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semana na página 4

O presidente da Assem-
bléia, deputado Antônio Tu-
lio (PMDB), recebe hoje a vi-
sito do presidente da Câma-
ra dos Deputados e governa -
dor eleito de Minas Gerais,

.Aecio Neves. O encontro será
às 1 horas, no gabinete da
Presidência. Em seguida,
Aécio Neves terá um encon-
tro com os demais integran-
tes da Mesa da Assembléia,

deputados atuais e eleitos
para a próxima legislatura,
no Salão Nobre. Após o en-
contro, o governador eleito
concedera entrevista coleti-
va à imprensa.

Galeria de Arte da Alemg abre
inscrições para ocupação em 2003

Artistas e instituições que
quiserem apresentar seus tra-
balhos na Galeria de Arte do
Espaço Politico-Cultural
Gustavo Capanema, em 2003,
poderão se inscrever para o
processo de seleção a partir
de hoje até 20 de dezembro
de 2002. Os interessados de-
verão apresentar um reque-
rimento à coordenação do
Espaço Político-Cultural, apre-
sentando propostas nas moda-
lidades de pintura, desenho,
objetos, esculturas, artesana-
to, documentos, fotografias e
instalações. As inscrições de-
verão ser feitas em apenas
uma modalidade, quer indivi-
dual, quer coletiva.

As propostas devem ser
encaminhadas à coordenação
do Espaço Político-Cultural
em envelope fechado. Caso os
interessados residam em ou-
tros municípios, poderão ser
enviadas pelo correio para o
seguinte endereço: Assembléia
Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais - Espaço Político-
Cultural Gustavo Capanema/
Galeria de Arte - Rua
Rodrigues Caldos, n" 30, An-

O requerimento de inscri-
ção deverá ser acompanha-
do de um portfólio dos do-
cumentos e das seguintes
informações: currículo ar-
tístico (identificação, for-
mação e exposições); fotos
coloridas de, no mínimo,
cinco e, no máximo, 10 pro-
duções recentes, com, no
mínimo, 15 x 10 cm, fixadas
em papel sulfite ou ofício,
com legenda de ano de rea-
lização, técnica, dimensões
reais, título e nome do ar-
tista, com crédito do fotó-
grafo para divulgação; duas
fotos de boa qualidade, em
preto e branco, dos traba-

lhos que se pretende expor;
catálogos de exposições an-
teriores, se houver; críticas
publicadas sobre a obra, se
houver; quantidade e di-
mensões das obras que se
pretende expor; declaração
comprobatória da autoria
das obras constantes na
proposta; re/ease para a im-
prensa, contendo informa-
ções sobre a técnica e a es-
tética do trabalho que se
propõe expor. Em caso de
exposição de fotografias,
as fotos para julgamento
poderão ser em preto e
branco. Mais informações
na /iomepageda Assembléia.

dar Térreo - Bairro Santo (31) 3290-7827, das 14 às 1$
Agostinho - CEP: 30190-921 - horas, ou pelo fax (31) 3290-
Belo Horizonte Minas Ge- 7811 . O edital de seleção foi
tais - A/C de Itália Fausta de publicado no Diário do
Grisolia. A data considerada Legislativo do órgão oficial do
será a da postagem no cor- Estado, o "Minas Gerais", dos
reio. Não serão aceitas inscri- dias 5 e 7 de novembro, e pode
ções fora do prazo. Mais iii- ser consultado na página da
formações podem ser obtidas Assembleia na internet
peles telefones (31) 3290-7826,	\vww.almg.go\ .hr.
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• Ana Maria Resende Vieira
(PSDB) - orientadora educaci-
onal da rede estadual de ensi-

no, nasceu em Belo Horizonte
e tem 57 anos. Com 73.431 vo-
tos, foi a mulher eleita com a
maior votação nas últimas elei-
ções, com eleitorado concentra-
do no Norte de Minas, princi-
palmente em Montes Claros,
Francisco Sá e Porteirinha. Ana
Maria, esposa do prefeito de
Montes Claros, Jairo Ataíde,
ocupará pela primeira vez um
cargo público e disse estar dis-
posta a lutar por sua região, su-
perando divergências partida-
rias e dando ênfase à educação.

o Gustavo Valadares
(PRTB) - advogado e empre-
sário, nasceu em Belo Horizon-
tee tem 25 anos. Ocupa pela
primeira vez um cargo público
e será o deputado mais jovem
da 15 Legislatura. Gustavo
Valadares disse que as expec-

t
ativas para o trabalho que pre-
tende realizar na Assembléia
S10 as melhores possíveis. Sua
base eleitoral é composta pela

O secretário-geral do PI- em
Minas, Fábio Caldeira, o

deputado estadual Agostinho
S ilveira, o deputado federal

Ronaldo Vasconcellos e o
deputado estadual Dinis

P inheiro durante entrevista
Co letiva na última sexta-feira
(8) na Sala de Imprensa; o

Partido reuniu sua bancada -
atual e eleita - com o objetivo

Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Zona da Mata e
Vale do Rio Doce. As áreas
escolhidas para atuação par-
lamentar são, preferencialmen-
te, a social voltada para a ter-
ceira idade e a orçamentária e
financeira do Estado.

r

• Sidney Antônio de
Souza (PL) - (Sidinho) nas-
ceu em São João deI-Rei, tem
40 anos e é empresário do
setor de revenda de materi-
al de construção. Como pre-
sidente da Associação Co-

de unificar o discurso do PL
para evitar distorções em

relação à posição oficial do
partido frente aos temas

políticos nacionais e estaduais.
O PL quer manter a aliança com
o PT em nível federal. Em Minas

Gerais, a posição quanto ao
governo estadual vai depender

do relacionamento de Aécio
Neves com o governo federal.

mercial de São João de]-Rei
e da Fundação Otávio Ne-
ves, detectou a necessidade
de se criar uma frente de tra-
balho voltada para o turis-
mo na sua região. Ingressou
na política em 1996, quando
foi candidato a prefeito na
cidade pela primeira vez. Na
.\lemg, pretende atuar na
educação, saúde e seguran-
ça pública, tendo como pri-
oridade a geração de em-
prego e renda.

• Doutor Ronaldo (PV)
- médico clínico e cirurgião ge-
ral, nasceu em Sete la-

goasGVIG) e tem 53 anos. Bacha-
reI em Direito. Foi vereador de
Sete Lagoas por três mandatos.
Sua base eleitoral é composta po-
los municípios de Sete Lagoas,
Belo Horizonte, Jequitibá, San-
tana de Pirapama e Prudente de
Morais. As áreas escolhidas para
a atuação parlamentar são, pre-
ferencialmente, saúde e meio am-
biente, mas quer lutar também
pelos menos favorecidos.
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demais membros da Mesa, atuais deputados e eleitos
para o proxima legislatura. Após o encontro, Aécio Neves
concedera entrevista coletiva á imprensa

18h30
Projeto Segunda Musical (Teatro) - concerto de piano, com
Cenira Schreiber, e de viola, com Carlos Aleixo dos Reis.
O Projeto Segunda Musical é uma parceria da Assem-
bléia Legislativa com a Escola de Música da Universidade
do Estado de Minas Gerais )Uemg)

Quarta-feira (13)
8 horas
• Programa de Educação para a Cidadania - visito de 35

alunos do 2° ano do ensino médio do Escola Municipal
Marconi, no Projeto Caminhos da Democracia

9h30
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho III)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Plenarinho 1)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

(Plenarinho II)
10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho IV)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)
• Comissão de Administração Pública )Plenarinho II)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

(Plenorinho III)
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustriol

(Plenarinho IV)
15 horas
• Comissão Especial do Samarco (Plenarinho 1)
Quinta-feira (14)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema
Galeria de Arte - mostra coletiva de pintura dos artistas

Marcos Borges e Simone Reis, até o dia 22/1 1

17h30 - Assembléia Debate (reprise) - Novos Rumos
na Política
181h30-Hortirio reservado á Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h15- Reunião Especial (reprise) - Comemoração
do centenário de Nascimento do poeta Carlos Drumond
21h30 - Panorama (reprise)
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação política no país
23h - Mídia no Espelho (inédito) - Em destaque a
mudança no comando nacional dos Diários Associados
23h40 - Segunda Musical (reprise) - Concerto de
Piano e Clarineta
0h10 - Pinga-Fogo (reprise) - Os pronunciamentos da
Tribuna do Plenário
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a alterações.

AL INFORMA /segunda-feira - 4
8 horas
• Programa de Educação para a Cidadania -visita de 65

alunos da 4° série da Escola Estadual Jornalista Jorge
Paes Sardinha, dentro do Projeto Cidadão Mirim

15 horas
• O presidente da Alemg Antônio Júlio recebe a visita

do presidente da Câmara dos Deputados e gover-
nador eleito de Minas Aécio Neves (Salão Nobre) -
em seguida, Aécio Neves fera um encontro com os

Terça-feira (12)
10 horas
• CPI dos Cortarias )Plenarinho 1)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social (Plenarinho II)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Programa Educação para o Cidadania -visita de 40

alunos da 80 e 1° séries do ensino médio do Insti-
tuto Educacional Manoel Pinheiro, dentro do Proje-
to Caminhos da Democracia

14h30
Comissão de Saúde (Plenarinho 1)

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 a

secretária de Estado da Justiça e Direitos Huma-
nos, Ângelo Pace; o comandante da 70 Região da
Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Sócrates
Edgard dos Anjos; a diretora do Fórum de Ribeirão
das Neves, juíza Luziene Medeiros do Nascimento
Barbosa; e o diretor da Penitenciária José Maria
Alkimim, coronel lsaac de Oliveira e Souza

16 horas
• Entrevista coletiva (Saio de Imprensa) - com o go-

vernador de Alagoas, Ronaldo Lesse (PSB)
17 horas
• Lançamento do livro "Coragem paro sonhar e fa-

zer", do governador Ronaldo Lessa (Salão Nobre)

7h - Resenha (reprise)
7h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (reprise) - Em destaque o
aumento no preço de gás de cozinha
9h - Comissão de Direitos Humanos (reprise) -
Discute situação dos ocupantes de prédios abandona-
dos em Santa Teresa, na capital
10h15 - Palestra (inédito) - Discute a qualidade
na administração de finanças familiar
11h30 -Visão Parlamentar (reprise) - Entrevista
com os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana
12h-Sala de Imprensa (reprise) -Jornalistas
sabatinam o secretário do Conselho Regional de
Medicina, Jáder Campomizzi
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Resenha (reprise)
14h15 - Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (reprise) - Discute a proposta
orçamentária do Estado para 2003
16h20 - Palestra (reprise) - Discute a qualida-
de na administração de finanças familiar


