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Assembleia substitui jornal impresso 
por conteúdos jornalísticos digitais

Do periódico datilografado às novas mídias
assinantes. Pesquisa do IBGE 
de 2016 apontou, por outro 
lado, a presença da internet 
em quase 70% dos domicílios 
brasileiros.
Como assinar – Para rece-
ber o boletim Em destaque 
pelo correio eletrônico, o 
internauta deverá fazer uma 
assinatura na página inicial 
do Portal, na seção “Bole-
tins por e-mail”.

Nesse cenário, os jornais 
impressos foram perdendo 
cada vez mais espaço para as 
mídias digitais, mais ágeis e 
adequadas aos novos hábitos 
que surgiram com a internet 
e os smartphones.

Segundo levantamento 
do Instituto Verificador de 
Circulação, de 2015 a 2017, 
os principais jornais do País 
perderam mais de 480 mil 

em um só aparelho, funcio-
nalidades inversamente pro-
porcionais ao seu tamanho.

Obviamente, o fazer jor-
nalístico também foi impac-
tado por essas mudanças, 
assim como a expectativa 
da população por notícias 
mais curtas e diretas, com 
links para novos conteúdos 
e possibilidade de serem fa-
cilmente compartilhadas.

Quando foi publicada a pri-
meira edição do Assembleia 
Informa, em 1991, o jornal era 
datilografado, a diagramação 
era limitada e não havia foto-
grafias. Computadores eram 
equipamentos de uso restrito.

Com a evolução da tec-
nologia, máquinas grandes, 
pesadas e com poucos recur-
sos deram espaço a disposi-
tivos portáteis, que reúnem, 

informações em publicações 
impressas, atualmente, a 
produção diária do Assem-
bleia Informa mobiliza reviso-
res e diagramadores, além do 
editor-responsável, a equipe 
da gráfica e o pessoal que fica 
a cargo da sua distribuição.

Ao transportar e ajustar 
esse conteúdo para a web, 
toda essa estrutura será oti-
mizada, proporcionando eco-
nomia de recursos, e os esfor-
ços serão completamente di-
recionados para a produção, 
em si, das notícias.

rios distintos, com 167.279 
visualizações de páginas.

Ou seja, a comunicação 
digital potencializou, como 
nunca, o alcance de notícias, 
vídeos, imagens e áudios, 
criando um ambiente propí-
cio para que o conteúdo jor-
nalístico produzido pelo Par-
lamento mineiro rompa seus 
próprios muros.
Eficiência – Essa evolução di-
gital também trouxe a racio-
nalização de recursos. Além 
de as pessoas estarem per-
dendo o hábito de consumir 

serção do Legislativo mineiro 
no YouTube, no Twitter, no 
Facebook e no Instagram, o 
lançamento da versão mobile 
da sua página e da ferramen-
ta Reuniões Interativas, por 
meio da qual dúvidas e ques-
tionamentos podem ser en-
caminhados, em tempo real, 
aos participantes de audiên-
cias públicas.

Apenas no último mês de 
fevereiro, a versão mobile do 
Portal, acessada por dispo-
sitivos móveis, teve 74.266 
acessos, de 42.382 mil usuá- 

Atenta às inovações da comu-
nicação, a Assembleia inicia 
uma nova fase na divulgação 
de suas ações, incrementan-
do a produção de conteúdos 
jornalísticos para seu Portal na 
internet. Por isso, a última edi-
ção do periódico Assembleia 
Informa foi publicada hoje.

Em sintonia com os novos 
hábitos de consumo de notícias 
nos meios digitais, um novo 
passo é o lançamento da seção 
“Em destaque”, que será publi-
cada diariamente em um novo 
espaço no Portal da Assem-
bleia, com o resumo das princi-
pais atividades do dia seguinte.

Nessa evolução, textos di-
dáticos vão trazer informações 
sobre os eventos institucionais 
e os projetos e assuntos mais 
relevantes no Plenário e nas 
comissões temáticas. Para am-
pliar sua divulgação, um bole-
tim eletrônico com o mesmo 
nome (Em destaque) poderá ser 
assinado por e-mail e também 
será enviado por WhatsApp, 
inicialmente para os servidores 
da ALMG e a imprensa.
Evolução digital – A Assem-
bleia sempre esteve atenta a 
esse processo de mudança na 
comunicação. De 2009 para 
cá, dentro de uma estratégia 
de evolução digital, houve a 
reformulação do Portal, a in-

Daniel Protzner / Arquivo ALMG

Assembleia Informa será substituído pela seção “Em destaque”, que será publicada diariamente no Portal
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mentar salientou que o co-
mércio é uma atividade de 
fundamental importância na 
vida dos mineiros. 

Para marcar a homena-
gem, também foi realizada, du-
rante todo o dia, uma série de 
atividades gratuitas de lazer, 
educação e saúde em várias 
dependências da Assembleia.

Antonio Carlos Arantes, 
em companhia do deputado 
Professor Cleiton (DC), entre-
gou ao presidente da Feco-
mércio, Lúcio Emílio de Faria 
Júnior, uma placa alusiva à 
homenagem.

Os 80 anos de criação 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio-MG) foram co-
memorados em Reunião Es-
pecial de Plenário na última 
quinta-feira (14). O deputa-
do Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) solicitou a realização 
da solenidade.

“Não é qualquer entida-
de que consegue atingir essa 
marca, e a Fecomércio MG 
realizou essa proeza, com 
muito êxito”, destacou Anto-
nio Carlos Arantes. O parla-

Fecomércio recebe homenagem na ALMG
SOLENIDADE

COMISSÕES

Luiz Santana

Comissão orienta consumidores sobre
ações abusivas de instituições financeiras

Mas, às vezes, a gente precisa, 
não tem jeito”, lamentou.

O gerente do Procon As-
sembleia, Gilberto Souza, 
que acompanhou a atividade 
da comissão, explicou que mui-
tas instituições financeiras não 
respeitam a média de juros es-
tabelecida pelo Banco Central, 
que fica entre 6 e 7% ao ano, 
para empréstimos pessoais. 
Ele recomendou que as pesso-
as procurem saber exatamen-
te qual é o juro que será pago 
em determinado empréstimo.

aposentado que não quis se 
identificar admitiu estar em 
situação difícil por ter con-
traído vários empréstimos a 
juros muito altos.

A aposentada Irmeres Cris-
coto, que saía do Banco San-
tander, contou que já recorreu 
a empréstimos consignados na 
folha de pagamento, mesmo 
sabendo que a maioria preju-
dica ainda mais a saúde finan-
ceira do consumidor. “Emprés-
timo é um horror; você toma 
seis mil e paga seis milhões. 

comissão que ele preside.
Bartô acredita que o ex-

cesso de regulamentação, 
de normas e fiscalizações di-
ficultam a entrada de novas 
empresas no mercado. “Se os 
juros estão altos, será que não 
é porque poucos bancos domi-
nam o mercado?”, questionou. 
Ao Estado, na sua opinião, cabe 
apenas a função de punir as 
empresas que lesarem os con-
sumidores.
Juros abusivos – Em frente ao 
Banco do Brasil, um senhor 

O presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, deputado Bar-
tô (Novo), esteve no Centro 
de Belo Horizonte, na manhã 
da última sexta-feira (15), 
data em que se comemora o 
Dia Mundial do Consumidor, 
conversando com clientes de 
bancos e de financeiras.

O deputado quer que os 
consumidores aprendam a se 
proteger, sem tanta neces-
sidade de leis ou regulações 
estatais. “O consumidor tem 
que entender que ele pode 
determinar quais empresas 
vão ficar abertas e quais se-
rão fechadas. Basta escolher 
bem e boicotar aquelas que 
geram problema”, explicou.

A ação da comissão co-
meçou em um quarteirão da 
Rua Espírito Santo que reúne 
diversas agências de bancos 
públicos e privados, além de 
pequenas financeiras que 
“laçam” as pessoas na calça-
da, oferecendo empréstimos, 
sem consulta a SPC e Serasa.

O deputado ressaltou 
que as pessoas não podem 
esperar que somente o Esta-
do as proteja. Para ele, for-
mar essa consciência no con-
sumidor é o novo desafio da 

 Luiz Santana

Objetivo da atividade foi conscientizar as pessoas para que possam escolher as melhores opções no mercado
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Segunda-feira (18)

8 horas

• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 
direitos (Galeria de Arte)

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 165/19 (1º turno), do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a 
oferta, na rede pública de saúde, de exames e avaliações para diagnósti-
co precoce de autismo, de tratamento para pessoas com esse transtorno 
e de apoio a seus familiares.  

18 horas
• Lançamento do livro Direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Bra-

sil (1917-1937), de Gláucia Fracaro (Auditório SE) – cessão de espaço

Terça-feira (19)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Plenarinho I)  

– elaborar, com a presença de convidados, o calendário das atividades rela-
cionadas com as competências da comissão. Requerimento: deputados Pro-

ACONTECE NA SEMANA

“Estado não é pra eco-
nomizar, é pra investir e 
garantir a implementação 
e qualidade dos serviços 
públicos”, afirmou a presi-
dente da comissão, depu-
tada Leninha (PT). O depu-
tado Zé Guilherme (PRP) 
ressaltou que o assunto é 
sério, uma vez que envolve 
emprego e atendimento à 
população. 

O deputado Betão (PT), 
por sua vez, disse que a ten-
tativa de concentração dos 
serviços numa única cidade 
não vai funcionar. “A popu-
lação vai ficar refém, de-
pendendo de serviços em 
locais distantes”, criticou.

localidades não é novo. O 
sucateamento, segundo ele, 
começou no início da déca-
da de 2000. “Entrei para a 
empresa nos anos 1990. Na 
época, a Cemig contava com 
20 mil empregados. Hoje, 
são apenas 6 mil funcioná-
rios próprios e 30 mil tercei-
rizados”, salientou.
Mobilização – Autora do 
requerimento para a reali-
zação da audiência, a depu-
tada Beatriz Cerqueira (PT) 
lembrou que já foi apresen-
tada na ALMG a proposta de 
criação da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Cemig e 
que o momento é propício 
para sua implementação.

municípios prejudicados a 
fazerem o mesmo. 

O prefeito da cidade, 
Sérgio Martins, informou 
que, ao todo, 15 municípios 
serão afetados. “O serviço 
da Cemig é caríssimo e de 
alto risco. A empresa teve 
lucro de mais de R$ 1,5 bi-
lhão em 2018”, disse, ar-
gumentando que, por isso 
mesmo, não se justifica nem 
o fechamento das localida-
des nem a intenção de pri-
vatização da empresa.
Desmonte – Everson Tardeli, 
presidente da Federação 
dos Urbanitários de Mi-
nas Gerais, afirmou que o 
processo de desmonte das 

Trabalhadores e sindica-
listas do setor de energia 
elétrica, prefeitos e verea- 
dores reivindicam a manu-
tenção das bases opera-
cionais da Cemig em suas 
cidades. Em audiência pú-
blica da Comissão de Direi-
tos Humanos realizada na 
última sexta-feira (15), eles 
protestaram contra a deci-
são da Companhia de Ener-
gia Elétrica do Estado de 
fechar as chamadas locali-
dades da empresa (postos 
e agências) em municípios 
do interior, sob a alegação 
de reduzir custos.

Segundo os participan-
tes da reunião, a medida, 
que teria por objetivo pre-
parar a empresa para a 
privatização, gera grandes 
prejuízos para a população, 
além de impactar a vida 
dos trabalhadores, alguns 
dos quais lotados nos pos-
tos há 30 anos.

Apagões constantes, que-
da na arrecadação dos muni-
cípios, perda de produção, so-
bretudo na pecuária leiteira, e 
falta de energia em hospitais, 
escolas e órgãos públicos fo-
ram alguns dos prejuízos rela-
tados pelo público presente.

O presidente da Câmara 
Municipal de Bom Jardim de 
Minas (Sul de Minas), Sebas-
tião Flávio de Paula, anun-
ciou que o Legislativo local 
está entrando com uma ação 
no Ministério Público contra 
a decisão da Cemig e acon-
selhou todas as câmaras dos 

Deputados, prefeitos e trabalhadores cobram
manutenção de postos da Cemig no interior

Comissão recebeu lideranças do interior, que se uniram contra o fechamento de bases operacionais da Cemig 

Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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fessor Wendel Mesquita, Professor Cleiton, Duarte Bechir e Doutor Paulo
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação dos servidores da Junta Comercial de 
Minas Gerais. Requerimento: deputada Beatriz Cerqueira 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II)
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Transporte, Comissão e Obras Públicas (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)

Quarta-feira (20)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Requerimento: 
deputada Leninha

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)
9h30

• Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Administração 
Pública, de Constituição e Justiça e de Saúde (Auditório José Alencar) – 
debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 367/19, que 
estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, e o Projeto de Lei 
368/19, que incorpora a Escola de Saúde Pública à estrutura da Secreta-
ria de Estado de Saúde. Requerimento: deputados Bruno Engler, Charles 
Santos, Dalmo Ribeiro Silva, Zé Reis, Guilherme da Cunha, Doutor Jean 
Freire, João Magalhães e Mauro Tramonte e deputadas Ana Paula Si-
queira, Celise Laviola e Beatriz Cerqueira

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)
10 horas

• Comissão de Saúde (Auditório SE)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

13h30
• Parlamento Jovem de Minas 2019 – Formação de coordenadores regio-

nais (Escola do Legislativo)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, o rompimento de barragem da Vale em Brumadinho e as 
violações de direitos humanos. Requerimento: deputada Leninha

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório SE) 
– debater, com a presença de convidados, as políticas voltadas à aten-
ção e à inclusão das pessoas com Síndrome de Down, tendo em vista as 
atividades da Semana Estadual da Síndrome de Down. Requerimento: 
deputados Professor Wendel Mesquita, Duarte Bechir, Professor Clein-
ton e Doutor Paulo

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho II)

15h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho IV)

Quinta-feira (21)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 – Formação de coordenadores regio-
nais (Escola do Legislativo)

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenarinho II) – 

debater, com a presença de convidados, a incorporação da Subsecretaria 
de Políticas sobre Drogas pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalida-
de, prevista na reforma administrativa do Poder Executivo. Requerimen-
to: deputada Ana Paula Siqueira 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

José Alencar) 
19 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Brancos, nulos e indecisos, com Bruno Costoli
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de cidadão honorário do 
Estado ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues. Requerimen-
to: Roberto Andrade

Sexta-feira (22)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
9 horas

• Manifestação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Mi-
nas Gerais (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de 
espaço

 0h Zás – Cliver Honorato: espetáculo Ao seu dispor
 0h30 Comissão de Agropecuária e Agroindústria (6/12/2018) – 

Debate fechamento de fazenda da Epamig em Itabira
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (20/9/2018) 

– Debate situação do patrimônio ferroviário mineiro
 5h Assembleia Debate – Pacote anticrime
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Direitos da mulher em pauta
 7h10 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Violência contra a mulher
 9h Comissão de Segurança Pública (26/2/2019) – Debate 

a tragédia criminosa que vitimou centenas de pessoas no 
município de Brumadinho, em 25/1/2019

 12h Memória e Poder – Professora e política Marta Nair 
 13h Geração – Chef Henrique Gilberto

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia Debate – Pacote anticrime
 15h Assembleia ao Vivo/Comissões
 18h Sala de Imprensa – Direitos da mulher em pauta
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Via Justiça – Violência contra a mulher
 20h Panorama – Jovens no mercado de trabalho
 20h30 Segunda Musical – Duo Anima Vox e Duo Vanucci Vicens
 21h Geração – Chef Henrique Gilberto
 21h30 Zás – Cliver Honorato: espetáculo Ao seu dispor
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Pacote anticrime

• programação sujeita a alterações
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