
13 DE JULHO DE 2018 – SEXTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.309

Falta de investimento em ferrovias afeta 
competitividade da economia mineira

Participação de empresas gera discussões
das concessionárias que não 
cumprirem contratos. 

O deputado João Leite 
também criticou a impunidade 
das concessionárias, que não 
estariam sendo responsabili-
zadas pelo abandono de linhas 
e pela falta de investimentos.

O deputado Glaycon 
Franco (PV) defendeu a cria-
ção de uma representação 
do movimento pró-ferrovias 
na estrutura do governo do 
Estado. A vice-presidenta da 
comissão, deputada Marília 
Campos (PT), apontou a ne-
cessidade de envolver tam-
bém os gestores municipais 
no debate.

vestimento necessária e que 
a saída seria implementar 
formas de atrair investimen-
tos de longo prazo, incluindo 
a garantia de maior estabili-
dade jurídica. “O PPI tem que 
funcionar”, declarou.

O subsecretário de Pro-
jetos do Governo do Estado, 
Marco Túlio de Melo, disse 
que Minas não tem condi-
ções, atualmente, de fazer 
investimentos nessa área.
Multas – O deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB) 
sugeriu, como forma de in-
crementar os investimentos 
nas ferrovias, que o gover-
no cobre multas mais altas 

argumentando que eles esta-
riam atrelados essencialmen-
te a investimentos de empre-
sas como a Vale. “Ou o Brasil 
encara o problema e investe 
no transporte, ou vai sem-
pre depender do humor das 
empresas para isso, e a um 
custo elevado”, disse André, 
ao questionar o Programa 
de Parcerias de Investimen-
to (PPI), do governo federal, 
com participação da iniciati-
va privada.

Contudo, o presidente da 
Sociedade Mineira de Enge-
nharia (SME), Ronaldo Gus-
mão, argumentou que o País 
não tem a capacidade de in-

O consultor Carlos Eduardo 
Orsini frisou, na audiência 
da Comissão Pró-Ferrovias, 
que o Brasil tem falhado na 
implantação de projetos de 
infraestrutura em transpor-
tes. Ele citou como exemplo 
o Projeto Sudeste Competi-
tivo (2013-2014), elaborado 
para integrar na região os di-
versos modais de transporte, 
inclusive o ferroviário, com 
investimentos previstos de 
R$ 219 bilhões. 

André Tenuta, da orga-
nização não governamental 
(ONG) Trem, manifestou sua 
desconfiança sobre projetos 
mencionados pelo consultor, 

Clarissa Barçante

O papel do transporte ferroviário no desenvolvimento do Estado e do País foi tema de audiência

com outros países. O índice 
leva em conta a extensão das 
ferrovias, em relação à área.

Enquanto o Brasil tinha, 
em 2010, uma densidade fer-
roviária de 3,5, na França esse 
índice era de 64, nos Estados 
Unidos, de 31, e na Argenti-
na, de 12,3.

posição contrária à valorização 
de minerodutos no Estado, em 
detrimento de um transporte 
ferroviário eficiente.

Carlos Eduardo apresen-
tou, ainda, dados do Banco 
Mundial que mostram o quan-
to é baixa a densidade ferroviá - 
ria do Brasil, na comparação 

modais. Como exemplo, des-
tacou que o Estado começou a 
perder sua liderança na produ-
ção de minério de ferro para o 
Pará. “A mineração sustentável 
está ligada à ferrovia. Minas 
entrou num ciclo de perda, 
inclusive de sua identidade”, 
alertou o consultor, marcando 

A estrutura de transporte do 
Brasil está defasada em 50 
anos e, nesse cenário, Minas 
Gerais está perdendo compe-
titividade dentro do próprio 
 País. O alerta foi feito ontem 
pelo diretor executivo da em-
presa YKS e consultor do Banco 
Mundial Carlos Eduardo Orsini 
de Lima. Engenheiro de minas 
e metalurgia e desenvolvedor 
de projetos de logística para 
empresas como Vale e MBR, 
ele participou de audiência 
pública da Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Mineiras, 
solicitada por seu presidente, 
deputado João Leite (PSDB).

Carlos Eduardo disse ser 
impossível estabelecer qual-
quer meta de competitivida-
de nacional ou internacional 
sem que haja uma infraestru-
tura de transportes centrada 
na integração dos diversos 
modais.

Segundo ele, o transporte 
ferroviário tem papel funda-
mental no desenvolvimento do 
País e Minas é um dos estados 
mais sacrificados pela falta de 
integração entre os diferentes 
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Representantes do governo e agentes
discordam sobre revista de transgêneros

Resolução teria sido fruto de debates
Pública. É o que pretende o 
deputado Paulo Guedes (PT), 
que teve aprovado, ontem, 
requerimento nesse sentido. 
Ele argumenta que a nova 
reunião servirá para esclare-
cer alguns fatos apresenta-
dos na audiência anterior.

A comissão também apro-
vou requerimento do depu -
tado Sargento Rodrigues para 
a realização de audiência com 
o objetivo de debater o regis-
tro e a divulgação de dados 
relativos à criminalidade no 
Estado. A intenção, segundo 
o parlamentar, é avaliar de-
núncias de inconsistência dos 
atuais dados.

 saúde, e não de segurança.
O deputado Sargento 

Rodrigues frisou que a reso-
lução não tem força de lei. 
Além disso, afirmou que vai 
apresentar requerimento so-
licitando que a Procuradoria 
da ALMG entre com um pro-
cesso judicial contra o secre-
tário adjunto Gabriel Rocha, 
por não ter cumprido a con-
vocação da comissão.
Requerimentos – As acusa-
ções de ingerência política do 
governo do Estado na Polícia 
Civil, discutidas em audiência 
realizada na terça-feira (10), 
podem voltar a ser debatidas 
pela Comissão de Segurança 

Camila ressaltou, ainda, 
que a norma foi elaborada 
com a Coordenadoria de En-
frentamento da Violência 
Institucional de Gênero, após 
dois anos de debates. A reso-
lução ainda recebeu parecer 
favorável da Advocacia-Geral 
do Estado, antes de entrar 
em vigor. A subsecretária 
acrescentou que não tem co-
nhecimento de nenhum pro-
cesso administrativo aberto 
em decorrência da resolução.

As agentes presentes 
alegaram que os servidores 
do sistema socioeducativo 
que participaram da elabora-
ção da norma são da área de 

Em resposta às questões co-
locadas pelas agentes socio-
educativas, a subsecretária 
Camila Barbosa declarou 
que, como servidora, ela tem 
que seguir as determinações 
das resoluções sem fazer juí-
zo de valor. Informada da in-
tenção do deputado Sargento 
Rodrigues de entrar com um 
processo de danos morais 
contra os responsáveis pela 
resolução, Camila disse que 
qualquer dúvida com relação 
aos direitos protegidos ou 
violados pela norma pode ser 
sanada no Poder Judiciário. 
“O Estado não vai se furtar a 
responder”, afirmou.

Flávia Bernardo

Presidente da comissão disse, na audiência, que resolução do governo é passível de ação judicial

assim, são dotadas de mais 
força. Isso colocaria as agen-
tes em risco durante o pro-
cedimento, que exige conta-
to físico.

Ameaças de abertura 
de processos administrati-
vos contra as agentes que 
se recusam a fazer o proce-
dimento determinado pela 
resolução também causam 
preocupações às servidoras, 
conforme relato da agente 
Fernanda de Almeida.

Ela explicou que, para a 
realização do procedimento, 
a revistada deve estar nua e 
é preciso manipular os ór-
gãos sexuais. Nos casos em 
que elas têm o órgão mascu-
lino, haveria constrangimen-
to das agentes.

Outra questão por ela 
colocada foi a da segurança. 
Para ela, independentemen-
te da identidade de gênero 
adotada, aquelas mulheres 
têm porte físico masculino e, 

autoridade estadual convoca-
da pela ALMG deve compare-
cer pessoalmente e não pode 
enviar representante.

Servidoras do sistema 
socioeducativo também par-
ticiparam do encontro e rea-
firmaram que a norma causa 
constrangimentos e as ex-
põe a riscos. “O que define 
o procedimento de revista é 
a genitália, não a identidade 
de gênero”, disse a agente 
Aline Rodrigues.

A resolução da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp) que determina que a 
revista minuciosa em mulhe-
res transgênero acauteladas 
no sistema socioeducativo 
mineiro seja feita por agentes 
femininas deverá ser alvo de 
ação judicial, sob alegação de 
danos morais. A afirmação foi 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), ao fim da quarta 
audiência sobre o assunto 
realizada pela Comissão de 
Segurança Pública. A Resolu-
ção Sesp 18/18 foi discutida, 
na manhã de ontem, com a 
presença, pela primeira vez, 
de representantes do gover-
no do Estado.

A subsecretária de Aten-
dimento Socioeducativo da 
Sesp, Camila Barbosa, este-
ve presente em resposta à 
convocação da comissão. O 
secretário adjunto de Direi-
tos Humanos, Participação 
Social e Cidadania, Gabriel 
Rocha, também foi convoca-
do, mas enviou, em seu lugar, 
o assessor especial Douglas 
Miranda.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues, não permitiu, po-
rém, que ele se pronunciasse. 
O parlamentar afirmou que 
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Leonardo Boff manifesta preocupação 
com momento do País e teme por eleições

Castração de animais será debatida
não governamental (ONG) 
Ajuda. A entidade promove 
um projeto de castração em 
124 municípios de Minas. 
Entre 2016 e 2017, foram 
castrados cerca de 10 mil 
cães e gatos. Em 2018, fo-
ram realizadas 8,2 mil cas-
trações até agora.

gãos responsáveis pelas cas-
trações. Noraldino Júnior é 
defensor desses programas 
como medida de controle 
populacional.

Em audiência pública da 
comissão na semana passa-
da, foi apresentado um caso 
de sucesso da organização 

blica para discutir o assunto 
foi aprovado na reunião de 
ontem.

O deputado propõe que 
sejam analisadas a meto-
dologia empregada, a uti-
lidade da medida e a visão 
das entidades de classe, de 
proteção a animais e dos ór-

A Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais da 
Assembleia Legislativa pre-
tende debater a efetividade 
dos mutirões de castração. 
Requerimento do presiden-
te da comissão, deputado 
Noraldino Júnior (PSC), so-
licitando uma audiência pú-

Willian Dias

Reunião da Comissão de Direitos Humanos marcou também despedida do deputado Durval Ângelo

nhados pela comissão, além 
de audiências históricas que 
presidiu e de diligências em 
presídios. Ele considerou, 
ainda, a condenação do Es-
tado brasileiro pela morte 
de Vladimir Herzog como um 
caso emblemático, que resul-
tou, como pena, em multa de 
240 mil dólares e reabertura 
do processo. 

Os demais convidados 
– Frei Chico, da Ordem dos 
Franciscanos; Willian San-
tos, da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil; e Camila 
Lanhoso, da Diretoria de Me-
mória e Verdade da Secreta-
ria de Estado de Direitos Hu-
manos – também comemo-
raram o reconhecimento de 
que a morte de Herzog foi um 
crime de lesa-humanidade e 
de que o Estado brasileiro   
deve ser responsabilizado.

ria levado a Brasília 150 mil 
pessoas, no último domingo, 
em protesto”, afirmou, em 
referência ao ex-governador 
do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Sul Leonel Brizola, 
morto em 2004.
Despedida – Ao abrir a audi-
ência, o deputado Durval Ân-
gelo disse que aquela era pro-
vavelmente a última reunião 
de que participaria na Comis-
são de Direitos Humanos, a 
qual ele presidiu por 12 anos. 
Atualmente líder do Governo 
na ALMG, Durval Ângelo foi 
indicado pelo governador Fer-
nando Pimentel para o cargo 
de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). A in-
dicação já recebeu aval de co-
missão especial e está pronta 
para ir a Plenário.

O parlamentar lembrou 
vários casos de violação de 
direitos humanos acompa-

que passa pela desnaciona-
lização das riquezas do con-
tinente. O impeachment de 
Dilma e a prisão de Lula, se-
gundo ele, se inserem nesse 
contexto, em confronto com 
a “política externa ativa e alti-
va” do ex-presidente e de seu 
chanceler, Celso Amorim. 

Ele não deixou, porém, 
de fazer críticas ao PT, afir-
mando que, ao chegar ao 
poder, o partido “esvaziou as 
lideranças populares, conce-
dendo-lhes cargos”. Também 
condenou o fato de os gover-
nos Lula e Dilma priorizarem 
a formação de consumidores, 
em detrimento da formação 
de cidadãos críticos.

“Faltou organicidade en-
tre o Planalto e a planície”, 
concluiu, lamentando a falta 
de lideranças. “Como nos faz 
falta, hoje, um líder como um 
Brizola, por exemplo, que te-

O teólogo e escritor Leonardo 
Boff manifestou, ontem, na 
Assembleia Legislativa, preo-
cupação com o momento po-
lítico do País. “No Brasil, acho 
que não existe mais democra-
cia, mas pós-democracia, e 
nem sabemos se haverá elei-
ção”, declarou, durante audi-
ência pública que debateu a 
condenação do País na Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos pelo assassinato 
do jornalista Vladimir Herzog, 
em 1975, durante a ditadura. 
A reunião foi realizada pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos, a requerimento do depu-
tado Durval Ângelo (PT).

O teólogo comparou o 
período da ditadura (1964-
1985) com o atual, lamentan-
do que violações de direitos 
ocorridas no regime coman-
dado pelos militares, como 
torturas e perseguições, per-
sistam ainda hoje. Do ponto 
de vista político, também 
traçou um paralelo entre os 
dois períodos, condenando a 
prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que con-
siderou como parte do golpe 
iniciado com o impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff.

Leonardo Boff criticou o 
acordo de anistia celebrado 
antes do fim da ditadura. Na 
sua opinião, o Brasil deveria 
ter feito como a Argentina, o 
Chile e o Uruguai, que levaram 
torturadores aos tribunais. 

O teólogo disse, ainda, 
estar convencido de que há 
um projeto mundial de reco-
lonização da América Latina, 
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Projeto da LDO para 2019 passa em
comissão e está pronto para Plenário

Dívida pública tem previsão de crescimento
tização, por conterem dispo-
sitivos que já estão em curso 
ou por não se enquadrarem 
no escopo da LDO.

O relator opinou, por 
fim, pela não incorporação 
ao projeto das sugestões de 
emendas do Tribunal de Jus-
tiça, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública. Para 
ele, as emendas poderiam 
colocar em risco o acordo 
de renegociação da dívida 
do Estado com a União. Elas 
propunham autorização para 
os referidos órgãos remane-
jarem seus recursos.

cionais e legais vigentes, as-
sim como a subemenda nº 1 
à emenda nº 15, que corrige 
erro material.

As emendas de nos 32, 37 
a 39, 43 e 62 foram rejeitadas 
por serem de cunho alocativo: 
estabelecem a destinação de 
recursos para ações do Estado, 
medidas que devem ser trata-
das durante a tramitação do 
PPAG e do Orçamento Anual.

As emendas de nos 2 a 14, 
16, 18 a 31, 33 a 35, 40 a 42 
e 63 foram rejeitadas devido 
à impossibilidade técnica ou 
operacional para sua concre-

a prorrogação de benefícios 
que terminariam em 2018.
Emendas – Foram apresenta-
das 72 emendas ao projeto da 
LDO. O relator acolheu as de 
nos 1, 17 e 36, dos deputados 
Emidinho Madeira (PSB), Antô-
nio Jorge (PPS) e Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), com o objetivo de 
aprimorar a proposição, e as 
de nos 64 a 72, do governador, 
que corrigem erros materiais 
relativos a metas fiscais.

Cássio Soares também 
apresentou as emendas de 
nos 73 a 75, para adequar o 
projeto a preceitos constitu-

Com relação à dívida pública, 
o valor projetado pelo Projeto 
de Lei 5.189/18 para o paga-
mento dos juros, dos encar-
gos e da amortização totaliza 
R$ 8,1 bilhões, o que equivale 
a um aumento de aproxima-
damente 8,4% em relação ao 
projetado para 2018.

A estimativa de renúncia 
fiscal é de R$ 6,1 bilhões para 
2019, o que equivale a 12,3% 
da receita de ICMS e 9,4% 
da receita tributária. Há, po-
rém, possibilidade de serem 
concedidas novas renúncias 
a partir deste ano e de haver 

Ricardo Barbosa

Proposição que traz diretrizes orçamentárias para o ano que vem recebeu parecer favorável da FFO

namental (PPAG). Além dis-
so, estabelece as metas e as 
prioridades da administração 
pública para o ano seguinte à 
sua aprovação e fixa as nor-
mas relativas à elaboração 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), às propostas de altera-
ção da legislação tributária, à 
administração da dívida e às 
operações de crédito, bem 
como define a política de 
aplicação das agências finan-
ceiras oficiais.

derados os efeitos dos rea-
justes concedidos às carreiras 
da educação e da Secretaria 
de Estado de Fazenda, o dis-
sídio coletivo para as empre-
sas públicas subvencionadas   
pelo tesouro estadual e o 
crescimento vegetativo da fo-
lha de  pagamentos.

A LDO deve refletir as 
linhas estratégicas e as di-
retrizes de ação do Poder 
Executivo contidas no Plano 
Plurianual de Ação Gover-

mento de 6,6% da receita tri-
butária, estimada em R$ 63,5 
bilhões para 2019. A principal 
fonte arrecadadora continua 
sendo o ICMS, que teve partici-
pação de 76% na arrecadação 
tributária do Estado em 2017.

Em relação às despesas, a 
previsão é de que o principal 
gasto seja com pessoal e en-
cargos sociais, que represen-
tam 59% do total das despe-
sas correntes do Estado. Para 
a sua projeção, foram consi-

O Projeto de Lei (PL) 5.189/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que dispõe sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2019, está 
pronto para ser apreciado 
em turno único pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa. A 
aprovação da LDO é condição 
para que o recesso legislativo 
do meio do ano se inicie, em 
19 de julho.

Na manhã de ontem, a Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO), 
ampliada com membros das 
demais comissões permanen-
tes, aprovou parecer favorável 
à proposição. O relator, depu-
tado Cássio Soares (PSD), opi-
nou pela aprovação do projeto 
com 15 emendas e uma sube-
menda e pela rejeição de 59 
emendas.

O PL 5.189/18 prevê uma 
receita orçamentária de R$ 98,8  
bilhões em 2019. No entanto, 
estima-se que a despesa su-
pere a receita, gerando um 
déficit de R$ 5,6 bilhões. Tam-
bém é esperado saldo negati-
vo no resultado primário, que 
é a diferença entre receitas e 
despesas, descontadas as ope-
rações financeiras. Para 2019, 
a estimativa é de que esse dé-
ficit seja de R$ 677 milhões.

O Poder Executivo traba-
lha com a previsão de cresci-
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Prisão de Lula
Perto de se completarem 100 
dias da prisão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, na semana que vem (ele 
foi preso em 7 de abril), o de-
putado André Quintão (PT) 
voltou a afirmar, em pronun-
ciamento no Plenário, que 
a condenação dele foi sem 
provas. Segundo o parlamen-
tar, essa seria uma estratégia 

de setores conservadores da 
sociedade, que defendem 
projeto contrário aos inte-
resses da população. “Está 
em risco todo o progresso 
que o País alcançou ao lon-
go dos governos Lula e Dilma 
(Rousseff), que trouxeram 
dignidade para milhares de 
brasileiros”, declarou. André 
Quintão condenou a decisão 
do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região de manter o 
ex-presidente preso, apesar 
de o desembargador Rogério 
Favreto ter acatado pedido 
de soltura, no domingo (8). 
Ele leu na íntegra a “Carta em 
defesa da democracia”, es-
crita na prisão por Lula e na 
qual o ex-presidente reafirma 
sua disposição em disputar a 
próxima eleição para o Palá-
cio do Planalto.

Piso salarial 1
O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) defendeu-se 
de acusação que foi feita, 
segundo ele, pelo deputa-
do Rogério Correia (PT) nas 
redes sociais, de que seria 
contrário à aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 49/18, a qual 
determina que o vencimen-
to das carreiras de professor 

de educação básica, espe-
cialista em educação básica 
e analista educacional não 
será inferior ao piso salarial 
nacional. Ele exibiu o projeto 
em Plenário, com sua assina-
tura. “Não sejam enganados, 
professores. Mostro aqui a 
PEC, com minha assinatura. 
Afirmo que, na prática, ela 
não vai resolver o problema 
da classe. O texto não garan-

te um reajuste automático. 
O deputado me acusa injus-
tamente, com fins eleitorei-
ros. Eu nunca votei contra 
o interesse de servidores 
públicos em nenhuma maté-
ria”, declarou. Em apartes, os 
deputados Bonifácio Mourão 
(PSDB), Ione Pinheiro (DEM), 
Dilzon Melo (PTB) e João Lei-
te  (PSDB) se posicionaram a 
favor do colega.

Piso salarial 2
Críticas à maneira como a 
Assembleia Legislativa está 
apreciando a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
49/18 marcaram o pronun-
ciamento do deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB) na 
fase de oradores. Ele acusou 
o deputado Rogério Correia 
(PT) de “exploração demagó-
gica”. “Não existe nesta Casa 

um deputado que seja contra 
a PEC. Queremos o esclareci-
mento da verdade, para que 
os professores não sejam 
enganados por demagogia. 
Somos atacados de forma 
mentirosa em redes sociais”, 
afirmou. Bonifácio Mourão 
também falou sobre emenda 
que apresentou ao projeto, 
a qual pede que o governa-
dor Fernando Pimentel pa-

gue o piso salarial nacional 
aos servidores da educação 
retroativamente a 2017. “Os 
governistas vão votar contra 
a minha emenda. Por quê? 
Pimentel que pague o que 
deve”, disse. Em aparte, o 
deputado Dilzon Melo (PTB) 
frisou que a base do governo 
na Casa culpa a oposição por 
todos os problemas da admi-
nistração estadual.Fo
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Programa Mundo Político terá edição
interativa no Facebook sobre eleições

com ele, desde abril deste 
ano, a TV Assembleia vem 
produzindo programas e en-
trevistas sobre temas impor-
tantes para o processo políti-
co-eleitoral, como desempre-
go, moradia, educação, saúde 
e segurança, entre outros, à 
luz da comunicação pública 
e dos direitos fundamentais 
previstos na Constituição Fe-
deral de 1988, que completa 
30 anos em outubro.

Após a transmissão ao vi-
vo pelo Facebook, o Mundo 
Político será exibido na TV As-
sembleia, ainda na terça-fei-
ra, às 22h30, com reprises na 
quarta-feira (18) em dois horá-
rios, às 8 horas e às 13 horas.

participação do público, que 
terá perguntas respondidas 
pelo desembargador. “Esta-
mos ampliando os espaços do 
eleitor, oferecendo a ele mais 
um canal de participação”, 
explica Marcos Barreto. Ele 
acrescenta que a expectativa 
é de que, após essa experiên-
cia-piloto do Mundo Político, 
novas edições desse progra-
ma e de outros da grade de 
programação da TV utilizem 
tal recurso interativo.

Marcos Barreto ainda es-
clarece que o Mundo Político 
de terça-feira faz parte da pro-
posta da emissora de aprimo-
rar e aprofundar a cobertura 
das Eleições 2018. De acordo 

ternautas, que poderão ser 
feitas ao vivo, estarão os de-
safios e as recomendações 
da Justiça Eleitoral a partidos, 
candidatos e eleitores. Tam-
bém serão abordados temas 
como notícias falsas, uso das 
redes sociais, voto em trân-
sito, propaganda antecipada, 
candidaturas “laranjas” nas 
cotas destinadas às mulheres 
e candidaturas que depen-
dem de decisão judicial.

Segundo o coordenador 
da cobertura das Eleições 
2018 na TV Assembleia, Mar-
cos Barreto, a entrevista terá 
uma duração maior, de 35 
minutos, em bloco único. A 
ideia é dar mais tempo para a 

O programa da TV Assembleia 
Mundo Político oferece uma 
nova experiência para seu pú-
blico na terça-feira (17), às 12 
horas. Trata-se de uma edição 
especial interativa, via página 
do Facebook da Assembleia 
(facebook.com/assembleia-
deminas), com a participação 
do corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), desembar-
gador Rogério Medeiros. Às 
vésperas das convenções par-
tidárias, que ocorrem entre 
20 de julho e 5 de agosto, as 
novas regras eleitorais serão 
o tema central da entrevista.

Na pauta do programa, 
além das perguntas dos in-
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Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 
Ladeira 

 1h Panorama – Perigos nas cavernas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (2/5) – A 

importância do trabalho voluntário no acolhimento de usuários 
de álcool e de drogas

 4h30 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 
Matos

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Perigos nas cavernas
 9h Minas é Muitas – Diamantina 
 9h35 Comissão de Educação (22/5) – Debate sobre a expansão de 

cursos de graduação na área da saúde na modalidade de ensino a 
distância 

 12h Memória e Poder – Educador Miguel Arroyo 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Segurança Pública (16/5) – Debate sobre as 

condições de trabalho dos oficiais de justiça avaliadores do 
Estado, especialmente quanto à segurança e à integridade 
física deles

 16h25 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 
com Thales Chagas Machado 

 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Gabriela Vieira, Gabriel Faustino e 

Ludmilla Cunha 
 20h30 Conexão Eleitoral 
 21h Sala de Imprensa – Drogas: como qualificar esse debate
 21h35 Compactos de Comissões 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Desarmamento 
 23h30 Zás (inédito) – Banda Dom Pescoço 

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

PANORAMA
Como se proteger dos crimes cibernéticos mais comuns e como denunciar as eventuais ten-
tativas de fraude de que somos vítimas no nosso dia a dia? Para falar do assunto, o Panorama 
convidou a promotora Christianne Bensoussan, da Coordenadoria de Combate aos Crimes Ci-
bernéticos do Ministério Público de Minas Gerais, e o delegado Felipe Carvalho, da Delegacia 
de Crimes Cibernéticos. Eles falam sobre os crimes mais comuns, dão dicas de como evitar 
comportamentos que podem facilitar as fraudes e informam a quem se deve recorrer em caso 
de invasão do seu equipamento. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

GERAÇÃO
Você é curioso? Gosta de pesquisar? E descobrir coisas novas? Então, saiba que você pode ser 
um excelente cientista! Esse é o perfil da galera que conversou com a gente no Geração. Eles 
falam da importância de valorizar experiências na escola, mencionam as oficinas de Harvard 
e dão dicas para quem quer transformar ideias em realidade e avançar em seus projetos. E as 
férias podem ser um bom momento para refletir sobre isso. No estúdio, uma galera do Cefet 
mostrou robôs criados por eles e que poderão ter utilidades bem legais no futuro. Sábado, às 
19 horas; domingo, às 12h30.

DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Assista à produção da TV Assembleia Diálogos possíveis: direitos humanos e criminalidade, 
que está concorrendo ao Prêmio Televisión América Latina na categoria “melhor produção de 
relevância social”. O primeiro lugar vai ser disputado com outras quatro produções, originárias 
da Argentina, da Colômbia, de El Salvador e do Uruguai. A premiação será no próximo dia 26. 
O documentário Diálogos possíveis apresenta as opiniões de oito entrevistados sobre o equilí-
brio entre o respeito aos direitos humanos e o combate à criminalidade. Sábado, às 21 horas; 
domingo, às 14h25.


