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Semana de Conscientização destaca as 
habilidades das pessoas com autismo

ALMG recebe indicação para Arsae
res do Poder Legislativo. 

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) destacou as ativida-
des realizadas pela Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, a qual 
preside, dentro da programa-
ção da Semana de Conscienti-
zação sobre o Autismo.

ca da indicada e emitir pare-
cer, a ser votado em Plenário.
Atraso – Durante a Reunião 
Ordinária, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) criticou o 
governo do Estado pelo atra-
so no repasse do duodécimo 
constitucional à ALMG, usado 
para pagamento dos servido-

cargo é Camila Silveira Carva-
lho, administradora formada 
na Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), com 
especialização em gestão pú-
blica pela mesma instituição. 

A indicação será avaliada 
por uma comissão especial, 
que vai fazer a arguição públi-

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel encami-
nhando indicação para a dire-
ção da Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sani-
tário (Arsae). A indicada ao 

Clarissa Barçante

Apresentação de peça de teatro reuniu adultos autistas e outras pessoas com deficiência

soa com Deficiência. Ontem, 
teve início um ciclo de pales-
tras e foi realizada uma roda 
de conversas. As palestras 
seguem hoje, último dia da 
programação, que terá tam-
bém atividades de orientação 
jurídica, com a Defensoria 
Pública e a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, pela manhã. 
Há, ainda, uma programação 
cultural, com lançamento de 
livro, sessão comentada de 
cinema e exposição. A pro-
gramação completa pode ser 
consultada no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br).

para que o poder público ofe-
reça alternativas de suporte a 
essas pessoas. “Infelizmente, 
nem todas as famílias têm 
condições financeiras para 
oferecer atividades e trata-
mentos particulares e caros, 
para que o autista desenvol-
va seu potencial e seja, de 
fato, incluído na sociedade”, 
afirmou.

As atividades da Semana 
de Conscientização sobre o 
Autismo na ALMG se inicia-
ram na quarta-feira, com au-
diência pública da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-

aqueles que hoje trabalham 
para dar suporte às pessoas 
com necessidades especiais, 
sejam elas autistas ou não, 
para conhecer as dificulda-
des, os avanços e os recursos 
disponíveis na luta pela inclu-
são social.

A presidenta da Associa-
ção da Síndrome de Asperger 
no Transtorno do Espectro do 
Autismo, Isabel Barros, falou 
sobre a importância da ajuda 
mútua e do incentivo às mães 
que enfrentam dificuldades 
com seus filhos. Uma parte 
da batalha, segundo ela, é 

Pessoas com transtorno do es-
pectro do autismo (TEA) têm 
muitas habilidades e podem 
estudar, trabalhar, aprender 
idiomas, dançar, atuar, foto-
grafar, entre outras possibili-
dades. É o que buscam mos-
trar os participantes da Sema-
na de Conscientização sobre o 
Autismo, que tem atividades 
na Assembleia Legislativa des-
de quarta-feira (4). 

Um dos exemplos foi a 
apresentação do grupo de tea-
tro Alegria e Companhia, do 
Centro Especializado Nossa 
Senhora D’Assumpção  (Censa), 
ontem, no Auditório José 
Alencar. O grupo reúne adul-
tos autistas e pessoas com 
deficiência com alto grau de 
dependência que, atuando, 
encontraram seu papel na so-
ciedade, como explicou a dire-
tora do Censa, Natália Costa.

O pequeno espetáculo, 
intitulado O patinho diferen-
te, é uma releitura do clás sico 
O patinho feio. Na plateia, 
estavam psicólogos, pedago-
gos e mães orgulhosas, to-
dos com olhares curiosos e 
 emocionados.

A abertura oficial das ati-
vidades do dia foi feita pelo 
presidente da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, deputado 
Duarte Bechir (PSD). Ele des-
tacou a importância de reunir 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal 
(continuação) – Noções de legística formal e elaboração 
legislativa, com Maria Isabel Gomes Matos (tarde)

 1h Panorama – Autismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (10/11) – Debate sobre a 

preservação dos direitos humanos no ambiente escolar 
 4h45 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Autismo 
 9h Sala de Imprensa – Robôs e o debate público virtual 
 9h40 Minas é Muitas – Cataguases 
 10h30 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 11h30 Compactos de Comissões 
 12h Memória e Poder – Dom Luciano Mendes
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Agropecuária (22/3) – O impacto da manutenção 

dos serviços públicos para a população rural na economia das 
cidades mineiras

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Alessandra Arão, Kássio Arão, João Marcos 

Dias e Hélcio Vaz 
 20h30 Palestra – Feminismo: história, mitos e verdades, com Cláudia 

Mayorga 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Distrato de imóveis 
 23h30 Zás – Paulinho Pedra Azul 

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

PANORAMA
Cerca de duzentos e setenta mil brasileiros sofrem de Síndrome de Down, que não é considerada 
uma doença, mas sim uma alteração cromossômica que faz com que seus portadores tenham al-
gumas limitações físicas e cognitivas. Avanços da medicina vêm permitindo maior longevidade e 
qualidade de vida a essas pessoas. No estúdio do Panorama, a neurologista Cibele Grossi Rocha e a 
coordenadora da Apae-BH, Cyntia Mansur, falam sobre questões relativas à saúde, à educação e à 
inserção no mercado de trabalho das pessoas com síndrome de Down. Sábado, às 7h30 e às 16h30. 

SALA DE IMPRENSA
O programa desta semana discute as formas de se garantir tanto a liberdade de informação 
quanto os direitos fundamentais. E fala também sobre a repercussão, na mídia e nas redes so-
ciais, da morte da vereadora carioca Marielle Franco e sobre o avanço dos discursos de ódio e das 
notícias falsas. Nossas convidadas são Andreia Roseno, assistente social, educadora do cursinho 
Pré-Enem Popular e titular do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, e Ludmila Pizarro, 
repórter do jornal O Tempo e da rádio Super Notícia. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

ANTES DO VOTO
Confira a palestra Condutas vedadas aos agentes públicos, dentro do projeto Antes do Voto, 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A ideia é divulgar as regras aplicáveis a agen-
tes políticos, prováveis candidatos, partidos políticos, advogados especializados e pessoas 
diretamente envolvidas nas campanhas eleitorais. A palestrante é Andrea Ribeiro de Gouvêa, 
analista judiciário do TRE da Paraíba. A TV Assembleia gravou a palestra e a exibe neste sá-
bado, às 22h30.

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)
Das 8h30 às 18 horas

• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Auditório José Alencar) – 
ciclo de palestras sobre inclusão do autista no mercado de trabalho

Das 9 às 12 horas
• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Espaço José Aparecido) – 

orientação jurídica oferecida pela Defensoria Pública e pela OAB
• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Teatro) – sessão comenta-

da do filme Temple Grandin 
Das 9 às 18 horas

• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Espaço José Aparecido) – 
exposições


