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ordenadores são vereadores 
ou servidores que represen-
tam e conduzem os trabalhos 
em cada município.

Também ontem, os es-
tudantes se reuniram em 
grupos de trabalho, na Escola 
do Legislativo, para debater e 
votar as propostas constan-
tes no documento-síntese 
desta edição, que estará em 
votação hoje, no Plenário.

mais o processo participativo 
que ocorre nos municípios. “O 
foco do projeto é o que aconte-
ce nos municípios, não na eta-
pa estadual. É nas cidades onde 
vivem que as pessoas veem as 
coisas acontecendo”, afirmou.

O modelo de coordena-
ção para o ano que vem foi 
apresentado e discutido com 
os coordenadores municipais 
na tarde de ontem. Esses co-

desenvolvimento do Estado. O 
PJ Minas é dividido em etapas 
municipal, regional e estadual. 

Para a gerente-geral da 
Escola do Legislativo, Ruth 
Schmitz, o grande desafio em 
2018 será manter a qualidade 
do projeto sem excluir nenhum 
município. “Temos que radica-
lizar o modelo de rede”, disse 
ela, complementando que a 
intenção é valorizar cada vez 

Em 2018, o Parlamento Jovem 
de Minas alcançará sua maior 
expansão desde o início do 
projeto. A expectativa é de que 
participem 154 municípios, 
mais que o dobro dos 63 deste 
ano. Em razão disso, o número 
de polos regionais que abrigam 
a segunda etapa do projeto 
deve crescer de 12 para 21, 
com pelo menos um polo em 
cada um dos 17 territórios de 

Projeto será ampliado no ano que vem

Ela explicou que a violência con-
tra a mulher é definida como 
qualquer ação ou conduta que 
lhe cause dano ou violência físi-
ca, sexual ou psicológica, o que 
faz com que todo mundo já te-
nha presenciado, direta ou indi-
retamente, um episódio desses.

Ana Luz também apre-
sentou aos estudantes dados 
sobre homicídios e estupros 
de mulheres, destacando que 
o Brasil está em quinto lugar 
nos índices de feminicídio no 
mundo.

violência justamente por ser 
mulher.

A estudante Míriam As-
sumpção, de Pará de Minas 
(Região Central), também vo-
tou no tema. “Hoje em dia, as 
mulheres sentem medo por se-
rem mulheres”, declarou. Para 
ela, é preciso que a juventude 
enfrente essa questão, contri-
buindo para conscientizar a so-
ciedade sobre o problema.

A consultora Ana Luz Ledic 
foi a responsável por falar aos 
jovens sobre o tema vencedor. 

Gabriel Rodrigues, de 
Viçosa (Zona da Mata), par-
ticipou do PJ Minas no ano 
passado, quando defendeu 
que se discutisse a violência 
contra a mulher. “Não conse-
gui convencer os outros estu-
dantes. Agora, o Polo Zona da 
Mata 2 trouxe novamente o 
assunto e conseguimos cons-
cientizar os demais sobre a 
importância de se debater a 
questão”, afirmou. Para ele, o 
machismo é institucionaliza-
do no Brasil, e a mulher sofre 

“A violência contra a mulher” 
será o tema da edição de 2018 
do Parlamento Jovem de Minas 
(PJ Minas), projeto de formação 
política realizado pela Assem-
bleia Legislativa, em parceria 
com a PUC Minas e câmaras 
municipais. A escolha ocorreu 
na manhã de ontem, na Esco-
la do Legislativo da ALMG, em 
processo do qual participaram 
120 estudantes do ensino mé-
dio, no segundo dia de traba-
lhos da etapa estadual de 2017. 

Hoje, os estudantes se reú- 
nem pela manhã e à tarde, no 
Plenário da Assembleia, no 
último dia de trabalhos dessa 
fase final, quando será votado 
o documento com as propostas 
sobre o tema deste ano, “Edu-
cação política nas escolas”.
Votação – O tema vencedor 
para 2018 recebeu 83 votos. 
Outras duas opções estavam 
em votação, ontem: “A violên-
cia e a criminalidade entre os 
jovens”, escolhido por 27 estu-
dantes, e “Os jovens e o merca-
do de trabalho”, que recebeu 9 
votos. Houve uma abstenção.

Antes da votação, consul-
tores da ALMG fizeram uma 
breve explanação sobre cada 
uma das opções, seguida por 
um momento de falas e per-
guntas dos estudantes.

Violência contra a mulher será tema do 
Parlamento Jovem de Minas em 2018

Clarissa Barçante

Tema vencedor recebeu 83 votos dos estudantes presentes no segundo dia da etapa estadual 
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Veterinária defende castração de filhotes

Na opinião de professora, o livro 
impresso está longe de ser supérfluo

seu presidente e autor do 
requerimento de audiência.
Conselho – A comissão es-
pecial da ALMG que vai ana-
lisar as indicações de novos 
integrantes do Conselho Es-
tadual de Educação elegeu 
ontem o deputado Coronel 
Piccinini (PSB) como presi-
dente. A deputada Celise 
Laviola (PMDB) foi eleita 
vice-presidente, e o depu-
tado Durval Ângelo (PT) foi 
designado relator.

veterinário Idael Cristiano, 
que atua na área da saúde 
coletiva, também defendeu 
a castração de filhotes como 
medida de controle popula-
cional e redução de danos 
aos animais e à população.

No início da reunião, 
também participaram os 
deputados Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) e Elismar Prado 
(PDT), que elogiaram o esfor-
ço da comissão e do depu-
tado Noraldino Júnior (PSC), 

xugar gelo a vida inteira. 
A castração, por si, já é um 
ato de amor”, afirmou Yara 
Lacerda. Ela rebateu a argu-
mentação de que a castração 
de filhotes não é recomendá-
vel devido à fragilidade des-
ses animais. Na opinião dela, 
os riscos da cirurgia nessa 
faixa etária são muito meno-
res. A veterinária lamentou 
que não haja apoio do poder 
público a esse trabalho.

Colaborador da ONG, o 

O maior controle populacio-
nal e, em consequência, a 
redução do número de cães e 
gatos abandonados e a dimi-
nuição da incidência e da dis-
seminação de doenças são as 
principais vantagens da cas-
tração pediátrica de animais 
domésticos. É o que afirma a 
médica-veterinária Yara Sar-
mento Lacerda, diretora-pre-
sidente da ONG SOS Bichinho, 
de Pará de Minas (Região 
Central do Estado). Convidada 
pela Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais, ela 
participou ontem de audiên-
cia pública sobre o tema.

A médica aponta, também, 
a redução em até 90% do cân-
cer de mama nas fêmeas, bem 
como a redução do câncer de 
próstata nos machos. Além 
disso, observou, os filhotes rea-
gem muito bem, tanto durante 
a operação como no pós-opera-
tório. Outra vantagem, segundo 
ela, é que a castração dos filho-
tes contribui para um compor-
tamento mais adequado dos 
animais, que se adaptam bem a 
vários ambientes e se mantêm 
mais tranquilos, diminuindo os 
problemas de agressividade e 
demarcação de território.

“Se não controlarmos 
isso desde cedo, vamos en-

presso ou digital, é uma pre-
sença viva na construção dos 
processos de conhecimento 
e até na busca da felicidade”, 
afirmou.
Grupos – Como nos outros 
encontros, as discussões 
prosseguiram ao longo da 
tarde, com os participantes 
divididos em grupos de tra-
balho. As sugestões levanta-
das em cada encontro serão 
avaliadas na etapa estadual 
e, se aprovadas, constarão 
do documento final, que vai 
embasar o projeto do Plano 
Estadual do Livro.

de novembro, na ALMG, após 
os dois últimos encontros re-
gionais, que ocorrerão, res-
pectivamente, em Uberlândia, 
no dia 26 deste mês, e Teó- 
filo Otoni, em 3 de outubro.

O secretário de Estado 
de Cultura, Angelo Oswal-
do, também falou no evento 
e lembrou que Minas tem 
aproximadamente 800 biblio-
tecas públicas espalhadas por 
750 cidades e que um dos de-
safios é justamente universa-
lizar o acesso à biblioteca em 
todos os 853 municípios mi-
neiros. “O livro, seja ele im-

Estadual, em Belo Horizonte. A 
iniciativa é uma parceria entre a 
Assembleia Legislativa e as Se-
cretarias de Estado de Cultura e 
de Educação.

O objetivo do evento é 
avaliar propostas do governo 
do Estado e apresentar con-
tribuições da sociedade civil 
para a elaboração do Plano 
Estadual do Livro, que vai esta-
belecer metas e diretrizes para 
os próximos dez anos, a fim de 
incentivar a leitura e democra-
tizar o acesso às bibliotecas.

A etapa estadual do fó-
rum será realizada de 22 a 24 

O livro impresso está longe de 
ser supérfluo, na opinião de 
Ana Elisa Ribeiro, professora 
e pesquisadora do Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica 
(Cefet). “Eu posso ser uma cele-
bridade do YouTube, mas ainda 
assim tenho que ter um livro 
impresso, pois isso significa algo  
mais”, disse ela. Ana Elisa, que 
também é escritora, participou 
da abertura do quinto encon-
tro regional do fórum técnico 
Semeando Letras – Plano Esta-
dual do Livro, Leitura, Literatura 
e Bibliotecas, realizado ontem 
no Teatro da Biblioteca Pública 

EDUCAÇÃO

COMISSÕES

Daniel Protzner

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais discutiu o controle populacional
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Má gestão é apontada como uma das causas
ciano Alvarenga afirmou que o 
caminho para o enfrentamento 
da crise passa pela integração 
de políticas ambientais, eco-
nômicas e de recursos hídricos. 
Ele defendeu que o Estado crie 
mecanismos de combate ao 
desmatamento e ao uso abusi-
vo da água pelas mineradoras.

Para o consultor da Ge-
rência de Meio Ambiente da 
Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg), Odo-
rico Araújo, a população não 
está fazendo a sua parte, ape-
sar dos seguidos alertas. 

gue de solucionar a crise hídri-
ca. “O Fhidro não está sendo 
aplicado corretamente. Qual 
é a destinação desses recur-
sos? As empresas usufruem da 
água sem contrapartida para a 
sociedade, e isso também pre-
cisa ser revisto”, reforçou.
Chuva – O diretor de Operação 
Metropolitana da Copasa, Rô-
mulo Tomás, frisou que a crise 
é ambiental, econômica e de 
gestão. “Para piorar, o volume 
de chuva está na metade da 
média histórica”, acrescentou.

O promotor de Justiça Lu-

crise hídrica”, declarou.
A vice-presidente da 

Comissão Interestadual Par-
lamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável 
da Bacia do Rio Doce (Cipe 
Rio Doce), deputada Rosân-
gela Reis (Pros), lembrou que 
milhões de pessoas são atin-
gidas pela falta de água e que 
a escassez foi agravada pelo 
rompimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana (Região 
Central do Estado).

Para ela, não dá para espe-
rar que a natureza se encarre-

O presidente da comissão e au-
tor do requerimento que moti-
vou o debate, deputado Dou-
tor Jean Freire (PT), disse que 
a crise da água é antiga e que a 
culpa não é da falta de chuvas. 
Para ele, é preciso combater a 
má gestão dos recursos públi-
cos. O parlamentar também 
afirmou que o agronegócio e a 
mineração estão entre os res-
ponsáveis pela situação. “Não 
há como acabar com a seca. 
Temos que saber conviver com 
ela, e isso passa por um efeti-
vo plano de enfrentamento da 

Ricardo Barbosa

A crise hídrica foi assunto de audiência pública realizada pela Comissão de Participação Popular

Falta de água afeta quase 1 milhão de
pessoas em 93 municípios do Estado

que o Estado arca com des-
pesas de transporte, hospe-
dagem e alimentação, o que 
permite que os comitês se 
reúnam. “Em 2017, foram 
custeados 27 conselheiros, 
num total de quase R$ 80 
mil. Além disso, o custo por 
pessoa no Igam é de R$ 780 
mil por ano. Há dificuldade 
em relação ao Fhidro, mas 
me surpreende a alegação 
de que falta estrutura para os 
comitês”, completou.

sam ser fortalecidos para o en-
frentamento da crise hídrica, 
mas reconhece que ainda exis-
tem entraves para o acesso aos 
recursos do Fhidro. Segundo 
ela, entre 2010 e 2017, foram 
repassados R$ 141 milhões 
aos comitês, e há um saldo de  
R$ 14 milhões para serem re-
passados ainda neste ano. “O 
objetivo é usar esses valores 
para viabilizar a estrutura bási-
ca dos comitês”, explicou.

Clarisse Dantas afirmou 

no ainda não enviou um novo 
projeto de lei para a ALMG. Se 
isso não acontecer, os comitês 
ficarão ainda mais inviáveis fi-
nanceiramente”, destacou. Ele 
cobrou transparência do Estado 
quanto aos dados do desmata-
mento e afirmou que a ativida-
de agropecuária e a mineração 
estão acabando com a água.

A gerente de Apoio aos 
Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas do Igam, Clarisse Dantas, 
entende que os comitês preci-

O presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas, Marcus Vinícius Po-
lignano, afirmou ontem, aos 
deputados da Comissão de 
Participação Popular, que 93 
municípios mineiros estão em 
estado de emergência pela 
falta de água, o que significa 
dizer que, hoje, cerca de 937 
mil pessoas são atingidas pela 
seca no Estado. O alerta foi 
feito em audiência pública 
que debateu a crise hídrica.

Para ele, os problemas de 
gestão pública estão na raiz 
dessa crise. Polignano relatou, 
por exemplo, que os recursos 
do Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidro-
gráficas do Estado (Fhidro) 
estão sendo contingenciados, 
o que resulta em R$ 250 mi-
lhões a menos de investimen-
to. “A situação é grave. Muitos 
comitês não têm sequer sede 
e pessoal. Precisamos fortale-
cer o Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam), uma vez 
que Minas Gerais não é mais a 
caixa d’água do Brasil”, disse.

O representante do Fórum 
Mineiro dos Comitês de Bacias, 
Gustavo Malacco, reforçou a 
importância dos repasses do 
Fhidro e alertou que a lei que o 
regulamenta deixará de vigorar 
no final deste ano. “O gover-

COMISSÕES
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do Sol, Luiz Fernando Diniz. Na 
opinião dele, também pode ha-
ver desvalorização dos imóveis.

Segundo o gerente da 
Área de Proteção Ambien-
tal (APA) Sul, Luiz Roberto 
Bendia, os conselhos das 
unidades de conservação 
deveriam ter sido ouvidos 
antes do licenciamento do 
empreendimento. 

O representante da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Daniel Gonçalves, 
ressaltou que não há exigên-
cia legal de consulta às uni-
dades de conservação para 
a construção de crematórios. 
Ele disse, ainda, que a licença 
ambiental é emitida de acor-
do com a capacidade insta-
lada do empreendimento e 
que isso será fiscalizado. 

O deputado Fred Costa 
(PEN), autor do requerimento 
de audiência, se manifestou 
contrariamente à construção 
do crematório. Para ele, o 
processo está cheio de vícios.

Apesar da resistência de 
vários dos presentes, que 
tentaram impedir sua fala, 
Felipe Dias, diretor do em-
preendimento batizado de 
Memorial Vale do Sol, expli-
cou o projeto. Entre outras 
coisas, ele apresentou dados 
de crematórios ao redor do 
mundo e imagens de empre-
endimentos semelhantes no 
Brasil e na Europa, destacan-
do que o serviço funciona em 
áreas mais densamente po-
voadas que o Vale do Sol.

Segundo Dias, do ponto 
de vista de meio ambiente e 
saúde, crematórios resolvem 
vários problemas, já que ce-
mitérios seriam responsáveis 
por poluir lençóis freáticos.

Mesmo depois das expli-
cações, os moradores manti-
veram sua posição contrária à 
instalação do crematório. “Não 
queremos conviver com veló-
rios e cortejos fúnebres”, disse 
o diretor da Associação de Pro-
prietários e Moradores do Vale 

Representantes de am-
bos os lados, assim como de 
órgãos públicos e unidades de 
conservação, discutiram essas 
questões, ontem, em audiên-
cia da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. 
A previsão é de que o crema-
tório seja instalado na Quinta 
Avenida, uma das principais da 
região, entre os condomínios 
Pasárgada e Morro do Chapéu.

A possível construção de um 
crematório no Vale do Sol, em 
Nova Lima (Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte), coloca 
em lados opostos moradores 
da região, que tentam impe-
dir que o serviço funcione ali 
e alegam irregularidades na 
documentação, e os empreen-
dedores, os quais afirmam que 
os processos de licenciamento 
foram seguidos corretamente.

Gerais”, declarou o deputado 
Carlos Pimenta (PDT). 

Para o deputado Arlen 
Santiago (PTB), as prefeitu-
ras não podem ser penali-
zadas. O deputado Antônio 
Jorge (PPS) afirmou que o 
Estado descumpre os precei-
tos constitucionais de gastos 
com a saúde.

três anos. Ela acrescentou que 
o município não recebe do go-
verno do Estado recursos para 
a compra de órteses e próteses.

“Há uma dívida crescen-
te do governo com os muni-
cípios, que já ultrapassa os  
R$ 2 bilhões. Sentimos as 
fragilidades dos programas 
de saúde pública de Minas 

O vereador de Montes Cla-
ros Valcir Soares da Silva desta-
cou a discrepância entre o valor 
de mercado dos equipamentos 
e o que é pago pelo SUS. “Uma 
cadeira tetraplégica custa  
R$ 2.930,00 no mercado e, na 
tabela do SUS, R$ 1.170,00. As 
empresas não têm como entre-
gá-las por esse valor”, disse.

Segundo o coordenador 
de Atenção à Saúde da Pessoa 
com Deficiência da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), Da-
vid Mello de Jesus, nos últi-
mos dois anos houve licitação 
para fornecimento de órteses 
e próteses, mas não aparece-
ram empresas interessadas. A 
defasagem da tabela do SUS 
seria um dos motivos.

A secretária municipal de 
Saúde de Montes Claros, Dulce 
Pimenta Gonçalves, salientou 
que, em alguns casos, a fila por 
uma cadeira de rodas chega a 

No Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, cele-
brado ontem, a Comissão de 
Saúde debateu os problemas 
com o fornecimento de órte-
ses, próteses e meios auxilia-
res de locomoção em Montes 
Claros (Norte de Minas), dian-
te da grande demanda e da li-
mitação de recursos públicos. 
A situação é agravada pela 
falta de empresas interessa-
das, por causa da defasagem 
dos valores da tabela do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

As próteses são utilizadas 
como substitutas de mem-
bros, estruturas e articulações 
do corpo (válvulas cardíacas 
e implantes dentários, por 
exemplo). Já as órteses auxi-
liam as funções de um mem-
bro, órgão ou tecido, compen-
sando insuficiências funcionais 
(marca-passos e aparelhos au-
ditivos, entre outros).

Crematório gera polêmica em Nova Lima

Norte de Minas sofre com a carência de 
recursos do SUS para órteses e próteses

Debatedores reclamaram da falta de repasses do Estado a municípios

Guilherme Bergamini

Comissão de Assuntos Municipais discutiu construção do crematório

Luiz Santana

COMISSÕES



22 de setembro de 2017 sexta-feira – Assembleia Informa • 5

ORADORES
Jequitinhonha
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) parabenizou Ara-
çuaí (Vale do Jequitinhonha) 
pelos 140 anos do municí-
pio. “Carregada de um mo-
vimento cultural rico e au-
têntico, Araçuaí é exemplo 
para o Vale e para Minas”, 
declarou. O parlamentar 
também agradeceu ao go-
vernador Fernando Pimen-

tel por prestigiar a região, 
referindo-se à visita que o 
chefe do Executivo fará a 
Almenara, para inaugurar 
ponte que liga a cidade à 
BR-367. O deputado comen-
tou, ainda, audiência da Co-
missão de Participação Po-
pular realizada ontem, que 
tratou da crise hídrica no 
Estado. Ele rebateu fala do 
deputado João Leite (PSDB), 

o qual havia afirmado que 
o problema que se alastra 
por quase 100 municípios 
mineiros se deve à má ges-
tão do governo do Estado. 
“Precisamos debater não 
só a água que falta nas tor-
neiras, mas a água que está 
deixando de nascer. E aí não 
dá para dizer que tudo é cul-
pa da Copasa”, disse Doutor 
Jean Freire.

Crise hídrica
O deputado João Leite 
(PSDB), ao comentar a audi-
ência sobre a falta de água 
em Minas, frisou que o go-
verno do Estado não atua 
com planejamento, o que se 
reflete na crise hídrica. “Este 
governo firmou o Pacto das 
Águas, em 2015, prometen-
do apoiar os comitês de ba-
cias hidrográficas, mas eles 

estão sem apoio”, criticou. O 
parlamentar citou documen-
tos sobre outorgas de água 
concedidas por Superinten-
dências de Meio Ambiente 
em várias cidades de Minas, 
muitas com crise no abasteci-
mento. Ele mencionou a situ-
ação de Paracatu (Noroeste), 
onde 70% da população está 
sem água e, ainda assim, a 
Supram concedeu outorgas 

para irrigação na região, no 
total de 545 mil litros por 
segundo. “Só uma dessas 
outorgas é quase o consumo 
de toda a cidade”, calculou o 
deputado João Leite. O par-
lamentar anunciou, em seu 
pronunciamento, que vai 
ingressar no Ministério Pú-
blico com um pedido de au-
ditoria em todas as outorgas 
concedidas.

nhum tipo de violência, citan-
do, como exemplo, a leniência 
do poder público quanto ao 
assassinato de homossexuais.

Juhlia Santos, travesti e 
conselheira no quilombo Man-
zo Kaiango, salientou que a bus-
ca por direitos da população 
transexual enfrenta ainda mais 
obstáculos do que o feminismo: 
“Estamos no topo da pirâmide 
de descaso e direitos negados”.

Monteiro, coordenadora da 
Marcha Mundial das Mulheres, 
e Letícia Gonçalves, integrante 
do Conselho Regional de Psi-
cologia, defenderam a descri-
minalização do aborto como 
questão de saúde pública.

A pesquisadora Rosiane 
Pires abordou a falta de políti-
cas públicas para a população 
lésbica. Ela afirmou não se sen-
tir protegida em relação a ne-

físicas e psicológicas durante 
o parto, como procedimentos 
não consentidos ou não reco-
mendados, falta de privacida-
de e humilhação da gestante.

A defensora pública Flá-
via Marcelle de Morais ressal-
tou que o constrangimento se 
estende aos abortamentos, 
com perguntas inconvenien-
tes e intervenções dolorosas 
muitas vezes evitáveis.

Uma pesquisa nacional rea- 
lizada em 2010 pelo Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e 
Gênero e pela Universidade de 
Brasília indica que uma a cada 
cinco brasileiras de até 40 anos 
já realizou ao menos um abor-
to. Essa prática só é permitida 
no País nos casos de anencefa-
lia do feto e quando a gestação 
traz risco de vida à gestante 
ou resulta de estupro, mas da-
dos do SUS de 2014 mostram 
que foram realizados 1,6 mil 
abortos legais naquele ano, en-
quanto 187 mil mulheres foram 
atendidas na rede pública após 
abortarem, no mesmo período.

Diante disso, Bernadete 

A violência obstétrica, a crimi-
nalização do aborto e o precon-
ceito contra lésbicas e transe-
xuais dominaram as discussões 
ontem, em audiência promovi-
da pela Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres sobre direitos 
sexuais e reprodutivos. A depu-
tada Marília Campos (PT), pre-
sidente da comissão, destacou 
que, historicamente, a violação 
desses direitos serve como 
instrumento para controlar as 
mulheres – “domesticá-las”, 
como definiu a parlamentar.

Nesse sentido, a pediatra 
Sônia Lansky, coordenadora 
da Comissão Perinatal da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte, denun-
ciou o exercício abusivo de 
autoridade sobre o corpo da 
mulher em grande parte dos 
procedimentos obstétricos. 
Ela apresentou pesquisas do 
Ministério da Saúde e da Fun-
dação Perseu Abramo, as quais 
apontam que cerca de 25% das 
mulheres ouvidas relataram já 
ter sofrido violência obstétrica, 
caracterizada por agressões 

Mulheres denunciam violação de direitos 
sexuais e reprodutivos na área de saúde

Tema foi debatido pela Comissão Extraordinária das Mulheres

Sarah Torres

COMISSÕES
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Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-
mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 9 às 18 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Plenário) – plenária final

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo teatral Um grito parado no ar, de Gianfrancesco 

Guarnieri, dirigido e adaptado por Leonardo Lessa

 0h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 
Ladeira 

 1h Panorama – Economia do livro
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (14/6) – Em debate, o 

Plano de Ação Orçamentária das Escolas Família Agrícola de 
Minas Gerais 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Tipificação do estupro 
 9h Assembleia Notícia/Reunião Especial (ao vivo) – Plenária 

final do Parlamento Jovem de Minas 2017
 12h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Reunião Especial (ao vivo) (continuação) – Plenária final do 

Parlamento Jovem de Minas 2017
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Tipificação do estupro 
 20h Segunda Musical (inédito) – Alessandra Arão, Kássio Arão, João 

Marcos Dias e Hélcio Vaz 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Licitações públicas 
 23h30 Zás (inédito) – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O programa aborda as medidas provisórias editadas pelo governo federal que alteram as re-
gras no setor mineral. Entre as mudanças estão o fim do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) e a criação de uma agência reguladora. Os convidados fazem uma análise dos 
possíveis impactos dessas mudanças em Minas Gerais, um dos estados mais representativos 
na produção mineral. Participam do Assembleia Debate: deputado Duarte Bechir (PSD); Licínio 
Xavier, assessor de Meio Ambiente da Associação Mineira de Municípios (AMM); e Cristiano 
Parreiras, diretor administrativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 
(Sindiextra). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

DOCUMENTÁRIO DIÁLOGOS POSSÍVEIS
 O documentário Diálogos possíveis promove, na segunda temporada, uma reflexão sobre gêne-
ro e orientação sexual, tema que instiga o debate em diversas dimensões sociais e que tem leva-
do, cada vez mais, a uma discussão política sobre o assunto. Os oito entrevistados da série falam 
o que pensam sobre a questão e como ela deve ser tratada pelas escolas, pelo Direito, pelas re-
ligiões e pela sociedade civil. Nos quatro “diálogos”, surgem opiniões por vezes conflitantes, que 
representam uma amostra das controvérsias que o tema provoca, mas também despontam ca-
minhos que podem levar a um debate mais qualificado. Sábado, às 18h30; domingo, às 20 horas.

PANORAMA
Conheça a economia gerada pelo mercado do livro no Brasil e em Minas, as dificuldades en-
frentadas por editores e autores que desejam publicar obras no Estado e as perspectivas de 
crescimento do setor editorial, com a concorrência cada vez mais forte do mundo digital. Nos-
sos convidados são Rosana Mont’alverne, presidente da Câmara Mineira do Livro, e Welbert 
Belfort, da Editora Scriptum. Eles vão detalhar o Plano Estadual do Livro, política pública do 
governo do Estado que tem a parceria da Assembleia Legislativa. Domingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


