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Mundo Político discute cenário das
eleições após as convenções partidárias

Bordados denunciam impacto de barragens
mulheres, por meio da técni-
ca conhecida como arpillera, 
que consiste na utilização de 
pontos simples e retalhos de 
tecidos, nos quais são bor-
dadas imagens e palavras. O 
método surgiu como forma 
de protesto durante a dita-
dura de Augusto Pinochet, 
no Chile, entre as décadas de 
1970 e 1990.

A mostra pode ser visita-
da nos dias úteis, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 18 ho-
ras. A Galeria de Arte fica na 
Rua Rodrigues Caldas, 30, no 
Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte.

Está em cartaz até 17 de agos-
to, na Galeria de Arte da ALMG, 
a mostra Arpilleras: bordando 
a resistência, com 25 “rela-
tos têxteis”, que alertam para 
a construção de barragens e 
suas consequências. Os traba-
lhos são todos de mulheres do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB).

Por meio do bordado, as 
mulheres denunciam proble-
mas como a violência, a pros-
tituição e a perda de laços so-
ciais e comunitários, no contex-
to desses empreendimentos.

Cada peça foi feita com 
a participação de dez a 15 Peças foram confeccionadas com uma técnica chamada arpillera

Daniel Protzner

regras para as eleições deste 
ano. O programa teve como 
convidado o corregedor do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais (TRE-MG), 
desembargador Rogério Me-
deiros, que respondeu as dú-
vidas do público. 

sobre temas importantes para 
o processo político-eleitoral, 
como desemprego, moradia, 
educação, saúde e segurança.

Na primeira edição espe-
cial interativa do Mundo Polí-
tico, que foi exibida em 17 de 
julho, o tema foram as novas 

Assembleia também amanhã, 
às 22h30, com reprises na 
quinta-feira (9), em dois horá-
rios: às 8 horas e às 13 horas.
Cobertura – Para aprofundar a 
cobertura das Eleições de 2018, 
a TV Assembleia vem produ-
zindo, desde abril, programas 

Após o fim do período de 
convenções partidárias no 
domingo, começa a se definir 
o cenário da disputa eleitoral
deste ano. As articulações po-
líticas, as estratégias de cada 
candidato e os prognósticos 
sobre as eleições serão tema 
da segunda edição especial 
interativa do programa da TV 
Assembleia Mundo Político, 
que será transmitida pela pá-
gina da ALMG no Facebook 
(facebook.com/assembleiade 
minas), amanhã, ao meio-dia. 
Essa edição especial terá como 
convidado o jornalista Carlos 
Lindenberg, que vai responder 
perguntas do público.

O programa vai discutir 
as eleições em Minas e no 
âmbito nacional.

A entrevista com Carlos 
Lindenberg terá uma duração 
maior nessa edição especial. 
Serão 35 minutos, em bloco 
único, para dar mais tempo à 
participação dos internautas.

Após a transmissão ao 
vivo pelo Facebook, o Mun-
do Político será exibido na TV 

Flávia Bernardo

No primeiro programa especial, em julho, corregedor do TRE respondeu questões enviadas pelo público



2 • terça-feira – Assembleia Informa 7 de agosto de 2018

ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Belo Horizonte) – visi-

ta à Superintendência Regional do Dnit, para apresentar reivindicações 
sobre a reestruturação da malha ferroviária do Estado. Requerimento: 
deputado João Leite

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.285/15 (1º turno), do deputado Fred Costa, que proíbe as 
linhas chilenas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – ouvir a pre-
sidenta da Copasa, Sinara Chenna, sobre ações e investimentos da em-
presa. Requerimento: deputados Fabiano Tolentino e Antonio Carlos 
Arantes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 4.856/17 (1º turno), do deputado 
Adalclever Lopes, que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao 
município de Pintópolis

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 677/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, 
que institui o Selo Fiscal de Controle

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo
 1h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (13/3) – Debate 

o PL que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 
produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios 

 5h45 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis 

 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Itacarambi 
 9h45 Compactos de Comissões
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h30 Via Justiça – Aumento do feminicídio
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Masculinidade tóxica 
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do Legislativo 

mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia e Manoel 
Leandro 

 21h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA


