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Assembleia de Minas lança campanha
sobre a importância do voto no dia 7

Mês das crianças tem atrações culturais

bleia também fará uma co-
bertura especial sobre as elei-
ções, com reportagens, deba-
tes e entrevistas. No decorrer 
da apuração, será possível 
conhecer quem serão os de-
putados estaduais e federais 
matematicamente eleitos.

tos e o resultado das apura-
ções. Após o encerramento 
da apuração, também será 
possível acessar matérias so-
bre a nova composição parti-
dária da Assembleia e os per-
fis dos parlamentares eleitos.

Nesse dia, a TV Assem-

vídeos da campanha, o site 
seuvotomudatudo.almg.gov.br 
traz as funções de cada um dos 
cargos e uma explicação sobre 
votos brancos e nulos, comba-
tendo o mito de que eles pode-
riam anular as eleições.
Outras ações – A Assembleia 
de Minas tem produzido ma-
térias especiais sobre as elei-
ções, como as que aborda-
ram a participação feminina 
na política e a importância 
dos vices e suplentes. Ma-
teriais em áudio e vídeo, da 
Rádio Assembleia e da TV 
Assembleia, também estão 
disponíveis. Todo o conteú-
do está reunido no hotsite 
Eleições 2018, no Portal da  
Assembleia (almg.gov.br).

No domingo (7), o hotsite 
trará matérias sobre o pleito, 
o perfil dos candidatos elei-

A Assembleia Legislativa lan-
çou, ontem (1º), a campanha 
“Seu voto muda tudo”. As pe-
ças, disponíveis no site seuvo-
tomudatudo.almg.gov.br, serão 
veiculadas em emissoras de 
rádio e TV, portais de internet e 
também nas redes sociais, com 
a hashtag #vempraurna.

Com a mensagem “Não 
deixe que decidam por você. 
Seu voto muda tudo. No dia 
7 de outubro a escolha é sua. 
Vote.”, a campanha ressalta a 
importância do voto.

O material será veiculado 
até sexta-feira (5), estimulan-
do o cidadão a participar do 1º 
turno das eleições, no domingo 
(7), quando serão votados os 
candidatos a presidente, gover-
nador, senador, deputado fede-
ral e deputado estadual.

Além de reunir áudios e 

Campanha da ALMG convoca eleitores para as urnas

Guilherme Dardanhan

É tão belo como um sim é espetáculo cênico para bebês

Fabiano Lana
de mágica e muito mais.

Educativo e lúdico, o es-
petáculo atrai o público se 
valendo de efeitos especiais 
em que bolas, caixas, lenços 
e flores servem a mágicas 
com o intuito de despertar a 
plateia para a importância da 
sustentabilidade. 

A magia da sustentabili-
dade será também apresen-
tado no Teatro da Assem-
bleia. A classificação é livre, 
e os ingressos custam R$ 30.
Assembleia Cultural – O Pro-
jeto Zás e o Projeto Ocupa-
ções – Teatro fazem parte do 
Assembleia Cultural, progra-
ma que agrupa as diversas ini-
ciativas da ALMG relacionadas 
à cultura, como exposições de 
artes plásticas e de fotogra-
fia, mostras de artesanato, 
espetáculos de dança, peças 
de teatro e apresentações de 
música erudita e popular.

livro Morte e vida severina, de 
João Cabral de Melo Neto. A 
proposta no palco é explorar, 
junto com os bebês, sensoriali-
dades por meio de recursos au-
diovisuais em video mapping, 
projeção mapeada de imagens 
que pode criar ilusões de ótica. 

A direção é de Débora Viei-
ra, com direção musical de Cibe-
le Lauria Silva e com Igor Ayres, 
Lucas Barbosa, Mara Costa e 
Raquel Rocha no elenco.
Mágica – De 6 a 28 de outu-
bro, aos sábados e domingos, 
às 16 horas, o Especial Semana 
da Criança no Projeto Ocupa-
ções – Teatro traz A magia da 
sustentabilidade, em que o ilu-
sionista Kradyn Júnior trabalha 
com objetos do dia a dia, fazen-
do coisas inexplicáveis aconte-
cerem. Toalhas sujas de graxa 
se limpam instantaneamente, 
a água poluída se transforma 
em água potável em um passe 

bebês, que também promete 
emocionar o público adulto. 
A apresentação será às 19  
horas, no Teatro da Assem-
bleia, com entrada gratuita.

A montagem foi concebi-
da para crianças de 0 a 3 anos, 
sendo livremente inspirada no 

Outubro, mês das crianças, 
tem atrações culturais volta-
das para a garotada, na As-
sembleia Legislativa. 

No dia 11, o Projeto Zás 
Especial Semana da Criança 
apresenta É tão belo como um 
sim, espetáculo cênico para 



2 • terça-feira – Assembleia Informa 2 de outubro de 2018

ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Miudinhos Centro de Educa-

ção Infantil, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
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 da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

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 – Affonso Romano de Sant’Anna 
 1h Segunda Musical – Duo de flauta e piano: Alexandre Braga e 

Elvira Gomes
 1h30 Assembleia Notícia 
 1h50 Comissão de Agropecuária e Agroindústria (7/8/2018) – 

discute as ações e investimentos da Copasa em Minas Gerais
 6h30 Tribuna Livre – desafios da educação para o novo governo
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – 30 anos do SUS
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Conciliar é legal
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 

 13h55 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – desafios da educação para o novo governo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Direitos da população carcerária
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder  – Affonso Romano de Sant’Anna
 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)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 

Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu-
tivo. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


