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Também marcou a audi-
ência o lançamento do livro 
Las Casas Zumbi – Despertar 
histórico da consciência negra, 
de frei Carlos Josaphat. A obra 
é sobre o religioso espanhol 
Las Casas, que ficou conhecido 
como protetor dos índios.

Foi divulgada, ainda, a 
criação do Coletivo Paulo 
Freire por uma Educação De-
mocrática, com a publicação 
de petição contra a tentativa 
de retirar do educador o tí-
tulo de patrono da educação 
brasileira.

anos, recebeu homenagem 
na reunião. Religioso que 
também gostava de festa, 
música e alegria, conforme 
lembrou Durval Ângelo, dom 
José foi o primeiro bispo ne-
gro do Brasil. Ele foi lembrado 
na exibição de um vídeo, em 
relatos emocionados de pes-
soas que conviveram com ele, 
no lançamento do livro Um 
profeta em movimento, de 
Mauro Passos, e na apresen-
tação musical do grupo Geral-
dinho e Seus Companheiros, 
de Divinópolis.

bém se deve ao fato de seus 
templos estarem nas perife-
rias e nos bairros mais pobres.

Autor do requerimento 
de audiência, o deputado 
Durval Ângelo (PT) destacou 
a importância das duas datas 
“neste momento sombrio e 
de retrocesso mundial, de-
vido a posturas preconceitu-
osas e extremistas dos que 
não toleram diferenças”.
Homenagem – O arcebispo 
emérito da Paraíba, dom José 
Maria Pires, o “dom Zumbi”, 
que morreu em agosto aos 98 

Participantes de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos, realizada na noite de 
terça-feira (14), defenderam o 
combate a posturas extremistas 
e preconceituosas. Na reunião, 
foi destacada a proximidade de 
duas datas, o Dia da Consciên-
cia Negra, em 20 de novembro, 
e o Dia Mundial dos Pobres, que 
acabou de ser instituído pelo 
papa Francisco e será comemo-
rado pela primeira vez no do-
mingo, 19 de novembro.

“Não por coincidência te-
mos as duas datas, para que 
pensemos na acolhida do ou-
tro, longe de comparações des-
qualificadoras e intolerantes”, 
afirmou o professor da PUC Mi-
nas Guaracy Santos. Segundo 
ele, dados recentes mostram 
que uma denúncia de intole-
rância religiosa é registrada a 
cada 15 horas no País, sendo as 
religiões e expressões de matriz 
africana os principais alvos. En-
tre estas, a umbanda é a mais 
atingida, com 39% dos casos.

“Temos vários desafios, 
entre os quais o do diálogo in-
terreligioso, que muitas vezes 
não acontece por desconhe-
cimento ou por falta de inte-
resse pelas diversas manifes-
tações”, afirmou o professor. 
Guaracy avalia que muito do 
preconceito contra as religi-
ões de matriz africana tam-

Daniel Protzner

Debatedores destacaram comemorações do Dia da Consciência Negra e do Dia Mundial dos Pobres

Encontro internacional sobre drogas 
aborda experiências de outros países

Racismo e intolerância são criticados

nalização das drogas sob os 
pontos de vista da saúde e 
da segurança.

A abertura do encontro 
foi na noite de ontem, no Ple-
nário. A cobertura completa 
está disponível no Portal da 
Assembleia (almg.gov.br) e 
estará também na edição do 
Assembleia Informa de se-
gunda-feira (20).

Manuel Delgado, o doutor 
em Direito e Ciências Sociais 
Daniel Kramer, que vai falar 
sobre a recente regulação 
das drogas no Uruguai, e o 
ministro da Suprema Corte 
de Apelação de San Miguel, 
no Chile, Roberto Contreras.

As outras duas mesas-re-
dondas, às 8h30 e às 10h30, 
têm como temas a descrimi-

gas, a requerimento de seu 
presidente, deputado Antô-
nio Jorge (PPS). 

Os debates serão reali-
zados das 8h30 às 17 horas. 
Uma das mesas-redondas, 
marcada para começar às 14 
horas, vai tratar de experiên-
cias de outros países. Partici-
pam dela o secretário de Es-
tado da Saúde em Portugal, 

O Encontro Internacional 
Descriminalização das Dro-
gas tem hoje (17), no Plená-
rio da ALMG, três mesas-re-
dondas sobre o assunto. O 
evento, aberto na noite de 
ontem (16), é uma iniciativa 
inédita no Parlamento minei-
ro, realizada pela Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Dro-
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Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como 
a noite

Das 8h30 às 17 horas
• Encontro Internacional Descriminalização das Drogas (Plenário)

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – debater, 

com a presença de convidados, a proposta de construção do Centro de 
Especialização e Pesquisa de Queijo Artesanal no Serro. Requerimento: 

deputado Bonifácio Mourão
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Tempo de águas, com o Grupontapé de Teatro
13 horas

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita à expo-
sição Sentidos do nascer, no Parque das Mangabeiras. Requerimento: 
deputada Marília Campos

 0h Pensando em Minas (continuação) – Por uma história plural 
do Brasil, com José Carlos Reis

 1h Panorama – Quadro geral da dengue no Estado
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(6/7) – Fechamento da E.E. José do Patrocínio Cardoso, de 
Campo Belo 

 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h20 Assembleia ao Vivo / Encontro Internacional 

Descriminalização das Drogas (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Filósofo e escritor Renato Janine Ribeiro 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo / Encontro Internacional 

Descriminalização das Drogas (ao vivo) 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Dia Mundial do Diabetes
 20h Segunda Musical (inédito) – Mateus Junqueira, Daniel Tamietti, 

Gabriel Borges, José Vitor Assis e Thelma Lander
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Reforma da Lei de Execução Penal 
 23h30 Zás (inédito) – Instrumentista Joaci Ornelas 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O programa explica os detalhes do movimento nacional encabeçado pelo Legislativo mineiro 
para que Minas e outros 14 estados recebam os recursos perdidos com a Lei Kandir, que sus-
pendeu a cobrança de ICMS de produtos primários exportados nos últimos 20 anos. O prejuízo 
de Minas chega a 135 bilhões de reais. Participam do Assembleia Debate os deputados Tadeu 
Martins Leite, do PMDB, presidente da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre 
Minas e a União, Dilson Melo, do PTB, Lafayette de Andrada, do PSD, e Marília Campos, do PT. 
Sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 13 horas. 

MEMÓRIA E PODER
O Memória e Poder desta semana traz o depoimento de vida do político João Pedro Gustin. 
Paulista de Araraquara, começou a vida política em Uberlândia como vereador pelo PSD. Foi 
deputado estadual por cinco legislaturas, entre 1971 e 1991, tendo se licenciado apenas para 
assumir o cargo de secretário de Estado do Trabalho, em 1980, no governo Francelino Pereira. 
Pedro Gustin foi também deputado constituinte. Sábado, às 20 horas, e domingo, às 15h30.

PANORAMA
O próximo domingo, 19 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Dengue. Como estão as 
políticas públicas para o combate ao mosquito e quais as ações concretas serão tomadas a partir 
de agora? Falta conscientização ou falta atitude à população? Para responder a essas perguntas, 
o Panorama recebe no estúdio Alexandre Moura, infectologista da Prefeitura de Belo Horizonte, 
e Márcia Mendes, coordenadora do programa de Controle das Doenças Transmitidas pelo Ae-
des Aegypti da Secretaria de Estado da Saúde. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje
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