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Inadimplente paga dívida por meio
de mutirão do Procon Assembleia

A aposentada Ivete Ferreira, 
de 58 anos, chegou ontem 
antes das 5 horas ao Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira, na Assembleia. No 
local foi realizado um mutirão, 
organizado pelo Procon As-
sembleia, para a renegociação 
de dívidas. Ivete queria achar 
uma forma de pagar seu débi-
to de R$ 13 mil com a Cemig. 
Saiu satisfeita: parcelou o va-
lor em 60 vezes e a luz, corta-
da há três anos, será religada.

O trabalho começou às 9 
horas de ontem e, em uma hora, 
mais de 500 senhas já haviam 
sido distribuídas. A maior procu-
ra foi pela Cemig, mas também 
estavam representadas a Copa-
sa, a operadora de internet e TV 
a cabo Net, e as operadoras de 
telefonia Vivo, Tim, Oi e Claro. 
Como destacou o coordenador 
do Procon Assembleia, Marcelo 
Barbosa, uma das vantagens 
do mutirão é que as empresas 
chegam mais sensibilizadas e 
dispostas a melhorar as condi-
ções de negociação.

A história de Ivete Ferrei-
ra confirma a percepção de 

Marcelo. Ela conta que já tinha 
tentado negociar antes com a 
Cemig, mas não havia conse-
guido chegar a um acordo que 
coubesse em seu orçamento. 
O mesmo aconteceu com We-
der Carlos Geverg, de 45 anos. 
Ele estava inadimplente há dois 
anos com a Tim e, em suas ten-
tativas anteriores para resolver 
o problema, a empresa propu-
sera que ele pagasse o valor 
à vista. “Com essa crise, veio 
o desemprego e, com isso, eu 
não tinha condições; aí virou 
uma bola de neve”, explicou. 
No mutirão, ele conseguiu par-
celar o débito em cinco vezes.
Descontos – Também houve 
quem conseguiu bons descon-
tos. O aposentado José Teixei-
ra Filho, de 69 anos, tinha uma 
dívida de R$ 600, deixada em 
aberto por um ex-inquilino há 
cinco anos. Ao quitar a conta à 
vista, ele obteve um desconto 
de R$ 100. Já o motoboy Sil-
vair da Silva Fernandes, de 37 
anos, devia R$ 250 para a Net 
e vai pagar agora R$ 69.

As empresas de água, luz 
e telefonia foram convidadas 

a fazer parte do mutirão por-
que, como explicou Marcelo 
Barbosa, do Procon, a inadim-
plência em relação a esses ser-
viços cresceu muito no último 
ano e ultrapassou os débitos 
com cartões de crédito, que 
antes eram os mais comuns.

A iniciativa também foi 
bem vista pelas empresas. 
Como explicou Carmini Lú-
cio dos Santos, consultor de 
vendas da Tim, ao ajudar o 

cliente e deixá-lo satisfeito, a 
empresa o resgata e ele volta 
a ser usuário dos serviços.

Durante o mutirão, fo-
ram distribuídas 600 senhas 
até as 15 horas, com o aten-
dimento prosseguindo até 
perto das 19 horas. Os que 
não puderam comparecer 
ao mutirão terão que procu-
rar diretamente as empre-
sas pelos canais de atendi-
mento ao cliente.

Um grande contingente de pessoas compareceu ao mutirão na ALMG

Guilherme Bergamini

Segunda Musical terá ganhadora do Grammy

A soprano norte-america-
na Carole Ott, vencedora de 
dois prêmios Grammy, consi-
derado o “Oscar” da música, 
sobe ao palco do Teatro da 
Assembleia nesta segunda- 

-feira (17), às 20 horas, 
acompanhada do flautista 
brasileiro Tadeu Coelho.

Eles formam o Duo Ani-
ma Vox e se apresentam 
durante recital da Univer-

sidade Federal de São João 
del-Rei (UFSJ), que é a atra-
ção desta semana do proje-
to Segunda Musical. Os dois 
vão apresentar o espetáculo 
Burning Bright, com com-
posições de Ralph Vaughan 
Williams, Greg Pattillo e Mi-
chael Colquhoun. O recital 
conta com recursos visuais, 
poesia e improvisação.

A dupla utiliza recursos 
multimídia, explorando a 
ideia de “flow and creativity”, 
com o intuito de encorajar 
outros artistas a explorar o 
repertório sob uma nova luz. 

Carolle Ott recebeu o 
Grammy pela preparação do 

álbum The Songs of Inno-
cence and of Experience, do 
compositor e pianista William 
Bolcom. Tadeu Coelho é pro-
fessor de Flauta na Escola de 
Artes da Universidade da Ca-
rolina do Norte e tem douto-
rado pela Manhattan School 
of Music (EUA).

Antes do Anima Vox, os 
professores da UFSJ Renata 
Vanucci (canto) e Guilherme 
Vincens (violão) interpretam 
obras do compositor e pianis-
ta espanhol Manuel de Falla. 
O duo se apresenta desde 
2014, com repertório tradicio-
nal e também com arranjos da 
música popular brasileira.

Jenny Lawrence Viars

Carole Ott e Tadeu Coelho, do Anima Vox



 0h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti 

 1h Panorama (reprise) – Preconceitos no futebol
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 

com Thales Chagas Machado 
 4h40 Comissão de Segurança Pública (12/7) – Debate sobre a 

Resolução Sesp nº 18, de 25/4/2018
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Preconceitos no futebol
 9h Comissão de Assuntos Municipais (21/8) – Debate sobre a 

produção e a comercialização do queijo artesanal em Minas
 11h30 Via Justiça – Direito sucessório
 12h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon

 13h Horário Eleitoral Gratuito
13h25 Mundo Político
 14h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias (2/8) – Debate sobre 

escolas técnicas ferroviárias
16h20 Comissão de Educação (21/8) – Deputados cobram 

esclarecimentos da Secretaria de Estado da Educação
 18h Conexão Eleitoral
18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (reprise) – Ana Luzia Pimenta e Duo Ankh
20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre –
 22h Resenha da Semana  
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – 15 anos do Código Civil
 23h30 Zás (inédito) – Foka Senna
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Consulte na intranet as orientações na página  
“Marca da Assembleia”, no menu “Orientação ao Servidor”.

A Assembleia tem uma assinatura-padrão para e-mails


