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Horário eleitoral gratuito começa nesta
semana, mas campanha já está na rede

Novas regras permitem campanha eleitoral on-line desde o dia 16

Clarissa Barçante

bancária do candidato.
Hotsite – A cobertura dos te-
mas eleitorais pela Assembleia 
Legislativa está concentrada 
no hotsite Eleições 2018 (sites.
almg.gov.br/eleicoes2018), 
que traz conteúdos especiais 
sobre o assunto. Na página, 
estão reunidos materiais pro-
duzidos pela TV Assembleia, 
áudios da Rádio Assembleia e 
notícias da Assessoria de Im-
prensa da ALMG. O objetivo 
é oferecer ao eleitor informa-
ções que o auxiliem a emba-
sar seu voto.

poderão, ainda, enviar propa-
ganda por e-mail, desde que 
os endereços tenham sido ca-
dastrados gratuitamente. 

Os candidatos poderão 
também receber doações por 
meio de “vaquinhas virtuais”. 
De acordo com resolução do 
TSE, as doações de campanha 
efetuadas por qualquer meio 
estão limitadas a R$ 1.064,10.  
Doações de valor superior 
só podem ser realizadas me-
diante transferência eletrô-
nica da conta bancária do 
doador direto para a conta 

nas páginas de buscadores, 
como o Google.

Os robôs, ou chamados 
“bots”, são vedados pelas re-
gras eleitorais. Também está 
proibido o uso de perfis fal-
sos para veicular publicações 
com objetivos eleitorais. No 
entanto, a manifestação de 
eleitores em redes sociais não 
será considerada propaganda 
se for constatada como sendo 
espontânea, não ofender a 
honra de terceiros e não vei-
cular mentiras e notícias fal-
sas, as chamadas “fake news”.

Na constatação desses 
crimes, a responsabilidade só 
será dos provedores se houver 
descumprimento de ordem 
da Justiça Eleitoral para tor-
nar indisponível determina-
do conteúdo. E as multas por 
propagandas eleitorais irregu-
lares na internet pode variar 
de R$ 1 mil a R$ 30 mil. Quem 
se beneficiar dos conteú dos 
ilegais também pode ser res-
ponsabilizado, se ficar com-
provado conhecimento das  
publicações em questão.

Os partidos e candidatos 

Numa campanha mais curta 
que a de quatro anos atrás, 
começa na sexta-feira (31) o 
horário eleitoral gratuito, que 
vai até o dia 4 de outubro, 
num total de 35 dias de pro-
paganda (dez a menos que os 
45 dias de 2014). Entretanto, 
a campanha na internet já 
está em pleno vapor, com as 
novas regras que regulamen-
tam a divulgação on-line das 
candidaturas. 

Desde o dia 16 de agosto, 
com base na legislação sobre 
as eleições, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) permite que 
conteúdos sejam veiculados 
nos sites dos candidatos, par-
tidos e coligações, por e-mail e 
em blogs, redes sociais e sites 
de mensagens instantâneas.

Dentre as novidades, me-
rece destaque a regulamen-
tação do impulsionamento de  
propagandas nas redes sociais 
(proibido, no entanto, no dia 
da votação). As campanhas 
eleitorais poderão pagar pa-
ra impulsionar propagandas, 
sendo permitida  inclusive  
a compra de  palavras-chave 

Maçonaria recebe homenagem da ALMG
Guilherme Bergamini

A maçonaria recebeu home-
nagem da ALMG, em Reunião 
Especial de Plenário realizada 
na noite de quinta-feira (23), 
a requerimento do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS) e ou-
tros 26 parlamentares. O mo-
tivo foi a passagem do Dia do 
Maçom (20 de agosto). 

Na cerimônia, o serenís-
simo grão-mestre adjunto do 
Grande Oriente de Minas Ge-
rais, Vanderlei Geraldo de As-
sis, o sereníssimo grão-mes-
tre da Grande Loja Maçônica 
de Minas Gerais, Edílson de 
Oliveira, e o eminente grão- 

-mestre do Grande Oriente do 
Brasil em Minas Gerais, Cláu-
dio Willian Alves, receberam 
placas comemorativas.

A maçonaria surgiu no 
século XVIII, na Inglaterra. Seu 
nome deriva da palavra inglesa 
“mason”, que significa “pedrei-
ro”. De acordo com historiado-
res, a instituição se desenvolveu 
a partir das corporações de ofí-
cio medievais, em que algumas 
categorias profissionais se orga-
nizavam para proteger seus di-
reitos e segredos. No Brasil, a pri-
meira loja maçônica foi fundada 
em 1796, em  Pernambuco.
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Espetáculo Con(fluências) 
	 0h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(14/5) – Discute o funcionamento das escolas de educação 
especial do Estado

 3h55 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 
com Thales Chagas Machado 

	 6h30	 Sala	de	Imprensa	– A campanha nas redes sociais 
 7h05 Compactos de Comissões 
	 7h30	 Resenha	da	Semana
	 8h	 Mundo	Político	
 8h30 Via Justiça – Lei Maria da Penha 
 9h Comissão do Trabalho (24/5) – Debate sobre o Estatuto de 

Adoção da Criança e do Adolescente
 13h Geração – Grupo Girino (Teatro de bonecos)
 13h30 Compactos de Comissões
	13h45	 Comissão	Extraordinária	Pró-Ferrovias	Mineiras	(9/8)	– 

Debate a preservação e a modernização da malha ferroviária 
mineira 

 16h55 Palestra – Mulheres, formas de organização política e 
movimentos sociais, com Ana Franco e Luciana Oliveira

	 18h	 Sala	de	Imprensa	– A campanha nas redes sociais 
 18h35 Compactos de Comissões 
	 19h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	19h30	 Memória	e	Poder	Especial	– Dramaturgo João das Neves 
 21h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira 
	 22h	 Assembleia	Notícia
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	– Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
	 23h	 Tribuna	Livre	– Saúde: desafios do novo governo 

•	programação	sujeita	a	alterações
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Segunda-feira (27/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Alexandre Braga (flauta) e Elvira Gomes 

(piano)

Terça-feira (28/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Federal de Minas 

Gerais, de Ouro Preto
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a falta de re-
passe financeiro, por parte do governo do Estado, ao Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Militares (IPSM). Requerimento: deputado Sar-
gento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entregar diplomas de 

votos de congratulações a policiais civis de Teófilo Otoni. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

14h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entregar diplomas de 

votos de congratulações a policiais militares de Lagoa Santa. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – de-

bater as obras do Drenurbs sob a Bacia do Córrego Bonsucesso. Reque-
rimento: deputado Paulo Guedes

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
16 horas

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

Quarta-feira (29/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

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

nho 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)

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

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

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (30/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Professor João Menezes, de Piumhi
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – show comemorativo dos 15 anos do CD Em cada canto, do 
cantor Foka Senna

Sexta-feira (31/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

18 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Vespasiano) – 

apresentação do cronograma de trabalho das instalações do esgoto no 
Bairro Santa Cruz. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

ACONTECE NA SEMANA


