. A exploração dos 
jogos de azar pela iniciativa 
privada tornou-se ilegal em 
1946, no governo de Eurico 
Gaspar Dutra, por meio do 
Decreto-Lei 9.215.

Apesar da norma, em 
sua justificativa, afirmar que 
“a tradição moral jurídica e 
religiosa do povo brasileiro 

é contrária à prática e à ex-
ploração dos jogos de azar”, 
Prestes Filho indica que o 
interesse de Dutra em enfra-
quecer o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), de Getúlio 
Vargas, e o então Partido Co-
munista do Brasil (PCB), de 
Prestes, também pesou na 
decisão. Isso porque o irmão 
de Getúlio, Benjamin, era só-
cio dos principais cassinos do 

Brasil. Já o PCB era apoiado 
pelos bicheiros do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo.

“O PCB ajudou na fun-
dação da União Nacional das 
Escolas de Samba. Em 1946, 
24 escolas de samba home-
nagearam meu pai com sam-
bas-enredo”, recorda Prestes 
Filho. Com a proibição dos 
jogos, portanto, Dutra elimi-
nava uma possível fonte de 

financiamento para dois de 
seus rivais políticos.

Agora, na avaliação do au-
tor, é hora de rever uma deci-
são que considera autoritária 
e regulamentar a atividade, 
que tem potencial para gerar 
empregos, renda e estimular 
o turismo. Sua obra reúne tex-
tos de diversos autores que 
procuram abordar diferentes 
aspectos da questão.

Textos rebatem argumentos contrários
Um dos capítulos do livro 
de Luiz Carlos Prestes Filho 
inclui uma entrevista com 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, em que ele classi-
fica como um “despautério” a 
ideia de que os jogos seriam 
uma ameaça à segurança na-
cional, como citado no Decre-
to-Lei 204, de 1967. Por meio 
dessa norma, a ditadura mi-
litar regulamentou a loteria 
federal, mas reafirmou a ile-
galidade de jogos explorados 
pelo setor privado.

Alguns dos outros textos 
são “A proibição dos jogos de 
azar e o desafio de regulação 
e tributação adequadas” (de 
Luiz Felipe Maia), “Bingos no 
Brasil: fardo ou legado?” (de 
Maria Luiza Kurban Jobim 
e Toni Willians) e “Lavagem 
de dinheiro e jogos de azar 
– Risk-Based Approach” (de 
Frederico Lannes e Marcelo 
Munhoz da Rocha).

O principal argumento 
dos que são contra a regula-
mentação dos jogos de azar 

é que a atividade seria um 
instrumento ideal para a la-
vagem de dinheiro. Prestes 
Filho considera a acusação 
uma injustiça. “Ninguém 
que foi preso pela Opera-
ção Lava Jato usou cassino 
ou bingo para lavar dinhei-
ro”, afirma.
Economia – Presidente da 
Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, o depu-
tado Roberto Andrade (PSB) 
é autor do requerimento de 
audiência sobre a regula-

mentação dos jogos de azar. 
Segundo ele, o estímulo à 
economia é justamente o ar-
gumento mais forte em favor 
dessa ideia. “Seria uma forma 
de gerar empregos e cultura. 
Há muita gente que vai a Las 
Vegas (EUA), por exemplo, 
não para jogar, mas para ver 
os grandes espetáculos”, diz.

Outras atividades das 
comissões estão marcadas 
para esta semana. Confira a 
programação completa na 
página 4.

O autor, Luiz Carlos Prestes Filho, afirma que interesses políticos contribuíram para proibir os jogos

Sarah Torres / Arquivo ALMG
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Segunda Musical tem performance com
obras compostas por Mozart e Rossini

O grupo de cantores líricos 
Singspiel apresenta, hoje (28), 
o concerto As damas de Mo-
zart convidam Rossini, às 20 
horas, no Teatro da Assem-
bleia Legislativa. O espetá-
culo é uma performance mu-
sical e cênica que aborda os 
sentimentos de enamorados 
e exalta a figura feminina.

Nessa apresentação, que 
integra o projeto Segunda 
Musical, da ALMG, serão in-
terpretadas obras dos com-
positores Wolfgang Amadeus 
Mozart e Gioachino Rossini.

O repertório traz árias, 
um tipo de melodia sentimen-
tal, duetos e coros, que são 
entoados pelos cantores, que, 
ao mesmo tempo, assumem o 
papel de personagens enamo-
rados em situações que envol-
vem amor, intrigas, sedução e 
fidelidade. A figura da mulher 
é destaque na trama e é enal-
tecida pela força, pela beleza e 
ela sensibilidade, contrapon-
do-se à figura dos homens.

Criado em 2014, o grupo 
Singspiel realiza apresenta-
ções cênicas com repertórios 
diversos, extraídas de óperas 
clássicas e românticas e traz 
uma visão cômica e contem-
porânea dessas obras. A dire-

ção geral do espetáculo é de 
Liz Xavier, cantora, compo-
sitora e professora de canto 
erudito no Centro de Forma-
ção Artística e Tecnológica 
(Cefart), do Palácio das Artes, 
e na Escola de Música da Uni-
versidade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg).

Os cantores são Amanda 
Moreira, Evandro Rodsil, Pris-
cila Neves, Eduardo Santana, 
Mayra Lopes, Carlos Morais, 
Mariana Piuzana, Carolina 
Claret e Mariana Redd, com 

participação especial de Higo 
Dias, Leandro Abreu e Daniel 
Muller. Bruno Cruz é o pianis-
ta do espetáculo.
Incentivo à cultura – O proje-
to Segunda Musical oferece 
recitais de música erudita no 
Teatro da Assembleia Legis-
lativa (Rua Rodrigues Caldas, 
30 – Santo Agostinho). Ele in-
tegra a agenda do Assembleia 
Cultural, programa que agrupa 
as diversas iniciativas da ALMG 
relacionadas à cultura, como 
exposições de artes plásticas e 

de fotografia, mostras de arte-
sanato, espetáculos de dança e 
peças de teatro, entre outras.

O Segunda Musical tam-
bém é exibido como um pro-
grama de televisão, pela TV 
Assembleia, às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises aos 
sábados, às 23h30, aos domin-
go, às 15 horas, e às segundas-
-feiras, à 1 hora da manhã. Os 
vídeos também estão dispo-
níveis no canal da Assembleia 
Legislativa no YouTube (youtu-
be.com/assembleiamg).

O grupo de cantores líricos Singspiel é a atração da noite de hoje no Teatro da Assembleia

Marcus Neves

Galeria exibe máscaras, telas e esculturas
Máscaras inspiradas na Áfri-
ca, pinturas em óleo e escul-
turas em bronze são atra-
ções de duas mostras em 
cartaz, até o dia 8 de junho, 
na Galeria de Arte da ALMG 
(Rua Rodrigues Caldas, 30 – 
Santo Agostinho).

As exposições Faces afri-
canas: os povos do Rio Omo, 
de Jair Soares, e Dimensões, 
de Lila Hamdan, podem ser 
visitadas de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 18 horas.

Jair Soares expõe más-
caras modeladas em cerâ-
mica e inspiradas em povos 
que vivem à beira do Rio 
Omo, na Etiópia. O artista 

tem pós-graduação em His-
tória da Arte e História Cul-
tural e fez curso de escultu-
ra em cerâmica no Instituto 
Italiano de Design, em Pe-
rugia (Itália).

Lila Hamdan apresen-
ta pinturas em óleo e tinta 
acrílica sobre tela e escul-
turas modeladas e fundidas 
em bronze, sendo algumas 
também em cerâmica. Suas 
obras manifestam seu pen-
samento sobre a natureza e 
o ser humano. A formação 
da artista inclui teatro, cine-
ma e artes plásticas. Ela já 
participou de exposições no 
Brasil e no exterior.A mostra Faces africanas se inspira na arte de povos da Etiópia

 Willian Dias
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Presidente da Assembleia participa 
de posse da nova diretoria da Fiemg

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), parti-
cipou da cerimônia de posse 
da nova direção da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), na noite 
de quinta-feira (24). O evento, 
que também marcou as co-
memorações do Dia da Indús-
tria em 2018, foi realizado na 
Sala Minas Gerais, sede da Or-
questra Filarmônica, no Barro 
Preto, em Belo Horizonte. Es-
tavam presentes, também, o 
presidente da República, Mi-
chel Temer, e o governador do 
Estado, Fernando Pimentel, 
entre outras autoridades.

O presidente da Fiemg 
para o período 2018-2022 é 
empresário Flávio Roscoe No-
gueira. Em seu discurso de 
posse, ele defendeu a impor-
tância da indústria na supera-
ção da atual crise econômica. 
Flávio Roscoe disse, ainda, que 
é preciso valorizar o empreen-
dedorismo como forma de ge-
ração de emprego e renda no 
País. “A aprovação da lei da ter-
ceirização e das reformas tra-
balhista e previdenciária são 
fundamentais para um futuro 
de prosperidade no Brasil”, de-
fendeu o empresário.

Em seu pronunciamen-
to, o governador Fernando 
Pimentel destacou que é a 
atividade industrial que pro-
move o desenvolvimento do 
Estado. Ele lamentou os se-
guidos reajustes nos preços 
dos combustíveis, que estão 
na origem da paralisação dos 
caminhoneiros, e disse que 
a política de preços aplicada 
pela Petrobras é equivocada. 
“A solução não pode passar 
pelo sacrifício da já combali-

da situação financeira dos es-
tados”, cobrou o governador.

O presidente Michel Te-
mer aproveitou a ocasião 
para anunciar um acordo 
com o objetivo de dar fim 
à paralisação dos caminho-
neiros, por meio da redução 
dos tributos que incidem so-
bre os preços dos combustí-
veis. Ele também sugeriu ao 
Estado que faça sua parte e 
reduza o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) que incide 
nos preços do produto.

Ao cumprimentar o novo 
presidente da Fiemg, Temer des-
tacou que a indústria é a soma 
de empresários e trabalhado-
res, que formam a principal 
força da economia brasileira. 
“Nesses dois anos de governo, 
enfrentamos importantes desa-
fios, como a modernização das 
relações de trabalho, que vão 
promover avanços e desenvol-
vimento para o País”, concluiu.

Solenidade realizada na Sala Minas Gerais marcou também a passagem do Dia da Indústria

 Sarah Torres

REUNIÃO ESPECIAL

ALMG homenageia Estado de Israel
O Dia da Independência do Estado de Israel foi celebrado pela 
Assembleia Legislativa, em Reunião Especial de Plenário rea-
lizada na noite de quinta-feira (24). O requerimento da sole-
nidade, assinado por 29 parlamentares, tem como primeiro 
signatário o deputado João Leite (PSDB).

O Estado de Israel foi fundado há 70 anos, em maio de 
1948. O deputado João Leite destaca que, atualmente, o país 
possui uma economia forte, com destaque para setores como 
a indústria e a agricultura. “Entre as 850 personalidades que 
conquistaram um Prêmio Nobel, 180 são judeus. Temos muito 
o que aprender com essa nação de apenas 70 anos de funda-
ção”, afirma o parlamentar.

Na Reunião Especial, João Leite entregou placa comemo-
rativa ao presidente da Federação Israelita do Estado de Mi-
nas Gerais, Salvador Ohana. Também participaram da soleni-
dade os deputados Gilberto Abramo (PRB) e Carlos Henrique 
(PRB) e o vereador de Belo Horizonte Autair Gomes.

Luiz Santana
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 0h Zás – Desmemória América Latina
	 0h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(4/4/2018) – Debate as medidas contra barreiras que impedem 
a participação social da pessoa com deficiência

 4h30 Comissão de Agropecuária e agroindústria (15/3/2018) –
Debate as demandas do setor agropecuário e agroindustrial em 
relação ao trabalho e emprego rural

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – O drama das pessoas sem moradia
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Aumento de feminicídio
 9h Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras 

Drogas (2/5/2018) – Debate a força do trabalho voluntário no 
acolhimento de usuários de álcool e drogas

11h30 Comissão de desenvolvimento econômico (17/4/2018) – 
Debate a implantação da 2a  etapa do Distrito Industrial no 
município de Montes Claros

 13h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho
13h30 Compactos de Comissões
 14h Minas é muitas – São Tomé das Letras
14h45 Assembleia ao Vivo
 18h Sala de Imprensa – O drama das pessoas sem moradia
18h35 Compactos de Comissões 
18h55 Trabalho de Base (inédito)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h25 Diálogos possíveis (inédito) – Público e privado: comunicação
19h30 Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a homenagear a 

Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de 
Minas Gerais (Indi) pelos 50 anos de sua criação

 21h Memória e Poder – poeta Libério Neves
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios regionais: territórios Mata, Vertentes 

e Caparaó
 •	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (28/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
15 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho III) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater as de-
mandas das mulheres do campo, por ocasião do lançamento do livro 
Mulheres de Minas Gerais: trajetórias de vida, de luta e de trabalho com 
a terra. Requerimento: deputada Marília Campos

19h30
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Indi. Requerimento: depu-

tado Agostinho Patrus Filho
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – grupo Singspiel, com Liz Xavier (direção) e 
Bruno Cruz (piano)

Terça-feira (29/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater o teor da Re-
solução nº 18, de 2018, que estabelece diretrizes e normativas para o 
atendimento e tratamento da pessoa LGBT no âmbito do sistema socio-
educativo. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Batista de Minas 

Gerais, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

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

16h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater a 

regulamentação dos jogos de apostas em dinheiro, por ocasião do lan-
çamento do livro Teoria das probabilidades no jogo, na ciência e nas 
políticas públicas, de Luiz Carlos Prestes Filho. Requerimento: deputa-
do Roberto Andrade

18 horas
• Lançamento do livro A teoria das probabilidades no jogo, ciências e polí-

ticas públicas, de Luiz Carlos Prestes Filho (Plenarinho IV)

Quarta-feira (30/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Nortear, 

de Nova Lima
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho II)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho I)

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

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)


