
9 DE MAIO DE 2016 – SEGUNDA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.854

Assembleia promove debates sobre 
os caminhos da comunicação pública 

Clarissa Barçante – 1/6/15

Os desafios da comunicação pública serão discutidos esta semana, durante ciclo de debates

biental dos recursos hídricos. 
Às 16h30, no Plenarinho 

II, a Comissão Extraordinária 
do Idoso aborda a situação 
dos aposentados e pensionis-
tas no Estado. 
Quinta-feira (12) – Diaman-
tina recebe o décimo encon-
tro regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
a partir das 9 horas. No mes-
mo horário, a Comissão de 
Saúde promove audiência 
em Unaí sobre a situação da 
oncologia na região. 

No Plenarinho III da  ALMG, 
às 10 horas, a limitação da 
internet banda larga motiva 
audiência da Comissão de 
Defesa do Consumidor. Às 18 
horas, no Plenário, se inicia 
o ciclo de debates Desafios 
da Comunicação Pública em 
Rede: Políticas Públicas, Par-
ticipação Popular e Direito à 
Comunicação. 

A programação do even-
to continua na sexta-feira 
(13), com a realização de 
workshops e discussões, em 
grupos de trabalho. 

Centro Hospitalar Psiquiátri-
co de Barbacena, às 13 e às 
15 horas, respectivamente.

A Comissão de Minas e 
Energia também tem visitas 
programadas para o mesmo 
dia. Às 13 horas, ela vai à feira 
EnerSolar + Brasil. Em Segui-
da, irá conhecer o congresso 
Ecoenergy. 

Na ALMG, no Plenarinho 
II, às 16 horas, acontece o de-
bate sobre o padrão genéti-
co do alcoolismo promovido 
pela Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas. Mais tarde, às 
18h30, a Comissão de Cultura 
homenageia a Eurocâmara, 
no Salão Nobre.     
Quarta-feira (11) – Em reu-
nião da Comissão de Meio 
Ambiente, às 10 horas, no 
Plenarinho I, serão discutidos 
os avanços decorrentes da Lei 
21.972, de 2016, nos proces-
sos de licenciamento ambien-
tal. No Auditório, às 15 horas, 
a Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria se reúne pa-
ra tratar da regularidade am-

No Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, 
a Assembleia oficializa sua 
parceria com o movimento 
Maio Amarelo, voltado à pre-
venção de acidentes de trân-
sito. No Plenário, às 20 horas, 
o presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais rece-
be o título de Cidadão Hono-
rário do Estado. 
Amanhã (10) – A obriga-
toriedade de matrícula na 
educação infantil, a partir de 
2016, para crianças de 4 e 5 
anos será discutida em reu-
nião conjunta das Comissões 
de Participação Popular e de 
Educação, às 9h30, no Teatro. 
No mesmo horário, a Comis-
são de Segurança Pública de-
bate, em Vespasiano, a crimi-
nalidade no município. 

Às 10 horas, a Comissão 
de Saúde visita o Hospital Re-
gional de Barbacena, a fim de 
verificar sua infraestrutura e 
as condições de atendimento 
da entidade. Com o mesmo 
objetivo, a comissão também 
irá ao Hospital Ibiapaba e ao 

Quais os caminhos da comu-
nicação pública em Minas? 
Palestras, workshops e grupos 
de trabalho sobre o assunto 
vão buscar as respostas du-
rante o ciclo de debates Desa-
fios da Comunicação Pública 
em Rede: Políticas Públicas, 
Participação Popular e Direi-
to à Comunicação. Realizado 
pela Assembleia, em parceria 
com instituições públicas e 
movimentos sociais, o even-
to será aberto na quinta-feira 
(12), às 18 horas, no Plenário, 
prosseguindo no dia seguin-
te, com oficinas e elaboração 
de propostas para o fortaleci-
mento do setor.

Outra atividade progra-
mada para esta semana é 
uma audiência pública da 
Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas, na qual se-
rão discutidos os resultados 
de uma pesquisa  sobre os 
padrões genéticos do alcoo-
lismo e seus reflexos nas po-
líticas públicas relacionadas à 
dependência química. Confi-
ra os destaques.
Hoje (9) – A partir das 9 ho-
ras, a cidade de Santa Luzia 
recebe mais um encontro do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura. A ALMG promove 
a interiorização do evento, 
para ampliar a participação da 
sociedade no aprimoramento 
do PL 2.805/15, que contém 
as metas do Executivo para a 
cultura nos próximos 10 anos.

Às 14 horas, a Comissão 
de Saúde vai ao Conselho Es-
tadual de Saúde, para conhe-
cer as demandas da entidade. 
Outra visita acontece às 15 
horas, dessa vez da Comissão 
de Direitos Humanos, que irá 
ao Acampamento pela De-
mocracia, na Capital, com o 
intuito de se inteirar sobre a 
atividade dos acampados.



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 9 de maio de 2016EDUCAÇÃO

Contexto político nacional preocupa 
educadores reunidos em Uberlândia

Respeito à diversidade ainda é desafio
os cofres municipais. 
Uberlândia – A cidade de 
Uberlândia já tem um Plano 
Municipal de Educação des-
de o ano passado. Segundo o 
prefeito Gilmar Machado, o 
município deve alcançar a uni-
versalização da educação para 
crianças de 4 e 5 anos até o 
final de 2016. O atendimento 
das creches já alcança 57% das 
crianças de até 3 anos, muito 
superior à meta do plano na-
cional, que prevê que 50% de-
las sejam atendidas até 2020.

tes era submetido ao setor de 
assistência social, foi, agora, 
transferido para a educação. 
No entanto, os profissionais 
dessa rede de atendimento 
geralmente não são profes-
sores e não têm formação de 
educador infantil.

Segundo Gilmar Machado, 
as prefeituras estão tendo difi-
culdades para fazer essa ade-
quação, pois os profissionais fi-
zeram concursos para funções 
diferentes e a transferência vai 
representar mais custos para 

dos os tipos de deficiência.
Max Ziller alertou para o 

grande número de suicídios en-
tre os gays rejeitados pela so-
ciedade e a evasão escolar de 
meninas que engravidam pre-
cocemente, consequências, em 
sua opinião, da falta de diálogo 
sobre gênero e sexualidade. 
Educação infantil – O prefeito 
de Uberlândia, Gilmar Macha-
do, chamou atenção para ou-
tro desafio. Ele explicou que 
o atendimento das creches às 
crianças de até 3 anos, que an-

Um dos avanços propostos 
durante o encontro foi a dis-
cussão da questão de gêne-
ro nas escolas. “Queremos o 
respeito à mulher, aos negros, 
ao homossexual, ao trans, ao 
travesti. Não podemos deixar 
esse povo de fora”, salientou 
Professor Neivaldo. Jakes Fé-
lix também defendeu a garan-
tia de direitos da população 
LGBT, a inclusão da popula-
ção da periferia e dos negros, 
além da ampliação do acesso 
à escola das pessoas com to-

Guilherme Dardanhan

A Assembleia levou ao município de Uberlândia as discussões sobre o Plano Estadual de Educação

fazer pela educação em Mi-
nas Gerais, citando desafios 
como a valorização dos pro-
fessores, a melhoria do Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg), a humaniza-
ção das perícias médicas e o 
incremento da infraestrutura 
das escolas. De acordo com o 
secretário, 75% das escolas 
estão sucateadas e 60% dos 
adolescentes estão fora do 
ambiente escolar ou retidos 
no ensino fundamental.

Avanços – O deputado Paulo 
Lamac (Rede), que coorde-
nou a mesa de debates do en-
contro, explicou que a grande 
meta é construir o melhor 
plano de educação do País. “É 
um desafio relevante. Acredi-
tamos no planejamento para 
estabelecer uma política pú-
blica que extrapole qualquer 
governo”, pontuou.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Agrário, 
Professor Neivaldo, admitiu 
que ainda há muito que se 

sas expectativas de direito. É 
preciso lutar para avançar”, 
afirmou.

Max Ziller, diretor da 
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), sugeriu que a socie-
dade se mobilize para evitar 
o impeachment. No mesmo 
sentido, o superintendente re-
gional de Ensino de Uberlân-
dia, Jakes Paulo Félix, avaliou 
que há um uma tentativa de 
criminalização de movimen-
tos sociais, com o objetivo de 
paralisar a luta de classes. 

A preocupação com o even
tual afastamento da presi-
dente da República, Dilma 
Rousseff, e um consequente 
retrocesso nos direitos so-
ciais e na educação foi a tô-
nica das apresentações fei-
tas no  encontro regional de 
Uberlândia do fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
promovido pela Assembleia 
na última sextafeira (6). 

Durante a manhã, auto-
ridades e representantes do 
setor fizeram palestras para 
os mais de 200 participan-
tes, de 13 cidades da região. 
A votação do impeachment 
foi abordada em quase todos 
os pronunciamentos. Para 
Ronaldo Américo Ferreira, 
diretor regional do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais 
(SindUTE), o que está em 
jogo não é a queda da presi-
dente, e sim a supressão de 
direitos conquistados. “Ne-
nhum retrocesso será aceito 
neste país”, advertiu.

Posição semelhante tem 
a secretária municipal de Edu-
cação de Uberlândia, Gercina 
Santana Novais. “O momento 
coloca em risco avanços nas 
áreas sociais”, disse. Na opi-
nião da secretária, discutir o 
plano do Estado sem vincular 
educação e democracia seria 
inútil. “O golpe não apaga o 
que está aqui. Ele reduz nos-
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (9/5)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Santa Luzia)
14 horas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Conselho Estadual de 
Saúde, para ouvir as demandas do órgão relacionadas à saúde pública 
no Estado. Requerimento: deputado Arlen Santiago

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Belo Horizonte) – visita ao Acampamen-

to pela Democracia, para conhecer a atividade dos acampados. Requeri-
mento: deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira

19 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Espaço Democrático José Aparecido 

de Oliveira) – lançamento do movimento Maio Amarelo, voltado à pre-
venção de acidentes de trânsito. Requerimento: deputado Fred Costa

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega de título de Cidadão Honorário do 

Estado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação do pianista Rafael Ruiz

Terça-feira (10/5)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) 
9h30

• Comissões de Educação e de Participação Popular (Plenarinho I) – debater, 
com a presença de convidados, a Emenda Constitucional 59/09, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil, a partir de 
2016, de crianças de 4 e 5 anos. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Segurança Pública (Vespasiano) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança pública no município. Requerimento: depu-
tada Ione Pinheiro

10 horas
• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Hospital Regional de Barbace-

na, para conhecer as condições de trabalho dos funcionários e os proble-
mas estruturais da entidade. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho 
III) – eleição de presidente e vice

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

13 horas
• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Hospital Ipiapaba, para co-

nhecer a infraestrutura, as condições de atendimento e as boas práti-
cas de gestão hospitalar da entidade. Requerimento: deputado Arlen 
Santiago

• Comissão de Minas e Energia (São Paulo) – visita à feira EnerSolar + Bra-
sil e ao congresso Ecoenergy. Requerimento: deputado Gil Pereira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões da GPI)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Centro Hospitalar Psiquiátri-

co de Barbacena, para conhecer as condições de trabalho dos funcioná-
rios e os problemas estruturais da entidade. Requerimento: deputado 
Arlen Santiago

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – debater, com a presença de convidados, pesquisa sobre os 
padrões genéticos do alcoolismo. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
19h15

• Comissão de Cultura (Salão Nobre) – entrega de diploma de voto de con-
gratulações com a Eurocâmara de Minas Gerais e seu presidente. Reque-
rimento: deputado Agostinho Patrus Filho

Quarta-feira (11/5)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Loyola, de Belo Horizonte

ALMG apoia campanha voltada à 
prevenção de acidentes de trânsito

Diante disso, várias insti-
tuições realizam, desde 2014, 
o movimento, que reúne uma 
série de ações de conscienti-
zação sobre segurança no 
trânsito. A adesão da ALMG 
é importante, especialmente 
porque o Estado se destaca 
constantemente nos noticiá-
rios por ser, estatisticamente, 
o recordista em acidentes ro-
doviários. Esse fato se expli-
ca, em parte, pelo tamanho 
da sua malha viária, a maior 
do País. São quase 300 mil 
quilômetros de estradas, 16% 
do total brasileiro.

No evento, será assinada 
a Carta de Compromisso com 
o Movimento. Durante todo 
o mês de maio, o Espaço Jo-
sé Aparecido de Oliveira será 
iluminado com a cor amarela.

co José Aparecido de Oliveira, 
atendendo a requerimento do 
deputado Fred Costa (PEN). 

O Maio Amarelo está em 
sua 3ª edição, como parte de 
um esforço global encabeça-
do pela ONU, que definiu o 
período entre 2011 e 2020 a 
Década de Ações para a Segu-
rança no Trânsito. Os altos ín-
dices de acidentes no mundo 
fazem com que o problema 
seja tratado como uma epi-
demia global. É nesse sentido 
que o movimento pretende 
tratar o tema da segurança 
viária, com ações de cons-
cientização que seguem o 
modelo de campanhas como 
o Outubro Rosa e o Novem-
bro Azul, as quais abordam, 
respectivamente, os cânceres 
de mama e próstata.

cenário, a Assembleia apoiou, 
neste ano, o Movimento Maio 
Amarelo, por meio da Comis-
são de Assuntos Municipais 
e Regionalização. A parceria 
será oficializada hoje, às 19 
horas, no Espaço Democráti-

O Brasil é o quinto país com 
maior número de mortes 
por acidentes de trânsito do 
mundo, de acordo com a Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU). Com o objetivo de 
contribuir para mudar esse 

MAIO AMARELO
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Espetáculo Bonequinho Doce
 0h30 Comissão de Saúde (16/3) – Denúncias de irregularidades na 

liberação de procedimentos pelo Instituto de Previdência dos 
Militares 

 5h Palestra – Lei de acesso à informação pública e participação 
democrática, com Daniela Santiago e Roberto Sorbilli 

 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 11 (Governo 
Provisório: a instauração do Federalismo e o enfraquecimento 
dos municípios)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Sala de Imprensa – Intolerância política

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Processo judicial eletrônico 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde (13/4) – Possível fechamento de 

maternidade e unidades do SUS em Betim 
 13h Geração – Maestro Marcos Arakaki
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 11 (Governo 

Provisório: a instauração do Federalismo e o enfraquecimento 
dos municípios)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Segurança Pública (19/4) – Apurar denúncias de 

possíveis irregularidades cometidas por diretores do presídio de 
Nova Serrana

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Sala de Imprensa – Intolerância política

 19h Assembleia Notícia/Comissão de Assuntos Municipais (ao 
vivo) – Lançamento do Movimento Maio Amarelo

 20h Reunião Especial (ao vivo) – Entrega do título de Cidadão 
Honorário de MG a Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH

• programação sujeita a alterações
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10 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – debater, com a presença de 

convidados, os avanços que a Lei 21.972, de 2016, trouxe para os processos 
de licenciamento ambiental. Requerimento: deputado Cássio Soares

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Sagrado Coração de Jesus, 

de Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a pre-

sença de convidados, a regularidade ambiental na reserva de água, assim 
como a agricultura irrigada. Requerimento: deputado Inácio Franco e outros

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a pre-
sença de convidados, a situação dos aposentados e pensionistas idosos 
no Estado. Requerimento: deputado Isauro Calais

Quinta-feira (12/5)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Diamantina)

• Comissão de Saúde (Unaí) – debater, com a presença de convidados, a 
situação da oncologia no Noroeste de Minas. Requerimento: deputado 
Arlen Santiago

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, de 
Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – debater, com a 

presença de convidados, a possibilidade de limitação da internet banda 
larga. Requerimento: deputados Elismar Prado, Douglas Melo, Sargento 
Rodrigues e Noraldino Júnior

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Unifenas de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

18 horas
• Ciclo de debates Desafios da Comunicação Pública em Rede: Políticas 

Públicas, Participação Popular e Direito à Comunicação (Plenário)

Sexta-feira (13/5)
9 horas

• Ciclo de debates Desafios da Comunicação Pública em Rede: Políticas 
Públicas, Participação Popular e Direito à Comunicação (Plenário)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Eu Sou Meio, com Milena Torres e Sílvia Gommes

13 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – representantes da Câmara Municipal de Ubá

ACONTECE NA SEMANA (cont.)

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
• Vede totalmente a tampa de caixas-d’água, galões, tonéis, poços e latões. 
• Limpe as calhas, evitando que folhas e sujeira acumulem água.
• Esfregue as paredes das vasilhas de água dos animais uma vez por semana.
• Limpe as bandejas da geladeira e do ar-condicionado para que a água não se acumule.


