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Audiências sobre a mulher tratam de
representação na mídia e violência

Duas reuniões de comissões 
da Assembleia Legislativa des-
ta semana, ambas marcadas 
para hoje (9), tratam dos direi-
tos da mulher. Nesta segunda-
-feira, às 14h30, no Plenarinho 
IV, a Comissão Extraordinária 
das Mulheres da ALMG reali-
za reunião sobre a represen-
tação da mulher na mídia. O 
requerimento é da presidenta 
da comissão, deputada Marí-
lia Campos (PT), para quem a 
mídia tradicional, de maneira 
geral, desqualifica a mulher. 

Um dos casos em dis-
cussão será a repercussão de 
uma pesquisa sobre infideli-
dade conjugal em Ibirité (Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte). O levantamento 
foi realizado em 2017 pelo site 
Ashley Madison, especializa-
do em encontros extraconju-
gais, com mais de 54 milhões 
de inscritos em todo o mun-
do. Ibirité foi apontada como 
cidade “líder” em traição, com 
destaque para as mulheres, o 
que foi explorado pela mídia.

Casos mais recentes e até 
com implicações eleitorais, como 
o da entrevista da presidenciá-
vel Manuela d’Ávila (PCdoB) 
no Programa Roda Vida, da 
TV Cultura, serão abordados.

Uma das convidadas da 
audiência é Rachel Moreno, 
autora do livro A imagem da 
mulher na mídia. Experiências 

como o programa Mulhere-se, 
da Rede Minas, feito de forma 
colaborativa e em rede, tam-
bém serão tratadas. A presi-
denta da instituição, Luíza Mo-
reira Castro, estará presente.
Diamantina – A outra audi-
ência que vai abordar os di-
reitos da mulher terá início às 
17 horas, no auditório da Su-
perintendência Regional de 
Ensino em Diamantina (Praça 
das Missões, 45  – Largo Dom 
João). A Comissão de Direitos 
Humanos estará na cidade 
para debater a violência con-
tra a mulher na região.

O requerimento de au-
diência é do presidente da 
comissão, deputado Cristiano 
Silveira (PT). O parlamentar 
foi procurado por represen-
tantes do Fórum Permanente 
de Combate à Violência Con-
tra a Mulher do Alto Jequiti-
nhonha, criado em fevereiro 
deste ano, após casos de fe-
minicídio registrados nos mu-
nicípios de Diamantina, Datas 
e Felício dos Santos.

Cristiano Silveira consi-
dera que a violência contra 
a mulher existe em todo o 
País, mas é importante co-

nhecer as particularidades de 
cada região, a fim de propor-
cionar respostas eficazes ao 
problema.  O deputado é au-
tor do projeto que deu ori-
gem à Lei 22.256, de 2016, 
a qual instituiu a Política de 
Atendimento à Mulher Víti-
ma de Violência. 

A violência contra a mu-
lher é também o tema esco-
lhido para a edição deste ano 
do Parlamento Jovem de Mi-
nas, projeto de formação po-
lítica de estudantes realizado 
pela ALMG em parceria com 
câmaras municipais. 

Comissão das Ferrovias visita MPMG
Também hoje, às 9h30, a Co-
missão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras visita o 
Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), na Aveni-
da Álvares Cabral, 1.690, 
Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte. O objetivo 
é avaliar a situação dos con-
tratos de concessões ferro-

viárias no Estado, diante da 
antecipação da renovação 
desses acordos, anunciada 
pelo governo federal. O re-
querimento é do presidente 
da comissão, deputado João 
Leite (PSDB), da vice-pre-
sidenta, deputada Marília 
Campos (PT), e do deputado 
Glaycon Franco (PV).

De acordo com informa-
ções do gabinete de João Lei-
te, os parlamentares serão 
recebidos pelo procurador- 
-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet, e pela coorde-
nadora das Promotorias de 
Justiça de Defesa do Patrimô-
nio Cultural e Turístico, Gisel-
le Ribeiro de Oliveira.

“Iremos ao Ministério Pú-
blico para envolvê-lo no esforço 
da comissão de preservar o pa-
trimônio público”, explica o pre-
sidente da comissão. Para João 
Leite, é preciso concluir, com 
urgência, o inventário ferroviá-
rio e impedir que continuem a 
ocorrer depredação e furto do 
material ferroviário de Minas.

Diamantina recebe a Comissão de Direitos Humanos, que debate a violência contra a mulher na região

 Pollyanna Maliniak / Arquivo 
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Na manhã de sexta- 
-feira (6/7/18), a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) sediou a entrega dos 
prêmios do Concurso de Re-
dação e Desenho 2018 pro-
movido pelo Sindicato da In-
dústria de Laticínios do Estado 
de Minas Gerais (Silemg). O 
concurso premia estudantes 
de escolas públicas e parti-
culares de todo o Estado, nas 
categorias ensino fundamen-
tal, médio e educação de jo-
vens adultos (EJA).

O presidente da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
é o autor do requerimento 
da audiência pública. A reu-
nião, que também lembrou a 
passagem do Dia Mundial do 
Leite (1º de junho), tratou da 
importância do consumo do 
alimento e de seus derivados 
para a saúde humana e a eco-
nomia mineira.

Além de Arantes, parti-
ciparam da entrega dos prê-

mios o presidente do Silemg, 
João Lucio Barreto Carneiro, 
o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Amarildo José 
Brumano Kalil, e a superin-
tendente de Educação Infan-
til e Fundamental da Secre-
taria de Estado de Educação, 
Eleonora Xavier Paes.

Antônio Carlos Arantes 
parabenizou os alunos e 
seus professores pela pre-
miação no concurso, que 
reuniu neste ano mais de 

700 escolas: “Fico feliz por 
essas crianças estarem 
sendo estimuladas a pro-
mover a saúde por meio 
do consumo do leite e de 
produtos como o queijo.  
A Assembleia está muito or-
gulhosa de comemorar aqui 
o Dia Mundial do Leite”.

A data foi criada pela Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimen-
tação (FAO), em 2001, para 
incentivar o consumo de 
lácteos. Em vários países são 
realizadas atividades que res-
saltam os benefícios do leite 
para a saúde.

Preço – O secretário 
Amarildo Kalil disse que to-
dos os escritórios da Ema-
ter em Minas trabalham no 
aprimoramento da cadeia do 
leite porque o produto está 
presente em todo o Estado. 
Destacou ainda que Minas é 
o maior produtor de leite do 
Pais, com 9 bilhões de litros 
anuais. Informou também 
que o Governo do Estado 
está trabalhando na defini-
ção de um preço de referên-
cia do leite, para oferecer 
maior previsibilidade ao pro-
dutor rural.

Estudantes recebem na Assembleia
prêmio sobre Dia Mundial do Leite

A diretora do Centro de 
Inovação e Tecnologia da 
Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg), Regina 
Sugayama, valorizou o fato de 
que uma em cada quatro va-
cas ordenhadas no Brasil está 
em Minas Gerais. “De cada 
100 litros produzidos no País, 
26 são no Estado”, destacou. 
Segundo ela, há cerca de 500 
estabelecimentos industriais 
no Estado sob supervisão do 
Ministério da Agricultura ou 
do Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA).

Já o presidente do Si-
lemg, João Lúcio Carneiro, 
informou que a vultosa pro-

dução de lácteos no Estado 
é realizada em 223 mil pro-
priedades rurais. Por isso, 
defendeu que o Executivo 
mantenha os benefícios fis-
cais ao setor como forma de 
estimular a produção.

Palestra – Com a palestra 
intitulada Leites Gerais, Pau-
lo Henrique Fonseca da Silva, 
professor do Departamento 
de Nutrição da Universida-
de Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), explicou as particula-
ridades do produto, enfocan-
do diferentes disciplinas de 
conhecimento. Ele citou, por 
exemplo, que em 1532, Mar-
tim Afonso de Souza, em São 

Vicente (SP), foi o responsá-
vel pela chegada dos primei-
ros bovinos ao Brasil. E que, 
em 1552, Padre Manuel da 
Nóbrega escreveu a primeira 
carta que faz referência ao 
leite no País, destacando que 
era um “grande mantimento 
para os meninos”.

Para melhorar as condi-
ções de vida do produtor de 
leite, o professor Paulo Silva 
defendeu o investimento ma-
ciço na agricultura familiar, 
na assistência técnica rural 
e em políticas públicas favo-
ráveis à agropecuária, o que 
levaria ao aumento da renda 
do produtor.

Consumo – Sobre o con-
sumo do produto, ele desta-
cou que são bebidos anual-
mente no Brasil 35 bilhões de 
litros de leite, o que significa 
um consumo médio anual de 
167 litros de leite por brasi-
leiro. “Nosso consumo ainda 
é baixo, segundo parâmetros 
da Organização Mundial de 
Saúde. Precisamos aumentá-
-lo”, ponderou.

Por fim, acrescentou 
que o leite supre uma sig-
nificativa proporção das 
necessidades diárias do ser 
humano de cálcio, magné-
sio, fósforo e das vitaminas 
A, B2, B12 e D.

A importância do produto para a saúde e para a economia mineira foi lembrada na reunião

De cada 100 litros, 26 saem de Minas Gerais

Ricardo Barbosa
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TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (9/7)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Belo Horizonte) – visita 
ao Ministério Público Estadual para avaliar o cenário dos contratos de 
concessões ferroviárias no Estado. Requerimento: deputados João Leite 
e Glaycon Franco e deputada Marília Campos

14 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater a situação da BR- 

-367 no Vale do Jequitinhonha. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV)

14h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater a represen-

tação das mulheres na mídia. Requerimento: deputada Marília Campos
16 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
16h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
17 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Diamantina) – debater os índices de violên-
cia contra a mulher na região. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

Terça-feira (10/7)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro de Ensino Grau Técni-
co, de Belo Horizonte

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater reportagem 

com denúncias de negociatas e aparelhamento político da Polícia Civil. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

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 (11/7)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do relatório detalha-

do de informações pelo gestor do SUS no Estado. Requerimento: deputados 
Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 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 (12/7)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Creche Casa do Sol, de Belo Horizonte

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a revista de pes-

soas transexuais no sistema socioeducativo. Requerimento: deputados 
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

19 horas
• Zás (Teatro) – Ive Luna, com o show Xirê

Sexta-feira (13/7)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)

 0h  Zás – Cantora Sol Bueno 
 0h30  Comissão de Cultura 26/9 – Discute o financiamento do 

audiovisual em Minas e as recentes mudanças nos editais da 
Ancine

 3h45  Palestra – Temas  de Direito Parlamentar, com Ruth Schmitz, 
Antônio Calhau, José Alcione, Luciana Lopes, Valéria Guimarães e 
Sérgio Pompeu

 6h30 Sala de Imprensa – Drogas: como qualificar esse debate
 7h05  Compactos de Comissões 
 7h30  Resenha da Semana
 8h  Mundo Político – Retrospectiva da semana
 8h30  Via Justiça – Bullying
 9h  Comissão de Saúde 8/5 – Infestação de formigas na 

Maternidade Odete Valadares

 13h  Geração – Diversidade de gêneros 
 13h30 Compactos de Comissões
13h40 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 18h  Sala de Imprensa – Drogas: como qualificar esse debate
18h35 Compactos de Comissões 
 19h  Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 

com Maria Isabel Gomes Matos 
 22h  Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h  Palestra – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, com 

Jaime Barreiros Neto
• programação sujeita a alterações


