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Assembléia vai combater violência
ontra crianças e adolescentes

1
 Elaborar um plano esta-
dual de combate à vio-
lência contra crianças e
adolescentes e estabele-
cer políticas públicas
mais definidas, esclare-
cendo o papel da socie-
dade e do Poder Públi-
co. Estes foram, de acor-
do com o deputado Ro-
gério Correia (PT), os

principais objetivos do Deba-
te Público "Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescen-
tes", realizado na última sex-
ta-feira (17), no Plenário da
Assembléia Legislativa.

Segundo o parlamentar,
que coordenou os traba-
lhos, não basta detectar a
gravidade do problema, é
preciso discutir propostas
para enfrentá-lo. O deputa-

Alair Vieira

Representantes de entidades e instituições que lidam com a questão das
crianças e adolescentes lotaram o Plenário da Assembleia Legislativa

do Rogério Correia iniciou Infantil da Assembléia, pre-
o debate fazendo uma bre- sidida por ele, que investi-
ve explanação sobre os ga a suspeita de favoreci-
trabalhos da Comissão mento de prostituição in-
Especial da Prostituição fantil no Estado.

VIOLENCIA SEXUAL
CON15 RA CRIANÇAS

E ADOLESCENTES

Ações devem ser integradas
Durante a abertura, o Para Geraldo Oliveira, os A representante do Conse-

presidente do Conselho Es- bolsões de pobreza existentes lho Nacional dos Direitos da
tadual de Defesa da Criança no Estado não são responsáveis Criança e do Adolescente,
e do Adolescente, Geraldo diretos pelo problema, porém, Kênia Augusta Figueiredo, fa-
Oliveira Filho, disse que as são condutores de violência. Ele lou sobre a necessidade de se
ações de combate à violên- criticou a atual política econômi- criar uma rede de proteção e
cia contra crianças e adoles- ca que, segundo ele, não gera delegacias especializadas. Ela
centes devem ser orientadas empregos para a população. O ainda afirmou a necessidade
por seis eixos básicos. São presidente do Conselho salien- de fortalecimento dos conse-
eles: análise da situação; tou a necessidade de criação, em lhos tutelares da criança e do
mobilização e articulação; todos os municípios mineiros, de adolescente e disse que é pre-
defesa e responsabilização; conselhos de defesa da criança ciso "ganhar" a opinião públi-
prevenção; apoio da mídia; e, e do adolescente, que ele afir- ca. "E preciso encorajar as pes-
principalmente, integração da mou existirem em pouco mais de soas para que elas não se si-
rede de combate.	 300 municípios mineiros.	lenciem", comentou.

E_-Parac:atu sedia mais uma etapa do seminário "Aguas de Minas II" (Página 6)
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO AS COMISi
PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2002

HORÁRIO	 TERÇA	 QUARTA	 QUINTA
21/5	 2215	 2315

CPIDA MINERAÇÃO MORRO
7•OU	 VELHO

Extraordinária
Plenannho IV e Auditório

DIREITOS HUMANOS
9:30	CPI DAS CARVOARIAS	 Auditório	 SAUDE (9)

	

Plenarinho TU	 Plenarinho II
TURISMO, INDÚSTRIA E

COMÉRCIO
Plenarinho_111

COMISSÃO ESPECIAL DA LISTA
DE ASSINANTES

	

Extraordinária	 EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA

	

Plenarinho 1	 E TECNOLOGIA (4)
10:00	 -	 Plenaflflh() 1

TRABALHO, DA PREVIDENCIA E
DA AÇÃO SOCIAL (1)	DEFESA DO CONSUMIDOR (5)

	

Plenannho II	 Plenarinho II

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Plenannho IV

10:30	 SAÚDE	 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

	

Extraordinária	 ORÇAMENTARIA (6)

	

Plenarinho 1	 Plenarinho IV

REDAÇÃO
Plenarinho 1

CPI DOS CARTÓRIOS (2)	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

	

Plenarinho 1	 Plenaiinho II
14:30	 .	 -

TURISMO, INDUSTRIA E	TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

	

COMÉRCIO	 OBRAS PÚBLICAS

	

Extraordinária	 Plenarinho TU
Plenarinho II

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (7)

Plenarinho IV

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho II
15:00	 COMISSÃO ESPECIAL DA LISTA

MEIO AMBIENTE E RECURSOS	 DE ASSINANTES (8)

	

NATURAIS	 Extraordinária

	

Plenarinho III	 Plenarinho 1

CPI DO SISTEMA
PRISIONAL (3)

Plenarinho IV

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

Comissões estão na Internet
A composição das Comissões Permanentes e

Temporárias da Assembléia, as pautas e resultados das
reuniões estão na página da Assembléia na Internet.

Consulte Atividade Parlamentar/Comissões, em
www.almg.gov.br

Segundo o coordenador
de apoio operacional às Pro-
mtorias de Justiça da Infân-
cia e da Juventude de Minas
Gerais, promotor José Ronald
Vasconcelos Albergaria, a
miséria é o maior abuso pra-
ticado contra a criança e o
adolescente. Albergaria sali-
entou a necessidade da par-
ticipação da comunidade na
implantação de políticas soci-
ais e o fortalecimento dos
Conselhos de Direitos, exis-
tentes atualmente no Estado.

A família como praticante
de violência contra crianças e
adolescentes foi o assunto
abordado pelo juiz da Infân-
cia e Juventude de Belo Ho-
rizonte, Tarcísio José Martins
Costa. Ele afirmou ser este
um problema de grandes di-
mensõs, que atinge não só o
Brasil, mas todo o mundo. O
juiz sugeriu três tipos de pre-
venção, a geral, a detectada
e a específica, como caminhos
para a diminuição desse qua-
dro de violência. Entre as su-
gestões apresentadas para a

Representando a Prefei-
tura Municipal de Belo Ho-
rizonte, o chefe de gabinete
da Secretaria Municipal dos
Direitos de Cidadania,
Carlos Calazans, comentou
Sobre dois programas im-
plantados pela PBH, relaci-
onados a violência sexual:
" Casa Bem Vinda" e "Casa
Sempre Viva", O primeiro
recebe denúncias e orienta
M ulheres vítimas de abusos
Sexuais. Caso seja necessário,
essas mulheres são encami-
nhadas para a Casa Sempre
Viva, onde recebem melho-
res cuidados e assistência

"O Estatuto da Criança e
do Adolescente tem como
prerrogativa a prioridade ab-
soluta de atendimento, mas
isso não acontece na prática",
denunciou Albergaria. Ele
afirmou que os direitos ga-
rantidos no Estatuto, há 11
anos, ainda não são respeita-
dos. Albergaria sugeriu a cri-
ação de delegacia e promoto-
ria especiais, além de varas
criminais especializadas no
combate à violência contra
crianças e adolescentes.

prevenção geral está a inter-
venção sobre os fatores
socioeconômicos, como as po-
líticas públicas de renda míni-
ma. A prevenção detectada
incidiria sobre OS vitimados,
e a específica sobre crianças e
adolescentes envolvidos na
rede de prostituição. Tarcísio
Costa enfatizou, ainda, a ne-
cessidade da implantação de
uma política específica para
a juventude, além de cons-
cientizar a sociedade sobre a
responsabilidade ética da
questão.

especializada. Calazans afir-
mou que a Prefeitura também
será parceira no combate ao
abuso sexual contra crianças
e adolescentes.

Em nome do Tribunal de
Justiça, o desembargador Jo-
aquim Alves de Andrade elo-
giou o trabalho desenvolvido
pela Comissão Especial da
Prostituição Infantil da As-
sembléia mineira. Ele disse
ser necessário que a comissão
seja permanente, pois, segun-
do ele, a Assembléia é capaz
de enfrentar focos de
corrupção praticados contra
crianças e adolescentes.

Promotor diz que miséria é o maior abuso
Alair Vieira
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Violência doméstica é grande

Jose Ronold Vasconcelos Albergaria,
da Promotora de Justiça da

Infância e da Juventude

Coiozcvis, (/o Secietor/a
Muiacipal dos Direitos de Cidadania

Juiz do lnfóncjo e Juventude de BH,
Tarcísio José Martins Costa

Alair Vieira

Alair Vieira
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Programas desenvolvidos pela PBH



Mesa do Debate Público, que foi coordenado pelo
deputado Rogério Correio (PT)
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Canais para população denunciar plano Nacional de Enfrentamento
Aluir Vieira

"Os canais de denúncias e
a articulação entre eles" foi o
tema do primeiro painel abor-
dado durante o debate públi-
co. O jornalista e assessor de
Direitos Humanos da Visão
Mundial, Antônio Coquito, fa-
lou sobre a importância da
Campanha Estadual de Com-
bate à Violência Doméstica,
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Coquito disse ser necessário
priorizar o desenvolvimento
da criança e combater a rela-
ção autoritária e burguesa que,
segundo ele, norteia a explo-
ração sexual. Entre as conquis-
tas adquiridas durante os dois
anos de implantação da Cam-

A diretora do Centro de
Referência da Setascad/MG,
Bernadete Dutra Santos, co-
mentou sobre os programas
e projetos de atenção às víti-
mas de violência. Ela sugeriu
que as campanhas sejam
ininterruptas, que os investi-
mentos para essa área sejam
revisados e que sejam criadas
estruturas adequadas para as
atividades dos Conselhos Tu-
telares. Bernadete pediu, ain-
da, agilidade na aprovação do
Projeto de Lei (PL) 1.046/
2000, de autoria do deputa-
do Ailton Vilela (PTB), que
institui o programa de servi-
ços disque-denúncia no Esta-
do de Minas Gerais. "Esse
programa precisa ser oficiali-
zado pois seus resultados são
positivos", salientou.

Os resultados positivos e
a grande utilização do servi-
ço de disque-denúncia foram
reafirmados pela represen-

panha, ele citou a criação do
disque-denúncia, a mobilização
da sociedade, a aproximação
com diversas entidades, além
da criação de um grupo
multiprofissional de combate à
violência, do Centro de Refe-
rência à Violência Doméstica e
do Conselho de Promotores da
Infância e da Juventude do
Estado de Minas Gerais.

Coquito falou também so-
bre a importância da po-
pularização do Estatuto da
Criança e do Adolescente e
do fortalecimento dos Con-
selhos Tutelares. "O Estatuto
ainda não foi efetivado nos
poderes executivos munici-
pais. Muitas cidades não pos-

berirciciete Outro Sacros, diretora do
Centro de Referência do Setoscod

tante da Diretoria do Disque
Direitos Humanos, da Secre-
taria Estadual Adjunta de Di-
reitos Humanos, Clarissa Ra-
mos Duarte. Segundo ela, o
serviço, que está em funcio-
namento desde 2000, recebeu
de janeiro a abril deste ano
100 denúncias sobre violência
sexual, e 583 denúncias no ano

Aair Vieira

Antônio Coquito, do Visão Mundial

suem seus conselhos tutelares
e isso precisa ser urgentemen-
te modificado", afirmou.

Clarisso Ramos Duarte, da Secretaria
de Estado Adjunta de Direitos

Humanos
anterior. Clarissa Ramos in-
formou, também, que a Se-
cretaria implantou um núcleo
de atendimento às vítimas de
crimes violentos. "Auxili a

-mos crianças e adolescentes
vítimas de abuso sexual e es;
sas denúncias ia
correspondem a 37% da de-
manda de 2002", afirmou.

Os seis eixos estratégicos
previstos no Plano Nacional
de Enfrentamento da Violên-
cia Sexual Infanto-Juvenil fo-
ram discutidos pelos partici-
pantes do Debate Público "Vi-
olência Sexual contra Crianças
e Adolescentes", na parte da
tarde da última sexta-feira. Os
grupos de trabalho foram di-
vididos nos Plenarinhos, no
Auditório e no Plenário da
Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, quan-
do foram debatidas propostas
relacionadas aos seis eixos:
Análise da Situação, Mo-
bilização e Articulação, Defe-
sa e Res-ponsabilização, Aten-
dimento, Prevenção e Prota-
gonismo lnfanto-Juvenil.

Na palestra anterior aos
debates dos grupos - "Cons-
trução do Plano Estadual de
Enfrentamento da Violência,
do Abuso e da Exploração
Sexual contra Crianças e Ado-

No primeiro eixo de atu-
ação - Análise da Situação, os
representantes de conselhos
tutelares concluíram que é
preciso investir em pesquisas
para avaliar a situação dos
conselhos no Estado. O se-
gundo grupo - Mobilização e
Articulação - propôs a cria-
ção de um fórum estadual que
integraria universidades e
movimentos organizados
para fortalecer os canais de
denúncia contra abusos sexu-
ais. O terceiro grupo - Defe-
sa e Responsabilização - de-
fendeu a implantação de de-
legacias e varas de justiça

lescentes" -, Kênia Augusta
Figueiredo, representante do
Fórum Nacional de Enfrenta-
mento da Violência Sexual
l i fanto-Juvenil , ressaltou que
debates públicos corno este e os
fónins especializados são manei-
ras de se construir um monito-
ramento da sociedade civil, cm

especializadas em crimes se-
xuais como forma de reduzir
os abusos contra crianças e
adolescentes.

O quarto grupo de traba-
lho - Atendimento -, propôs
a garantia e proteção inte-
gral à criança e ao adoles-
cente e a criação de delega-
cias especia-lizadas. Já a
quinta discussão -Prevenção
- debateu como criar ações
articuladas para que crian-
ças, adolescentes vítimas de
abuso sexual e suas famílias
possam se integrar em áre-
as como saúde, educação e
ações sociais. No último eixo

conjunto com as frentes de
discussão sobre este proble-
ma. "Estamos fazendo um tra-
balho no sentido de que go-
verno e sociedade caminhem
juntos na busca de alternati-
vas para a questão da violên-
cia sexual da criança e do ado-
lescente", destacou Kênia.

de debate - Protagonismo
Infanto -Juvenil -, destaque
para incentivar que os própri-
os jovens realizem encontros,
cursos, produções literárias a
partir de suas idéias, em es-
paços próprios.

Essas propostas vão ser
utilizadas na elaboração do
"Plano Estadual de Enfren-
tamento da Violência, Abuso
e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes em
Minas Gerais", que vai ser
discutido no dia 13 de junho,
na sede do Conselho Estadu-
al dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

Campanhas devem ser ininterruptas

Grupos discutem eixos estratégicos
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Proposta de rede de parcerias
De acordo com os partici-

pantes da palestra "Redes de
Parcerias no Enfrentamento
da Violência contra Crianças
e Adolescente", a integração
entre diversos setores da so-
ciedade é fundamental para
o combate à violência sexual.
O gerente de projetos sociais
do Instituto Telemig Celular,
Fernando Henrique Silveira
Elias, citou o exemplo bem-
sucedido de parcerias entre
empresas e órgãos públicos
para criação e fortalecimento
de Conselhos Tutelares no in-
terior de Minas Gerais. A se-
gunda palestrante, Rossana de
Castro, analista de turismo da
Turminas, falou sobre as polí-
ticas públicas de combate ao
turismo sexual, com destaque
para a 2" Campanha Nacional
da Embratur, que inclui
vídeos, folhetos e cartazes.

A imediata criação de uma
Agência de Bacias para os rios
Paranaíba, São Francisco e
Paracatu e a implantação de
um plano de revitalização no
rio Paracatu foram as princi-
pais reivindicações dos repre-
sentantes de nove cidades da
região das bacias desses rios
que participaram, na última
quinta-feira (16), do encontro
promovido pelo Seminário
Aguas de Minas II em
Paracatu. A décima reunião
regional do Seminário, coor-
denada pelo deputado Antô-
nio Andrade (PMDB), foi re-
alizada na Câmara Municipal
daquela cidade e contou com
a presença de mais de 100 pes-
soas. Os participantes pediram
que a Agência de Bacias seja
criada nos moldes de uma fun-
dação pública ou de um con-

Já o representante da
Agência de Notícias dos Di-
reitos da Infância, Luiz Gui-
lherme, chamou atenção para
a responsabilidade social dos
meios de comunicação. "A
mídia é responsável na medi-
da em que ultrapassa os limi-
tes e desrespeita os Direitos
Humanos ao expor crianças ví-
timas de abuso", denunciou
Luiz Guilherme. E, por último,
Margarete Aparecida Amorim,
presidente do Instituto Felix
Guattari, destacou a importân-
cia das ações articuladas que
permitem o enfrentamento da
violência sexual.

No final do debate, o co-
ordenador do evento, depu-
tado Rogério Correia (PT),
ressaltou que "o envolvi-
mento da sociedade é funda-
mental para combater os abu-
sos contra as crianças e ado-

sórcio municipal.
De acordo com o deputa-

do Antônio Andrade, uma
das iniciativas necessárias na
região é a contenção do ma-
nejo inadequado do solo da
região, que tem tido como
conseqüências as erosões, a
produção de resíduos tóxi-
cos e o assoreamento dos
leitos dos rios. O parlamen-
tar lembrou, também, que a
pesca é uma das principais
atividades econômicos da
cidade e depende funda-
mentalmente da disponibi-
lidade de água.

Durante o encontro, os
participantes se dividiram
em três grupos de trabalho
e apresentaram propostas
que acrescentam, alteram e
complementam os docu-
mentos originais das Comis-

Alair Vieira

t
Luiz Guilherme, da Agência de

Notícias dos Direitos do Infância

lescentes". Ele disse ainda,
que o Plano Estadual aponta
para a necessidade de leis es-
pecíficas e que é preciso en-
volver os Poderes Executivo
e Judiciário nessa luta.

sões Técnicas Interinstitu-
cionais (CTJs). As CTls são
formadas por órgãos gover-
namentais e não governa-
mentais que definiram o re-
gulamento, os temas e os
palestrantes do Seminário.
Para participarem de gru-
pos de trabalho e da plená-
ria final do Seminário, que
será realizada nos dias 1",
2 e 3 de julho, em Belo Ho-
rizonte, foram eleitos, como
delegados representantes
dos usuários, Geraldo
Pimentel Barbosa e Oswal-
do Absai. Para representan-
tes do Poder Público foram
eleitos Maria do Carmo
Menezes Silveira e Mauro
Tanhez; e como representan-
tes da sociedade civil, FéliX
de Oliveira Melo e Cláudio
Henrique Cardoso.

VLENCA SEXUAL
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AGL	\i)NASII Reunião em Paracatu reivindica
criação de agência de bacias
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Terça-feira (21/5)
8 horas
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Públi-

ca" (Teatro)

• Visita de alunas do Colégio Pitágoras Cidade Jardim

8h30
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Públi-

ca" (Plenário) - plenário final

9 horas
• Inauguração do stand da Assembléia Legislativa no

190 Congresso Mineiro de Municípios e na 18° Feira
para a Desenvolvimento dos Municípios (Centro de
Feiras e Exposições de Minas Gerais - Expominas(

9h30
• CPI das Carvoarias (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão Especial da Lista de Assinantes (Plenarinho 1)

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão do Trabalha, da Previdência e da Ação Social

(Plenarinho II) - debater a situação das serviços
terceirizados no sistema bancário, em especial, na
Caixa Econômica Federal. Convidados: procurador-
regional da Trabalho, Geraldo Emediata de Souza;
delegada regional do Trabalho em Minas Gerais, Cel-
so Martins da Costa; superintendente da CEF em Mi-
nas Gerais, Aliator Silveira; presidente da Cooperati-
va de Profissionais de Serviços Públicos, Rômulo
Formigili Alves; e o presidente da Sindicato das Ban-
cários de Belo Horizonte e Região, Fernanda Neiva

10h30

• Comissão da Saúde (Plenarinho 1)

li horas
• Lançamento do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Es-

cala do Legislativa (Nepel( (Salão Nobre)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Visita de alunos da Escola Municipal Nossa Senhora

Aparecida
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho II)

• CPI das Cartórios (Plenarinho 1) - ouvir o secretária de
Estado da Fazenda, José Augusto Trópia Reis

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho II)

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Plenarinho III)

• CPI do Sistema Prisional (Plenarinho IV) - ouvir os
convidados: delegado de Cambuí, Renato Alho Ciutti;
delegada Paulo Roberto Murta Jardim; ex-agente pe-
nitenciário, Márcio Silveira Duarte

Quarta-feira(22/5)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Plenarinho 1)— debater a atual situação disciplinar e a
segurança nas escolas públicas estaduais. Convida-
dos: secretário de Estado da Educação, Murílio Hingel;
secretário de Segurança Pública, Márcio Barroso
Domingues; secretária de Justiça e Direitos Huma-
nos, Angelo Pace; comandante-geral da Policia Mili-
tar, coronel Alvaro Nicolau; secretária municipal de
Ensino de Uberaba, Solange de Meio Borges; e o coor-
denador-geral do Sind-UTE, Antônio Carlos Hilário

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) -
discutira clonagem de cartões bancários e as eventu-

ais ações que possam ser empreendidas para prote-
cão dos consumidores. Convidados: presidente do Ban-
co Central do Brasil, Armínio Fraga Neto; presidente
da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Con-
sumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
vereadora Maria Lúcia Scarpelli; secretário Executivo
do Procon Estadual, Paulo Calmon Nogueira da Gama;
delegado da Delegacia de Fraudes Eletrônicas de Belo
Horizonte, Willian Leroy; coordenador do Procon Muni-
cipal, Bruno Burgareli; presidente da Febrabam, Gabriel
Jorge Ferreira; e Doraci Lopes Soares

10h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Plenarinho IV) - debatera alto valor da remuneração
da administração superior da Ademg e os gastos com
a manutenção e conservação dos estádios, bem como
esclarecer as denúncias de possível irregularidade na
contratação do Escritório "Silva e Araújo Advogadas
Associados". Convidados: presidente da Ademg, Flá-
vio Anielo Modenesi; assessor da Ademg, Paulo
Sanderson Gil Nunes; e o sócio-diretor da "Silva e
Araújo Advogados Associados", José Luís Freitas Silva

• Comissão de Direitos Humanos (visita à Penitenciária
José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho 1)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públi-
cas (Plenarinho III)

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - debater a regulamentação da Lei
14.132, de 20 de dezembro de 2001, que obriga a
inclusão do café na merenda escolar e determina a
promoção institucional do produto. Convidados: secre-
tário de Estado de Governo e de Assuntos Municipais,
Henrique Hargreaves; secretário de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Paulino Cícero; secretário de
Indústria e Comércio, Wilson Marcelo Barbosa Prado;
secretário municipal do Café de Varginha, Joadyson
Antônio Barra Ferreiro; presidente da Federação da
Agricultura de Minas Gerais, Gilman Viana Rodrigues;
e presidente do Sindicato da Indústria de Café de Mi-
nas Gerais, Simbrair de Deus Duarte

15 horas
• Comissão Especial da Lista de Assinantes (Plenarinho 1)

- ouvir os convidados: presidente e superintendente da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anotei), Luiz
Guilherme Schymura; e Marcos Bafutto, respectivamente

19 horas
• Lançamento do livra " A Instituição Sinistra - Mortes

Violentas em Hospitais Psiquiátricos no Brasil" - ces-
são de espaço (Teatro)

Quinta-feira(23/5)
9 horas
• CPI da Mineração Morro Velho (Plenarinho IV e Auditório)

• Reunião Regional do Seminário Legislativo "Águas de
Minas II" (Auditório da Prefeitura de Ipatinga)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discutir a implan-

tação de alojamento conjunto de atenção à saúde de
gestante nos hospitais e demais estabelecimentos.
Convidados: presidente do Comitê de Aleitamento
Materno do Sociedade Mineira de Pediatria, Adolfo
Paulo Bicalho Lana; coordenadora de Promoção à Saú-
dedo Mulher, da Criança edo Adolescente da Secreta-
ria de Estado da Saúde, Marta Alice Venâncio Romanini;
representantes da Comissão Materno-Infantil do Con-
selho Estadual de Saúde, Valéria Giogini Nunes e Ana
Maria Caldeira Oliveira; diretora-clínica da Materni-
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dade Odete Valadares, Ano Maria Cardoso; e o
diretor-administrativo do Hospital Sofia Feldman,
ivo de Oliveira Lopes

10 horas
• Debate sobre a divisão de Furnas (Teatro)
• Comissão Especial da Prostituição Infantil (Cosa do

Juventude, itaobim) - ouvir os convidados: prefeito de
Itoobim, José Alves de Oliveira; promotora de Justiça
do Comarca de Medina, Cynthio Maria; presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de ltaobim, Eugênio Costa Mimoso; se-
cretária do Conselho Municipal dos Direitos do Cri-
ança e do Adolescente de ltoobim, João Soares da
Silvo Júnior; padre Ademir Versiani; e presidente do
Portal da Alvorada, Cláudia Aparecida de Oliveira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
20 horas
• Reunião Especial à Etmig (Plenário) - requerida pelo

deputado João Paulo (PL)

Sexta-feira(24/5)
8h30
• Visito de alunos da Escola Estadual Cristiano de Souza
9 horas
• Reunião Regional do Seminário Legislativo

8 horas
• Abertura da Mostra de Pintura Primitiva "Uma ho-

menagem a Juscelino", de Dionisio (Tio Tonho) (Es-
paço Político Cultural Gustavo Copa nema)

8h30
• Abertura do Seminário Regional "Violência Urbana

e Saúde Pública" (Plenário)
9h30
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Pú-

blica" (Plenário) - painel sobre o tema "Os impac-
tos da violência na saúde"

13h30
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Pú-

blica" (Plenário) - painel sobre o tema "Violência
urbana: diagnóstico e perspectivas de solução"

"Aguas de Minas II" (Auditório da Prefeitura de Gover-
nador Valadares)

10 horas
Comissão Especial da Prostituição Infantil (Câmara Muni.
cipal de Timóteo) - ouvir os convidados: juiz da Vara do
Infância e da Juventude da Comarca de Timóteo, Jusceli.
no José de Magalhães; promotor da Vara da Infância edo
Juventude da Comarca de Timoteo, Humberto de Almeida
Bizzo; delegado Regional de Ipatinga, Paulo Bettoni; dele-
gada titular da Comarca de Timóteo, Nivaldo Antônio da
Conceição; comandante do Batalhão da Polícia Militar de
Timóteo, copitã Morcilene Cristina Faria; presidente do
Conselho Tutelar do Infância edo Adolescência, José Pedro
Torres; vice-presidente do Conselho Tutelar da Infância e
do Adolescente, Maria dos Graças Brandão Moi; e conse-
lheiro tutelar de Ipatinga, Willian Pacheco

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) - Teatro de Bonecos e Sombra
14 horas
• Peço Infantil Safári de Estória (Teatro) - sessões especiais

para escolas
14h30
• Visita de alunos da Escola Estadual São João da Escócia
• Jornada Universitária (Auditório da Escola do Legislativo) —alu-

nos dos cursos de Cerimonial e Ciências Contábeis da UNA
17h30
• Palestro de Yoga (Teatro) - Sahoja

14h30
• Projeto Caminhos da Democracia - visita de alunos da

Escola Municipal Murilo Rubião
16 horas
• Seminário Regional "Violência Urbana e Saúde Público" -

Grupos temáticos "Violência e saúde", "Violência e de-
senvolvimento urbano", "Violência e educação" e "A soci-
edade civil e a violência"

18h30
• Segunda Musical - Clarinete com Walter Júnior da Silva

Vieira (Teatro)
20 horas
• Reunião Especial em homenagem ao Colégio Magnun (Ple-

nário) - iniciativa do deputado Eduardo Brandão (PL)

7h30 - Resenha (reprise) - Resumo do noticiário
semanal
8h - Horário reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h -Seminário Regional (ao vivo) -Violência
Urbana e Saúde Pública
12h - Caminhos de Minas (reprise) -
Macrorregiões do Jequitinonha e Mucuri
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Resenha (reprise)
14h - Seminário Regional (ao vivo) - Violência
Urbana e Saúde Pública
]8h - Plenarinho (reprise) - Destaque para o
trabalho da comissão de Turismo
18h30 - Horário reservado o Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O
que acontece na Assembléia e a repercussão dos

principais fatos políticos no Estado
20h - Plenário Aberto (inédito) - Participação dos
deputados Márcio Cunho e Sebastião Costa
20h30 - Reunião Especial (cin vivo) - Homenagem ao
Colégio Magnun
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação política no país
23h - Mídia no Espelho (inédito) —A mídia e as
eleições 2002
Oh - Plenário Aberto (reprise)
0h30 - Pinga Fogo (reprise) - Os pronunciamentos dos
deputados da Tribuna do Plenário
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade esta sujeita a alterações


