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Deputados destacam momento oportuno
para ampliação do transporte ferroviário

Movimento de caminhoneiros é lembrado
porte ferroviário de cargas 
e de passageiros no Vale do 
Aço e de visita ao trecho mi-
neiro da ferrovia que liga Vi-
tória (ES) a Belo Horizonte.

Já o deputado Dirceu 
Ribeiro (Pode) solicitou au-
diência pública em Ubá (Zo-
na da Mata) para discutir o 
transporte de cargas e de 
passageiros na região e seus 
impactos sobre o polo move-
leiro do município.

Outro requerimento apro-
vado, da deputada Marília 
Campos, prevê audiência so-
bre o transporte ferroviário na 
RMBH.

Requerimentos – Após a so-
lenidade de apresentação, 
a Comissão Pró-Ferrovias 
realizou reunião e aprovou 
requerimentos. Um deles 
prevê visita à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) para verificar a pos-
sibilidade de realização de 
audiências públicas do órgão 
em Minas Gerais. O requeri-
mento é do deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB) e 
da deputada Marília Campos.

Celinho do Sinttrocel 
também teve aprovado re-
querimentos de audiência 
pública para debater o trans-

zonte (RMBH). “Não é só em 
ganhos econômicos que temos 
que pensar, mas também em 
melhoria de qualidade de vida 
para as pessoas”, disse.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que represen-
tou o presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(MDB), manifestou apoio às 
propostas de recuperação e 
ampliação da malha ferroviá-
ria mineira. Ele anunciou que 
a comissão extraordinária vai 
realizar, até o fim deste ano, 
uma série de atividades em 
conjunto com comissões te-
máticas da Assembleia.

Na apresentação da Comis-
são Extraordinária Pró-Ferro-
vias Mineiras, os parlamen-
tares lembraram os impactos 
da recente paralisação de ca-
minhoneiros, que dificultou a 
mobilidade das pessoas e o 
transporte de cargas em to-
do o País, e ressaltaram que 
é fundamental diversificar os 
meios de transporte.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), vice-presidenta da 
comissão extraordinária, apro-
veitou o debate para defender, 
ainda, investimentos no trans-
porte de passageiros na Região 
Metropolitana de Belo Hori-

Clarissa Barçante

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras foi apresentada em solenidade no Salão Nobre

tão em funcionamento 15 mil 
quilômetros. 

André acrescentou que 
a tecnologia utilizada no País 
também está defasada. “En-
quanto outros países estão 
discutindo e implantando o 
trem-bala, no Brasil nossos 
trens andam a 15 quilôme-
tros por hora”, afirmou.

Os dados apresentados 
na reunião demonstram que 
a rede ferroviária vem sendo 
abandonada e sucateada des-
de os anos 1960. De acordo 
com André Tenuta, da ONG 
Trem e do Instituto Cidades, 
naquela década o Brasil con-
tava com 40 mil quilômetros 
de ferrovias. Atualmente, es-

subsidiar ações políticas em 
prol da ampliação do trans-
porte ferroviário. “Se não 
agirmos agora, só teremos 
outra chance como essa da-
qui a 40 anos”, disse João Lei-
te, em referência ao anúncio 
da antecipação das conces-
sões por um prazo de quatro 
décadas.

A defesa da recuperação e 
ampliação do transporte fer-
roviário no Brasil deu o tom 
da solenidade de apresenta-
ção formal da Comissão Extra-
ordinária Pró-Ferrovias Minei-
ras, ontem, no Salão Nobre. 
Os deputados que participa-
ram do evento reforçaram 
que o momento é oportuno 
para pressionar o governo fe-
deral nesse sentido, uma vez 
que Brasília anunciou recen-
temente a antecipação da re-
novação das concessões das 
ferrovias no País.

Criada pela Mesa da  ALMG 
no dia 5 de junho, a comis-
são extraordinária tem como 
presidente o deputado João 
Leite (PSDB). Ele destacou, 
na solenidade de ontem, que 
debate público realizado em 
2017 sobre o transporte de 
cargas e passageiros em fer-
rovias deixou clara a necessi-
dade de se criar uma repre-
sentação oficial na Assem-
bleia para debater o assunto 
e propor soluções.

Essa será, segundo o par-
lamentar, a função da comis-
são, que deverá atuar para 
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Atuação do governo 1
Críticas pelo atraso e pelo 
parcelamento nos salários 
dos servidores públicos do 
Estado levaram o deputado 
João Leite (PSDB) à tribuna. 
O parlamentar disse que 
seu gabinete tem recebido 
inúmeras queixas a respeito 
e indagou como o governo 
consegue ter um crescimen-
to real de mais de 8% na 

arrecadação e, em contra-
partida, atrasar salários. Ele 
criticou, também, o fato de 
o governo investir em pro-
paganda no horário nobre 
de televisão, ao custo de  
R$ 790 mil por 30 segundos, 
segundo o deputado, en-
quanto “abandona os servi-
dores e os serviços públicos”. 
João Leite ainda lamentou a 
carência de recursos para 

hospitais públicos como o 
João XXIII, o Júlia Kubitschek 
e o Hospital do Barreiro, to-
dos na Capital, e denunciou 
a perda de competitividade 
do setor siderúrgico de Mi-
nas com relação a outros 
estados, como o Rio de Ja-
neiro. Por fim, o deputado 
apontou falhas em outras 
áreas, como segurança pú-
blica, educação e ferrovias.

Atuação do governo 3
Em resposta aos deputa-
dos da oposição, o líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), afirmou que os 
colegas que o precederam 
“desconhecem a realidade do 
Brasil e do mundo e o cená-
rio de crise do capital, como 
se Minas Gerais fosse uma 
ilha”. Ele criticou o governo 
federal pela situação do País, 

que afeta os estados, e acu-
sou-o de “vender as riquezas 
do Brasil, sustentado por um 
golpe que desestabilizou a 
nação, liderado pelo candida-
to derrotado à Presidência da 
República, Aécio Neves”. Para 
sustentar sua opinião sobre 
a crise, Durval Ângelo disse 
que o pré-candidato do PSDB 
ao governo do Estado, Anto-
nio Anastasia, admitiu man-

ter os salários atrasados por 
mais um ano, se eleito, além 
de demitir servidores e fazer 
a reforma da Previdência. E 
lembrou que, no governo do 
PSDB, o Hospital Santa Ro-
sália, em Teófilo Otoni, ficou 
fechado por mais de quatro 
meses. Em aparte, o deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB) 
sustentou as críticas ao go-
verno do PT.

Atuação do governo 2
O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) afirmou que o 
governo do Estado está per-
dido, no que diz respeito ao 
planejamento e à gestão. Ele 
denunciou cortes na saúde e 
reproduziu um áudio de um 
vereador de Teófilo Otoni 
(Vale do Mucuri), acusando 
a redução de procedimen-
tos cirúrgicos no Hospital 

Santa Rosália, por falta de 
material e de repasse de re-
cursos. Sargento Rodrigues 
também apontou diminuição 
de investimentos em unida-
des hospitalares da Capital, 
como o Hospital da Baleia e 
o Hospital Júlia Kubitschek, 
que estaria ameaçado de in-
terromper o atendimento de 
urgência e emergência, bem 
como as cirurgias eletivas. 

Ele denunciou, ainda, cortes 
nos convênios do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM) e do Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado (Ipsemg). 
“Enquanto parcela salários 
há dois anos e meio e deixa 
os servidores sem reposição 
por quatro anos, o Estado 
gasta R$ 85 milhões em pu-
blicidade”, criticou.

Atuação do governo 4
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) admitiu que exis-
tem problemas a serem su-
perados no governo esta-
dual, mas apontou avanços 
e acentuou que, acima de 
disputas partidárias e eleito-
rais, o mais importante é unir 
forças para o Estado sair da 
crise. Entre as conquistas ob-
tidas no atual governo, citou 

melhorias em estradas dos 
Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri e a inauguração de 
unidades do Corpo de Bom-
beiros em municípios dessas 
mesmas regiões e do Norte 
de Minas. Ele também de-
fendeu mais investimentos 
no Hospital Santa Rosália, em 
Teófilo Otoni, onde trabalhou 
como atendente de enferma-
gem aos 16 anos, mas lem-

brou que a crise naquela uni-
dade de saúde é antiga. Em 
outras administrações, disse, 
o hospital chegou a fechar. 
Doutor Jean Freire ainda elo-
giou o governo pela conces-
são de mais de 2 mil títulos 
de regularização fundiária. 
Nos governos anteriores, se-
gundo ele, os trabalhadores 
rurais não teriam recebido 
mais do que 50 títulos.

Esportes
A redução de recursos na 
área de esportes, anunciada 
pelo governo federal, foi cri-
ticada pelo deputado Carlos 
Henrique (PRB). De acordo 
com o parlamentar, que foi 
secretário de Estado de Es-
porte e Lazer no atual gover-
no do Estado, o argumento 
de cortar verbas no setor pa-
ra investir em segurança não 

se justifica, porque a ativida-
de esportiva seria uma ferra-
menta para afastar os jovens 
das drogas e da marginalida-
de, além de contribuir para a 
melhoria da saúde e do ren-
dimento escolar. “O esporte 
é um grande instrumento 
para o combate à violência e 
um incentivo para o jovem se 
sentir inserido na família e na 
sociedade”, frisou. Segundo 

ele, a redução de verbas para 
os esportes “é um retroces-
so para o País”. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
destacou que a medida “é 
um contrassenso” e elogiou 
o trabalho do colega à fren-
te da Secretaria de Esportes, 
lembrando que, no período, 
824 municípios de Minas pas-
saram a fazer parte dos Jogos 
Escolares.Fo
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Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião ordinária de 12/6
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão de Saúde (11/4) – Comissão recebe prestação de 

contas das despesas com saúde em Minas Gerais
 5h50 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito à expressão, com 

João Wanderley Geraldi
 7h Mundo Político 
 7h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 8h Palestra TRE – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, 

com Jaime Barreiros Neto 
 9h05 Comissão de Saúde (15/5) – Debate sobre o ensino a distância 

na formação dos profissionais de saúde, especialmente os da 
enfermagem

 11h20 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 13/6)
 12h25 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 13/6
 13h Resenha da Semana 
	13h30	 #Confirma	
 14h Compactos de Comissões 
 14h15 Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Rodrigues 
 16h Compactos de Comissões
 16h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa (inédito) – O jogo de interesses no 

movimento dos caminhoneiros 
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Documentário Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado
 19h Geração (inédito) – Diversidade de gêneros 
 19h30 Zás – Grupo Ofó   
 20h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 22h Segunda Musical – Octávio Deluchi, Jordan Alexander e Jennifer 

Alexandra 
 22h30 Palestra (inédito) – A educação de jovens e adultos com 

autismo, com Júnior Ferreira e Renata Brasil 
 23h10 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 14/6

 0h Plenário (continuação) – Reunião Ordinária de 14/6
 0h35 Comissão de Participação Popular (24/4) – Debate sobre as 

consequências da ausência de cobradores nos ônibus da Região 
Metropolitana de BH

 3h45 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 
com Maria Isabel Gomes Matos 

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Segunda Musical – Octávio Deluchi, Jordan Alexander e Jennifer 

Alexandra 
 7h30 Panorama – População em situação de rua
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Grupo Ofó 
 9h Comissão de Segurança Pública (15/5) – Debate sobre a 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal do Estado
 11h45 Palestra – Aprendizagem profissional (relatos de projetos  

bem-sucedidos), com Wandelza Alvim e Carolina Resende 
 12h30 Geração – Diversidade de gêneros 
 13h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Octávio Deluchi, Jordan Alexander e Jennifer 

Alexandra 
 15h30 Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves
 16h30 Panorama – População em situação de rua
 17h Mundo Político
	17h30	 #Confirma	
 18h Sala de Imprensa – O jogo de interesses no movimento dos 

caminhoneiros 
 18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Pará de Minas 
 20h Documentário Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado
 20h30 Palestra – Financiamento de campanha: o impacto das novas 

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

 22h30 Via Justiça – Políticas para a infância e a juventude 
	 23h	 #Confirma
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

TV ASSEMBLEIA

ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate vem exibindo uma série de programas que fazem um diagnóstico das prin-
cipais demandas regionais de Minas. Nesta edição, deputados representantes do Norte, Jequiti-
nhonha e Mucuri levantam as vocações econômicas e as opções de crescimento nesse momento 
de crise. O programa também aborda as principais ações do Legislativo mineiro, nos últimos qua-
tro anos, que contribuíram para o desenvolvimento das regiões mineiras. Participam os deputa-
dos Paulo Guedes, do PT, e Gil Pereira, do PP. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

SALA DE IMPRENSA 
O Sala de Imprensa desta semana analisa a cobertura do movimento dos caminhoneiros que, 
por cerca de dez dias, mudou a rotina dos brasileiros. O programa busca responder as seguintes 
questões relativas às abordagens da imprensa sobre o assunto: Quais foram os destaques? A mídia 
explicou a origem do problema do preço dos combustíveis ou focou apenas nas consequências, 
como o desabastecimento? As entrevistadas são Larissa Costa, jornalista do Brasil de Fato, e Ne-
reide Beirão, colaboradora do Observatório da Imprensa. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

GERAÇÃO 
Neste programa especial das eleições, vamos discutir um assunto cercado de desinformação 
e preconceito: a tão falada diversidade de gêneros. São muitas dúvidas, que começam já nos 
conceitos básicos dessa história: você sabe a diferença entre sexo biológico, orientação sexual 
e identidade de gênero, por exemplo? Para esse debate, o Geração convidou Paulo Nogueira, 
professor da UFMG e doutor em Estudos de Educação e Relações de Gênero, e o videomaker e 
youtuber Lucca Najar, um homem trans que fala abertamente sobre esse tema em seu canal, 
que possui mais de 70 mil seguidores. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

 0h Plenário (continuação)
 0h25 Minas é Muitas – Diamantina 
 1h Panorama – População em situação de rua
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (13/4) – Debate sobre o 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
 5h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 9h Minas é Muitas – Diamantina 
	 9h35	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(10/4) – Debate sobre a acessibilidade da pessoa com 
deficiência e a atual situação do Instituto São Rafael 

 12h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissões de Agropecuária e de Segurança Pública (21/5) 

– Debate sobre os conflitos gerados pelo MST mediante as 
invasões em várias regiões do Estado

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Octávio Deluchi, Jordan Alexander 

e Jennifer Alexandra 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Políticas para a infância e a juventude
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Ofó 

•	programação	sujeita	a	alterações
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CULTURA

Projeto Segunda Musical apresenta 
recital com piano, violinos e violão

Trio Intermezzo é uma das atrações do Segunda Musical, no Teatro

Willian Dias

Assembleia, às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises 
aos sábados, às 23h30, aos 
domingos, às 15 horas, e às 
segundas-feiras, à 1 hora 
da manhã. Os vídeos estão 
disponíveis, ainda, no canal 
da Assembleia no YouTube   
(youtube.com/assembleiamg).

to, espetáculos de dança e 
peças de teatro.

O Teatro fica no Palácio da 
Inconfidência, na Rua Rodri-
gues Caldas, 30, Santo Agosti-
nho, em Belo Horizonte.

O Segunda Musical tam-
bém é exibido como pro-
grama de televisão pela TV 

interpretarão músicas de au-
tores como Dmitri Shostako-
vich e Astor Piazzolla. Álisson, 
Bruna e Filipe são mestres em 
Música pela UFMG.

Outro fator que os une 
são as participações em con-
cursos. Álisson foi premia-
do no Jovem Músico BDMG 
2017. Filipe e Bruna foram 
selecionados no mesmo con-
curso em 2014. Além disso, 
Filipe também o foi no prê-
mio Jovem Instrumentista 
BDMG, ainda em 2014.
Incentivo à cultura – O pro-
jeto Segunda Musical oferece 
recitais de música erudita no 
Teatro da ALMG. Ele integra a 
agenda do Assembleia Cultu-
ral, programa que agrupa as 
diversas iniciativas do Parla-
mento mineiro relacionadas 
à cultura, como exposições 
de artes plásticas e de foto-
grafia, mostras de artesana-

O pianista Kássio Arão e o Trio 
Intermezzo, composto por dois 
violinistas e um violonista, são 
as atrações do projeto Segunda 
Musical, na segunda-feira (18), 
às 20 horas, no Teatro da As-
sembleia Legislativa. O recital 
será dividido em duas partes.

No primeiro momento, 
Kássio Arão executará obras 
de Serguei Prokofiev e Franz 
Liszt. Kássio cursa bacharela-
do em Piano na Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e ganhou o prêmio 
de melhor intérprete de mú-
sica brasileira no IX Torneio 
de Piano do Conservatório 
Pernambucano de Música.

Na segunda parte, os vio-
linistas Álisson Berbert e Bru-
na Caroline serão acompanha-
dos pelo violão de Filipe Mal-
ta. O trio é especializado em 
tocar para públicos dos mais 
diversos tipos de eventos. Eles 


