
27 DE SETEMBRO DE 2018 – QUINTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.358

Programa Sala de Imprensa debate 
pelo Facebook a cobertura das eleições

Com transmissão ao vivo pela 
página da Assembleia Legisla-
tiva no Facebook (facebook.
com/assembleiademinas), o 
programa Sala de Imprensa, 
da TV Assembleia, aborda-
rá hoje (27), às 11 horas, as 
eleições de 2018. Participarão 
como convidados o jornalista 
do portal Congresso em Foco, 
Edson Sardinha, e a presiden-
ta do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais de Minas Gerais 
(SJPMG), Alessandra Melo.

O tema do programa é 
“Eleições em pauta”. Os parti-
cipantes do Sala de Imprensa 
vão avaliar a cobertura das 
eleições pela mídia comercial, 
incluindo as entrevistas, os 
debates e o tratamento dado 
aos diversos candidatos.

Edson Sardinha e Alessan-
dra Melo também vão abordar 

as fake news (notícias falsas) 
– que estão invadindo as re-
des sociais, entre as quais o 
WhatsApp – e outros assuntos 
que estão mobilizando o pleito 
deste ano. É o caso, por exem-
plo, de temas como corrupção, 
ajuste fiscal, voto eletrônico, 
preconceito, feminismo e pola-
rização do eleitorado.

Os interessados nessas 
discussões poderão partici-

par do Sala de Imprensa pelo 
Facebook, enviando suas per-
guntas para os convidados. 

O programa será trans-
mitido também pela TV As-
sembleia, neste sábado (29), 
às 17h30, com reprises nos 
seguintes dias: domingo 
(30/9), às 18 horas; segunda-
-feira (1º/10), às 6h30 e às 18 
horas; e quarta-feira (3/10), 
às 19h30.

Assembleia incentiva doação de órgãos
De hoje (27) até domingo 
(30/9), o Palácio da Inconfi-
dência será iluminado com a 
cor verde. Com essa iniciati-
va, a Assembleia Legislativa 
se junta a diversas institui-
ções públicas e privadas que 
apoiam o Setembro Verde, 
campanha de conscientiza-
ção sobre a importância da 
doação de órgãos.

O movimento é nacional-
mente coordenado pela Asso-
ciação Brasileira de Transplantes 
de Órgãos (ABTO) e busca di-
vulgar informações e sensibili-
zar a população acerca do tema.

Em Minas Gerais, o traba-
lho é liderado pelo MG Trans-
plantes. De acordo com dados 
do órgão, depois de alguns 
anos de aumento no número 
anual de doações, houve uma 
queda entre 2014 e 2016, se-
guida de leve alta em 2017.

O principal motivo para a 
não concretização das doações 
em casos de morte cerebral 
é, ainda segundo o órgão, a 
negativa dos familiares, que 
ocorre em 42% dos casos. 
De acordo com informações 
da ABTO, essa recusa cresce 
a cada ano desde 2009 em 
todo o País, o que aumen-
ta a importância das cam-
panhas de sensibilização. 
O principal objetivo é des-
mistificar a ideia de que os 

órgãos são retirados com a 
pessoa ainda viva.

Para isso, o mais impor-
tante, segundo a associação, 
é esclarecer sobre o rigor da 
medicina e dos protocolos que 
são seguidos para determinar 
a morte cerebral. Aqueles que 
querem que seus órgãos sejam 
doados precisam conversar 
com a família e pedir o com-
prometimento deles para que 
autorizem o procedimento.

Antes de 2011, aceitava-
-se a “doação presumida”, 

ou seja, qualquer pessoa que 
não tivesse se manifestado 
oficialmente contra a doação 
dos próprios órgãos seria um 
doador potencial. Tal mani-
festação em contrário, quan-
do feita, estaria registrada no 
documento de identidade. 
Desde 2011, porém, uma mu-
dança na legislação tornou o 
consentimento da família 
imprescindível, mesmo que a 
pessoa tenha se manifestado 
favoravelmente sobre a ques-
tão antes do óbito. 

Além de apoiar campa-
nhas de mobilização pela 
doação de órgãos, a ALMG 
também tem atuado na 
regulamentação dos pro-
cedimentos envolvidos no 
transplante, com a apro-
vação de diversas leis ao 
longo dos anos. Em 2014, a 
Assembleia também inau-
gurou o Monumento em 
Homenagem aos Doadores 
Mineiros de Órgãos e Teci-
dos, em frente ao Palácio da 
Inconfidência. 

Monumento em Homenagem aos Doadores, inaugurado pela Assembleia Legislativa em 2014

Raíla Melo / Arquivo ALMG



ACONTECE HOJE

 0h Sala de Imprensa – Eleições no jornalismo impresso
 0h35 Compactos de comissões
 1h Panorama – Ódio nas eleições
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor (13/6) – Debate sobre a rescisão do contrato entre a Cemig e a CEF
 4h10 Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de Mello 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Poeta e escritora Adélia Prado
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – Ódio nas eleições
 9h30 Sala de Imprensa – Eleições no jornalismo impresso
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Tribuna Livre – 

 13h Horário Eleitoral Gratuito
13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
 18h Memória e Poder – Poeta e escritora Adélia Prado
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Ódio nas eleições
 20h Compactos de Comissões
20h30 Horário Eleitoral Gratuito
20h55 Palestra – Mulheres, formas de organização política e 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – 

 23h Plenário (reprise)
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
 Contrastes

9 horas

10 horas

-

14 horas

Betim
14h30

19 horas
25 anos de mágica

Reunião Ordinária (14 horas)

-
-

-

-

-

-

Consulte na intranet as orientações na página  
“Marca da Assembleia”, no menu “Orientação ao Servidor”.

A Assembleia tem uma  
assinatura-padrão para e-mails


