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Mais de 300 vozes celebram a diversidade
e Jesus, alegria dos homens.
Árvore – Antes mesmo da 
Cantata, a partir de hoje (3), 
já poderá ser vista na ALMG a 
árvore de Natal que tradicio-
nalmente é ornamentada com 
material reciclado. A instala-
ção fica até o dia 6 de janeiro 
de 2019 no Hall Administrati-
vo do Palácio da Inconfidência.

música clássica, canções tra-
dicionais de Natal e peças de 
tradições culturais variadas.

Serão interpretadas 13 
canções, entre as quais músi-
cas da tradição africana e ori-
ginárias de países como Áus-
tria, Canadá, Ucrânia e Nigé-
ria. Não faltarão, ainda, as 
populares Noite feliz, Aleluia 

vão participar, de maneira es-
pecial, a Orquestra de Câmara 
Opus, o cravista Antonio Car-
los de Magalhães, o tenor Júlio 
César de Mendonça e a sopra-
no Emanuelle Cardoso.

A Cantata reúne corais de 
instituições públicas, privadas 
e independentes. O repertó-
rio valoriza a diversidade, com 

Um dos principais eventos do 
calendário de festividades de 
fim de ano de Belo Horizonte, 
a Cantata de Natal da Assem-
bleia terá início às 19 horas, 
no Hall das Bandeiras. A cele-
bração natalina vai reunir mais 
de 300 vozes de 23 corais, nú-
mero recorde nos 12 anos de 
realização do evento. Também 

está marcada também para 
as 18h30. O termo de coope-
ração será assinado pelo pre-
sidente da Assembleia, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB), 
e pelo prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil. O do-
cumento estabelece obriga-
ções para ambas as partes na 
manutenção da Praça Carlos 
Chagas (Praça da Assembleia) 
e em eventuais melhorias a 
serem realizadas no local. En-
tre 2014 e 2015, ALMG e PBH 
também foram parcerias na 
reforma da praça.

vídeos, textos e mapas, que 
contam a história do Legislati-
vo mineiro de forma interativa.

O Memorial da Assem-
bleia de Minas foi inaugurado 
em 2013. Nessa nova fase, mu-
dou de nome e de endereço. 
Passa a se chamar Memorial 
do Legislativo Mineiro e a ocu-
par parte do térreo do Edifício 
Tiradentes, na Rua Rodrigues 
Caldas, 79. Antes, funcionava 
no Palácio da Inconfidência.
Área verde – A solenidade de 
adesão da ALMG ao progra-
ma Adote o Verde, da PBH, 

A história política de Minas 
Gerais também é tema central 
do Memorial do Legislativo Mi-
neiro, que será reinaugurado 
na quarta, às 18h30, com exibi-
ção de vídeo antes da Cantata 
de Natal. No dia da inaugura-
ção, ele estará aberto ao pú-
blico após a Cantata, até as 21 
horas. A partir do dia seguinte, 
a quinta-feira (6), passará a fun-
cionar de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18 horas.

O conteúdo do Memorial 
será organizado em seis módu-
los, com recursos como fotos, 

Quatro momentos em sequên- 
cia vão marcar, na noite de 
quarta-feira (5), o calendário 
de eventos da Assembleia Le-
gislativa neste fim de ano. Cul-
tura, história, meio ambiente 
e democracia vão se misturar 
e prometem trazer, mais uma 
vez, o cidadão mineiro para os 
espaços do Parlamento.

O ponto alto da noite é a 
tradicional Cantata de Natal da 
Assembleia, no Hall das Bandei-
ras. Antes, será lançado, o livro 
A política em Minas, realizada a 
reinauguração do Memorial do 
Legislativo Mineiro e celebrada 
a adesão da ALMG ao progra-
ma Adote o Verde, da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH).
Livro – O livro A política em Mi-
nas, de Paulo Roberto de Gou-
vêa Medina, será lançado às 
18 horas, no Salão Nobre, com 
sessão de autógrafos do autor. 
Ele integra o Programa Edito-
rial de Obras de Valor Histórico 
e Cultural de Interesse de Mi-
nas Gerais e do Brasil, coorde-
nado pelo deputado Lafayette 
de Andrada (PRB), 1º-vice-pre-
sidente da Assembleia. 

Paulo Roberto destaca no 
livro grandes líderes mineiros 
que se projetaram no cenário 
nacional, de Afonso Pena a 
Tancredo Neves, de Francisco 
Sales a Juscelino Kubitschek, 
de Afrânio de Melo Franco a 
Milton Campos.

Em noite de Cantata, Assembleia lança
livro, inaugura memorial e adota a praça

Sarah Torres - 6/12/17

Cantata realizada pela ALMG celebra o Natal com diversidade de corais e de repertório musical
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nizar as condutas dos policiais, 
evitando atitudes intolerantes.

A gerente executiva do 
Centro de Referência da Ju-
ventude da Prefeitura de 
Belo Horizonte, Samira Ávila 
Vorcaro, afirmou que o cen-
tro funciona como uma por-
ta de entrada para acolher e 
encaminhar para a rede de 
proteção os jovens vítimas 
de violência. Segundo ela, foi 
possível perceber um cres-
cimento da violência com o 
componente político. 

A integrante do Grupo 
Gestor da Rede Proteger, Ou-
vir e Cuidar (Poc), Adriana Ga-
luppo Negrão, explicou que a 
entidade surgiu após o resul-
tado das eleições de 2018, 
com o objetivo de propiciar 
o acolhimento da população 
LGBT vítima de violência. 

da de Investigação de Crimes 
de Racismo, Xenofobia, LGB-
Tfobia e Intolerâncias. Para 
ela, essa medida não resolve 
todos os problemas, mas de-
monstra um reconhecimento 
de que é preciso combater 
esse tipo de violência.

O defensor público Rô-
mulo Luis Veloso de Carvalho 
propôs a abertura de um di-
álogo com a sociedade para 
debater um modelo de aco-
lhimento institucional dos ca-
sos de violência política.

O chefe da Seção de Direi-
tos Humanos da Polícia Militar, 
major Ricardo França Costa, fa-
lou sobre o trabalho feito pela 
corporação para combater a 
intolerância e o preconceito no 
atendimento ao cidadão e de-
fendeu a necessidade de que 
a PM reflita sobre como padro-

Na opinião do vereador 
de Belo Horizonte Gilson Reis, 
o presidente da República 
eleito, Jair Bolsonaro, está “pa-
trocinando” esse clima de vio-
lência política. A vereadora de 
Belo Horizonte Bella Gonçalves 
alertou para o crescimento da 
violência nos espaços virtuais, 
em que militantes e professo-
res estão sendo atacados.

O promotor de Defesa 
dos Direitos Humanos de 
Belo Horizonte, Mário Koni-
chi Higuchi Júnior, afirmou 
que o Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) está se 
aproximando dos espaços de 
acolhimento das vítimas de 
violência, com o objetivo de 
receber as denúncias. 

A delegada da Polícia Civil, 
Carla Vidal, destacou a criação 
de uma Delegacia Especializa-

A coordenadora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre 
a Mulher da UFMG, Marlise 
Matos, afirmou, na audiência 
pública da Comissão de Direi-
tos Humanos, que diferentes 
pesquisadores discutem, atual-
mente, o fenômeno da desde-
mocratização, sendo que a vio-
lência política tem sido tratada 
como um dos seus indicadores. 
“Há vários autores falando que 
a democracia está enfraque-
cendo em todo o mundo, e no 
Brasil estamos assistindo a uma 
fragilização das instituições de-
mocráticas, acompanhada de 
intolerância social”, declarou. 
Ela defendeu que as pessoas 
saiam da situação de passivida-
de, para cobrar das instituições 
a defesa dos direitos dos cida-
dãos, rompendo com o ciclo de 
atrocidade política.

Democracia vive momento de fragilidade

O coordenador da Co-
ordenadoria de Diversidade 
Sexual da Secretaria de Esta-
do de Direitos Humanos, Par-
ticipação Social e Cidadania, 
Douglas Miranda, afirmou 
que o Observatório é um es-
paço de respeito, diálogo, luta 
e resistência pela cidadania.

aumento da violência política 
no Brasil. Ela relatou que de-
núncias têm chegado em di-
ferentes órgãos públicos, de 
maneira fragmentada. A enti-
dade reúne essas ocorrências 
e busca atendê-las, além de 
construir uma frente de arti-
culação política.

tório movimentos sociais, 
organizações diversas e ins-
tituições como a Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e o Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG).

Segundo Marília Cam-
pos, a iniciativa de criar o Ob-
servatório se deu diante do 

Participantes de audiência 
pública realizada pela Comis-
são de Direitos Humanos, na 
sexta-feira (30/11), defende-
ram a atuação conjunta das 
instituições públicas e da so-
ciedade civil organizada no 
combate ao crescimento da 
violência política. Um dos 
exemplos dessa articulação 
é o Observatório da Violência 
Política de Minas Gerais, cujo 
trabalho foi divulgado e dis-
cutido na reunião.

O Observatório foi criado 
recentemente, por iniciativa 
da deputada Marília Campos 
(PT), autora do requerimen-
to de audiência, e tem se 
reunido na ALMG. Ele atua 
como uma rede emergencial 
de proteção a vítimas de in-
tolerância política e eleitoral. 
Cuida, ainda, da análise das 
denúncias recebidas e da ar-
ticulação institucional, para 
que sejam providenciados os 
encaminhamentos e exigidas 
as respostas das autoridades 
responsáveis. 

Participam do Observa-

COMISSÕES

Combate à violência política passa por
articulação de instituições e sociedade

Ricardo Barbosa

Comissão de Direitos Humanos discutiu, em audiência, acolhimento de vítimas da violência política
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (3/12)

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Viçosa) – debater, com 

a presença de convidados, reivindicações referentes à destinação de re-
cursos de multa pelo abandono de linhas ferroviárias. Requerimento: 
deputados João Leite, Bonifácio Mourão e Roberto Andrade

14 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 

curso de formação dos coordenadores municipais
15 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
15h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
15h30

• Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração 
Pública (Plenarinho IV)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Elvania Caram (piano)

Terça-feira (4/12)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 
curso de formação dos coordenadores municipais

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Departamen-
to de Operações Especiais para conhecer a estrutura do local. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

9 horas
• Dia Internacional da Mulher 2019 (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 

preparatória
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
10h15

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)

14h20
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

COMISSÕES

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras debate destinação de multas

Comissão Pró-Ferrovias também vai discutir projetos para o setor

Sarah Torres

mo dia, mas às 10h30, no 
Auditório José Alencar, será 
realizada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. A pauta é o atra-
so na transferência de recur-
sos, por parte do Estado, para 
os municípios dos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri.

Na quinta-feira, às 15 
horas, no Plenarinho I, a Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria debate ques-
tões relacionadas à perma-
nência da Fazenda Experi-
mental da Epamig em Itabira. 

em Belo Horizonte, para ve-
rificar as condições do local.

Na quarta, a Comissão de 
Saúde vai fazer reunião, às 11 
horas, no Plenarinho III, com 
o objetivo de conhecer o re-
latório quadrimestral de pres-
tação de contas do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Esta-
do. A audiência atende a exi-
gências da Lei Complementar 
Federal 141, de 2012, que 
dispõe sobre normas de fisca-
lização, avaliação e controle 
das despesas com saúde.

Outra audiência, no mes-

Ele criticou a intenção do go-
verno federal de enviar esse 
dinheiro para um fundo de 
desenvolvimento ferroviário, 
para gastá-lo como quiser. 
Transição – A Comissão 
Pró-Ferrovias promove ou-
tras duas audiências nesta 
semana. Na quarta-feira 
(5), os parlamentares vão 
debater os projetos para o 
transporte ferroviário com 
a equipe de transição do 
governador eleito, Romeu 
Zema. A audiência será às 
10 horas, no Plenarinho IV. 

Na quinta-feira (6), a co-
missão vai ouvir o advogado 
Alexandre Aroeira Salles, 
especialista em consórcios 
para construção de ferrovias 
e rodovias. Ele vai falar so-
bre as vantagens em longo 
prazo do transporte sobre 
trilhos. A reunião será às 10 
horas, no Plenarinho II.
Segurança – Também estão 
previstas para esta semana 
uma visita e três audiências 
de outras comissões. Ama-
nhã (4), às 8h30, a Comissão 
de Segurança Pública realiza-
rá visita à unidade do Depar-
tamento de Operações Espe-
ciais (Deoesp) na Pampulha, 

A Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras vai 
hoje (3) a Viçosa, na Zona 
da Mata, para discutir a des-
tinação de recursos prove-
nientes de multas aplicadas 
a empresas, em decorrência 
do descaso com as ferrovias. 
O assunto será debatido em 
audiência pública da comis-
são, às 10 horas, na Prefei-
tura de Viçosa. A reunião foi 
requerida pelos deputados 
João Leite (PSDB), Bonifácio 
Mourão (PSDB) e Roberto 
Andrade (PSB).

As multas foram aplica-
das pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
contra a empresa Ferrovia 
Centro Atlântica, por falta 
de cuidado com as linhas 
concedidas a ela em 1996. 
O prefeito de Viçosa, Ân-
gelo Chequer, e vereadores 
reivindicam que os recursos 
das multas sejam aplicados 
na recuperação da chamada 
Estrada de Ferro Leopoldi-
na, que passa pela cidade. 

Segundo o deputado 
João Leite, que preside a co-
missão, os recursos das mul-
tas poderiam render ao Esta-
do cerca de R$ 600 milhões. 
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16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (5/12)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 
curso de formação dos coordenadores municipais

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho II)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho IV) – debater, 

com a equipe de transição do governador eleito, o desenvolvimento do 
transporte ferroviário no Estado. Requerimento: deputados João Leite, 
Glaycon Franco e Gustavo Valadares

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório José Alen-

car) – debater, com a presença de convidados, a falta de repasses do go-
verno do Estado aos municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 
Requerimento: deputado Neilando Pimenta

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do relatório so-

bre o SUS no Estado. Requerimento: deputados Carlos Pimenta, Doutor 
Wilson Batista, Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 

curso de formação dos coordenadores municipais
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• 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 (Ple-

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I)

18 horas
• Lançamento do livro A Política em Minas, de Paulo Roberto de Gouvêa 

Medina (Salão Nobre)
18h30

• Inauguração do Memorial da Assembleia (Hall das Bandeiras)
• Solenidade de adesão da ALMG ao programa Adote o Verde, da Prefeitu-

ra de Belo Horizonte (Hall das Bandeiras)
19 horas

• Cantata de Natal 2018 (Hall das Bandeiras)

Quinta-feira (6/12)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 
curso de formação dos coordenadores municipais

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater, 

com o advogado Alexandre Aroeira Salles, aspectos jurídicos do pro-
cesso de concessões públicas. Requerimento: deputados João Leite e  
Roberto Andrade e deputada Marília Campos

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – debater, com 
a presença de convidados, a permanência da Fazenda Experimental da 
Epamig em Itabira. Requerimento: deputado Gustavo Santana

19 horas
• Zás (Teatro) – show Rebento, com Samy Erick

Sexta-feira (7/12)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 
curso de formação dos coordenadores municipais

 0h Zás – Ventre sagrado
 0h30 Compactos de Comissões
	 1h	 Comissão	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(18/9/2018) – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
 4h Comissão de Assuntos Municipais (14/8/2018) – debate o PL 

que altera as leis de proteção ao ipê-amarelo e ao pequizeiro
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa  – Conhecimento e ideologia: há ruído neste 

debate?
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Ressocialização e lei de execução penal
 9h Panorama – A evolução da propaganda
 9h30 Assembleia ao Vivo
 10h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Mata, Vertentes e Caparaó
 11h Memória e Poder – ator Sérgio Mamberti
 12h Segunda Musical – Danilo Cunha, Lucília Cerqueira e Paulo Rosa
 12h30 Zás – Ventre sagrado
 13h Geração – Cura Art

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 14h30 Panorama – A evolução da propaganda
 15h Assembleia ao Vivo
 16h Comissão Extraordinária Pró-ferrovias Mineiras (9/8/2018) 

– debate sobre as escolas técnicas ferroviárias
 18h Sala de Imprensa – Conhecimento e ideologia: há ruído neste 

debate?
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Via Justiça – Ressocialização e lei de execução penal
 20h Palestra – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Mata, Vertentes e Caparaó

•	programação	sujeita	a	alterações
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