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Mostra fotográfica é um dos destaques do 
fórum sobre pessoas em situação de rua

Adão em sua maloca. Maria 
da Conceição Santos, atual-
mente na cozinha da Pastoral 
de Rua. Ou Diego dos Santos 
e suas histórias de amor e 
prisão, contadas entre a la-
vagem de um carro e outro. 
Pessoas em situação de rua, 
eles abriram suas vivências a 
equipes de comunicação da 
Assembleia Legislativa para 
reportagem especial sobre 
como é viver sem moradia, 
publicada no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br). Eles 
se deixaram fotografar, filmar 
e gravar e se assumiram na 
produção de selfies.

Parte do resultado desse 
trabalho coletivo está em 
Do outro lado da rua, ex-
posição de fotos e vídeos 
que será aberta hoje (11), 
às 13h30, no Espaço De-
mocrático José Aparecido 
de Oliveira. A atividade é 
um dos destaques da etapa 
final do fórum técnico Pla-
no Estadual da Política para 
a População em Situação 
de Rua, que será realizado 
de hoje a quarta-feira (13), 

na Assembleia Legislativa. 
Também hoje será aberta a 
feira solidária Empreenden-
do Vidas, a partir das 9h30, 
no Hall das Bandeiras.

O objetivo do fórum é 
contribuir com propostas para 
o plano de metas e ações que 

Minas Gerais deverá elabo-
rar para implementar a Po-
lítica Estadual para a Popu-
lação em Situação de Rua. 
O evento é promovido pela 
Assembleia, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Parti-

cipação Social e Cidadania 
e o Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Moni-
toramento da Política Esta-
dual para População em Si-
tuação de Rua. A programa-
ção completa está publicada 
no Portal da Asembleia.

Imagens retratam cotidiano de entrevistados
Para a mostra de fotografias 
e vídeos, que prossegue até 
quarta, foram selecionadas 
14 fotos de um extenso acer-
vo produzido pelos fotógrafos 
da Gerência de Jornalismo da 
ALMG. Elas serão exibidas 
em formatos diversos. Na 
parede do Espaço Democrá-
tico, destacam-se duas ima-
gens de 5,10 x 3,40 metros, 
sendo as demais expostas 
em totens distribuídos pelo 
local. Além disso, quatro 
monitores de TV estarão exi-
bindo fragmentos de vídeos 
feitos com o telefone celular, 
com depoimentos de pessoas 
em situação de rua.

“O resultado da cober-
tura jornalística do tema foi 
tão rico que a exposição nas-
ceu para contar um pouco 
da história dos personagens 
ouvidos”, destaca a editora 
de Fotografia da Gerência de 
Jornalismo, Bárbara Lima.

Para Clarissa Barçante, 
da equipe de repórteres fo-
tográficos que se envolveu 
na empreitada, essa riqueza 
proporcionada pelo trabalho 
de campo trouxe também 
bagagem profissional e hu-
mana. “Conhecer essas pes-
soas mostrou que elas têm 
desejos comuns a todos, de 
ter moradia e trabalho e de 

realizar os mesmos sonhos, 
ainda que tenham demandas 
diferentes”, afirma Clarrissa.

Para além de pontos em 
comum, o repórter fotográ-
fico Daniel Protzner destaca 
que foram diversas as histó-
rias e cenários encontrados, 
o que a mostra de fotos e 
vídeos procurou valorizar em 
paisagens, objetos e entor-
nos que estão presentes no 
cotidiano de cada persona-
gem. “O uso do celular para 
os vídeos, por exemplo, foi 
uma experiência que deixou 
o trabalho mais natural. A 
câmera ainda assusta muitas 
pessoas”, ressalta Daniel.

Conversas – Além das selfies 
feitas durante a reportagem, 
outras poderão ser produzidas 
durante o fórum e publicadas 
nas redes sociais da ALMG. O 
Facebook da Assembleia (fa-
cebook.com/assembleiademi-
nas), por exemplo, vai trans-
mitir ao vivo os relatos da Fala 
Rua – Roda de Conversas, outra 
atividade paralela do fórum. A 
roda vai reunir hoje, a partir das 
16h30, pessoas em situação de 
rua e representantes do poder 
público e da rede de apoio a 
essa população. O público in-
teressado poderá postar seus 
comentários no Facebook, du-
rante a transmissão. 

 Imagem que integra a mostra de fotos e vídeos Do outro lado da rua, em cartaz de hoje até quarta

Guilherme Dardanhan
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Professores do ensino infantil municipal
dizem que prefeitura não quer negociar

Professores das unidades 
municipais de educação in-
fantil (Umeis) de Belo Hori-
zonte criticaram o compor-
tamento da Prefeitura da Ca-
pital nas negociações sobre 
a greve da categoria. Eles 
participaram de audiência 
pública da Comissão de Di-
reitos Humanos que discutiu 
o assunto, na sexta-feira (8), 
a requerimento do deputado 
Rogério Correia (PT). A pre-
feitura não enviou represen-
tante à reunião.

As dificuldades de nego-
ciar com a prefeitura come-
çaram, segundo a diretora do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da Rede Pública 
Municipal, Maria da Conceição 
Oliveira Silva, desde a apre-
sentação das reivindicações. 
Ela afirmou que quase 15 dias 
antes do início da greve as de-
mandas foram entregues ao 
prefeito Alexandre Kalil, mas 
não houve resposta. Em se-
guida, a prefeitura chegou a 
apresentar algumas propostas, 
retiradas posteriormente.

Outro ponto destacado 
pelos convidados foi a trucu-
lência com que o movimento 
foi recebido em frente à sede 
da Prefeitura de Belo Horizon-
te, no primeiro dia da greve, 
23 de abril. “Sou militante 
desde a década de 1970 e me 
lembro que em 1979 o gover-
no da ditadura colocou a polí-
cia para bater em professores. 
Eles apanharam, receberam 

bombas de gás e jatos d’água. 
Isso ficou na memória dos 
professores mineiros. E nós, 
no mês passado, fomos tra-
tados exatamente do mesmo 
jeito”, disse Maria da Concei-
ção. Ela acusou o prefeito Ale-
xandre Kalil e o governador do 
Estado, Fernando Pimentel, 
de ordenarem os ataques.

Uma das principais rei-
vindicações da categoria é a 
unificação de sua carreira com 
a de professor do ensino fun-
damental. Os educadores do 
ensino infantil têm salário ini-
cial de R$ 1.450, enquanto os 
do ensino fundamental come-
çam a carreira com R$ 2.220.
Reconhecimento – A busca 
pela dignidade da profissão 

pautou a manifestação da pro-
fessora Maria Antonieta Via-
na. “Não queremos aumento 
de salário, queremos reco-
nhecimento”, disse. Segundo 
Maria Antonieta, as Umeis 
contam com cerca de 4,7 mil 
educadoras, e a proposta de 
aumento é só para aquelas 
que cursaram pedagogia ou 
escola normal (magistério), 
não para todas as que comple-
taram curso de graduação.

Outra preocupação apre-
sentada pela professora foi o 
corte de parte dos salários dos 
professores em greve. “On-
tem, uma professora da Umei 
Baleia veio a mim no acampa-
mento pedindo pelo amor de 
Deus para ganhar uma cesta 

básica”, disse. O movimento 
grevista está fazendo uma 
campanha para arrecadar 
essas cestas e distribuir en-
tre as pessoas que tiveram 
cortes salariais. Ela se emo-
cionou e disse que o sucatea-
mento do salário da categoria 
começou há 14 anos.

O representante do Sin-
dicato Único dos Trabalha-
dores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE), Paulo Hen-
rique Fonseca, manifestou 
o apoio ao movimento dos 
educadores municipais. Ele 
disse que os professores da 
rede estadual também po-
dem entrar em greve nesta 
semana, para pedir o fim dos 
parcelamentos de salários.

Deputados manifestam apoio ao movimento
O deputado Rogério Correia 
criticou a prefeitura por não 
negociar e pelos cortes nos 
salários dos professores em 
greve. Ele ressaltou que as 
reivindicações são legíti-
mas. O parlamentar disse, 
ainda, que a luta pela edu-
cação é ampla e lembrou de 
perdas nacionais, especial-
mente com o congelamento 
dos investimentos sociais e 
a venda do direito de explo-

ração do pré-sal a multina-
cionais. “Na época da Dilma 
(Roussef, ex-presidenta), o 
dinheiro do pré-sal seria usa-
do para saúde e educação, 
agora foi vendido. Isso diz, 
sim, respeito à educação”, 
afirmou Rogério Correia.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT) também repudiou 
as medidas do governo fede-
ral e apoiou a greve dos pro-
fessores municipais. “Todos 

os direitos que temos hoje 
vieram com luta e resistên-
cia”, disse. O deputado Fred 
Costa (Patri) disse que não se 
posicionaria sobre as políti-
cas nacionais, mas manifes-
tou apoio à greve dos profes-
sores municipais e repudiou 
as agressões aos grevistas.
Encaminhamentos – Os par-
lamentares afirmaram que 
vão fazer uma mobilização 
na ALMG para convidar os 

deputados a irem juntos ao 
gabinete do prefeito, hoje, 
a fim de entregar, ao lado 
de representantes do movi-
mento dos professores, um 
pedido para que sejam rea-
bertas as negociações. Eles 
também afirmaram que tra-
balharão juntamente com 
os órgãos responsáveis para 
que as investigações sobre a 
atuação policial no dia 23 de 
abril avancem.

Em audiência pública, os educadores em greve reclamaram da atuação da Prefeitura de BH

 Guilherme Bergamini
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Segunda-feira (11/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

Das 12 horas às 16h30
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de 

Rua (Auditório José Alencar) – credenciamento, abertura, painel e debates
14h30

• Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Auditório SE) – debater o tratamento dispensado pelo SUS às pessoas 
com deficiência que apresentam bexiga neurogênica. Requerimento: de-
putado Duarte Bechir

Das 16h30 às 18h30
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de 

Rua (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – rodas de conversa
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Paulo Rosa (saxofone) e Davi Camisassa (piano)

Terça-feira (12/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

Das 9 às 19 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Escola do Legislativo) – credenciamento e grupos de trabalho
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Batista de Minas 
Gerais, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a situação de famílias 

ameaçadas de despejo em Matipó. Requerimento: deputado Durval Ângelo
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater denúncias de 
violação da dignidade de agentes socioeducativos durante procedimen-
tos de revista. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

ACONTECE NA SEMANA

CULTURA

Artesãos de associação de Nova Lima 
expõem trabalhos na Galeria de Arte

Artesãos da Associação Artes 
da Terra, de Nova Lima, ex-
põem seus trabalhos na Gale-
ria de Arte da Assembleia Le-
gislativa, de hoje (11) até sex-
ta-feira (15), das 8 às 18 horas. 
Entre as peças, estão objetos 
de madeira, bijuterias, tape-
çaria, cerâmica, velas aroma-
tizadas, bordado em toalha e 
pintura em porcelana.

Criada em 2002 por um 
grupo de artesãos residen-
tes em Nova Lima, na Região 
Metropolitana de Belo Ho-

rizonte, a associação possui 
atualmente 25 integrantes 
e desenvolve trabalhos com 
vários tipos de artesanato. A 
entidade pretende se trans-
formar num polo de desen-
volvimento da produção ar-
tesanal, por meio da oferta 
de cursos, da promoção e da 
troca de experiências entre 
os artistas e da divulgação e 
valorização do trabalhador.

A associação já oferece 
alguns cursos, como o de 
crochê e bordado, por um 

custo mínimo, com o intui-
to de expandir a cultura do 
artesanato.

A venda das peças é a 
principal fonte de renda com-
plementar dos artesãos que 
participam da associação.

A Galeria de Arte fica 
no Palácio da Inconfidência 
da ALMG, na Rua Rodrigues 
Caldas, 30, no bairro Santo 
Agostinho, em Belo Horizon-
te. Os eventos realizados no 
local fazem parte do progra-
ma Assembleia Cultural, que 

reúne as diversas iniciativas 
da ALMG relacionadas à cul-
tura, como exposições de 
artes plásticas e de fotogra-
fia, mostras de artesanato, 
espetáculos de dança, peças 
de teatro e apresentações de 
músicas erudita e popular.

O Assembleia Cultural 
marca a atuação do Parla-
mento mineiro na promo-
ção das expressões artísti-
cas e no reconhecimento e 
na valorização da cultura de 
Minas Gerais.

Recital no Teatro tem saxofone e piano
O pianista Davi Camisassa fará 
recital solo e depois se juntará 
ao saxofonista Paulo Rosa, hoje 
(11), às 20 horas, em apresen-
tação do projeto Segunda Mu-
sical, no Teatro da Assembleia 
Legislativa. Eles vão interpre-
tar obras clássicas de Joseph 
Haydn, Georg Philipp Tele-
mann, Robert Schumann e Carl 
Philipp Emanuel Bach.

Davi Camisassa iniciou 
seus estudos musicais aos 
três anos de idade, na Fun-
dação de Educação Artística 
(FEA), e já se apresentou em 
diversos eventos, incluindo o 
Festival de Inverno de Ouro 
Preto e as Semanas de Músi-
ca de Câmara da Fundação de 
Educação Artística.

Paulo Rosa é graduado 
em música pela Universida-

de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e atuou como músi-
co convidado da Orquestra 
Filarmônica de Minas Ge-
rais. O saxofonista também 
é membro fundador do En-
semble Libertas e do Quarte-
to Mineiro de Saxofones.
TV – O Segunda Musical, que 
integra o programa Assem-
bleia Cultural, oferece recitais 
de música erudita no Teatro. 
As gravações das apresen-
tações são exibidas na TV 
Assembleia às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises 
aos sábados, às 23h30; aos 
domingos, às 15 horas; e às 
segundas-feiras, à 1 hora da 
manhã. Os vídeos também 
estão disponíveis no canal da 
ALMG no YouTube (youtube.
com/assembleiamg). Davi Camisassa e Paulo Rosa apresentam-se hoje, no Segunda Musical

Willian Dias



4 • segunda-feira – Assembleia Informa 11 de junho de 2018ACONTECE NA SEMANA (cont.)

 0h Zás – Peça Jardins
 0h30 Comissão de Segurança Pública (3/4) – Comissão debate a 

situação dos servidores dos sistemas prisional e socioeducativo
 3h25 Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione Bernardes
 6h30 Sala de Imprensa – Juventude, informação e política 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Fake news 
 9h Comissão de Direitos Humanos (25/4) – Comissão discute os 

conflitos fundiários no Norte de Minas 
12h30 Compactos de Comissões
12h45 Geração – Eleições 2018 / Jovem e trabalho 
13h15 Assembleia ao Vivo / Fórum Técnico – População em situação 

de rua / etapa final

 18h Sala de Imprensa – Juventude, informação e política 
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h25 Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado (liberdade de 

expressão)
19h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (2/5) – A 

importância do trabalho voluntário no acolhimento de usuários 
de álcool e de drogas

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Sul e Sudoeste

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entrega de voto de con-

gratulações à HR Indústria e Comércio de Eletrônicos, pela conquista 
do Selo Resgata de Responsabilidade Social. Requerimento: deputado 
Dalmo Ribeiro Silva

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entrega de votos de con-

gratulações a policiais militares que apreenderam drogas. Requerimen-
to: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

15h30
• Comissão da PEC 49/18 (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (13/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

Das 9 às 17 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Auditório José Alencar) – plenária final
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola de Formação Gerencial 

do Sebrae, de Belo Horizonte, e do Unifemm, de Sete Lagoas
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a violência po-
licial em territórios periféricos de Belo Horizonte. Requerimento: de-
putado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Ple-

narinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Senai de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Contagem) – debater a violência 

contra as mulheres. Requerimento: deputada Marília Campos
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Ple-

narinho I)
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (14/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Colégio Claretiano, de Belo 

Horizonte
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Municipal Professor 

Paulo Freire, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
18 horas

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Caeté) – 
debater o cronograma da obra de pavimentação da Rodovia MGC-262. 
Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo teatral Gavião de Duas Cabeças, com Andreia 

Duarte e direção de Juliana Pautilla
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Assembleia de Deus de 
Betim. Requerimento: deputado Vanderlei Miranda

Sexta-feira (15/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)


