
14 DE FEVEREIRO DE 2019 – QUINTA-FEIRA – ANO 28 – Nº 5.424

Atividades vão se estender por todo o ano 
As atividades estão sendo or-
ganizadas por cinco grupos 
temáticos (GTs): Praça Sete; 
exposição; descentralização 
das mobilizações; calendário; 
e debates na Escola do Legis-
lativo. A intenção do grupo or-
ganizador que reúne esses GTs 
é que o Dia Internacional da 
Mulher ocasione ações ao lon-
go do ano, como atividades de 
formação e palestras. Um cur-
so de oratória, com o objetivo 
de incentivar as mulheres a to-
marem a palavra em espaços 
de discussão e decisão, tam-
bém está sendo programado.

Estão previstos, ainda, 
debates na Escola do Legisla-
tivo, mediados por mulheres, 
como parte da programação 

do Pensando em Minas. En-
tre os temas sugeridos estão: 
a solidão da mulher negra nas 
relações afetivas e no mundo 
do poder; a mulher no mundo 
do trabalho, abordando o im-
pacto das reformas trabalhis-
ta e previdenciária e o proces-
so de terceirização na vida das 
mulheres; e a violência obsté-
trica e o sequestro de bebês.

O grupo definirá, tam-
bém, um calendário para 
marcar, com atos e debates, 
datas importantes da agen-
da, como o Dia Internacional 
da Luta pela Saúde da Mu-
lher (28/5) e o aniversário da 
Lei Maria da Penha (7/8).

Há, ainda, a previsão de 
estender as atividades pa-

ra outros municípios, entre 
os quais Brumadinho, onde 
deve ser realizada uma roda 
de conversa. A proposta de 
descentralização ainda se-
rá formatada e apresentada 
em definitivo.
Identidade visual – O grupo 
já aprovou a identidade visual 
e o lema das iniciativas deste 
ano: “Sempre vivas. Mulheres 
em luta contra a violência”. 
A imagem escolhida para re-
presentar as ações é a de um 
buquê com plantas de mesmo 
nome que, após colhidas e 
secas, conseguem resistir ao 
tempo, em uma referência à 
simbologia de força, resiliência 
e capacidade de superação.
História – O Dia Internacio-

nal da Mulher foi oficializado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1975. Ele 
faz referência a alguns acon-
tecimentos históricos da luta 
das mulheres por igualdade 
de direitos. Um deles foi a 
passeata de 1909, em Nova 
Iorque (EUA), por melhores 
condições de trabalho.

Outro evento marcan-
te foi a manifestação de mu-
lheres na Rússia, quando elas 
protestaram nas ruas contra a 
Primeira Guerra Mundial e a 
fome. Essa marcha aconteceu 
em 23 de fevereiro de 1917 
no calendário juliano (utiliza-
do na Rússia até 1918), o que 
correspondia a 8 de março no 
calendário gregoriano.

Dia Internacional da Mulher 2019 
tem a sua programação definida

A celebração do Dia Interna-
cional da Mulher 2019, que 
acontece em 8 de março, na 
Praça Sete, no Centro de Belo 
Horizonte, contará com falas 
de diversas entidades sobre o 
direito à vida e o combate ao 
feminicídio e a outras violên-
cias contra as mulheres, além 
de intervenções culturais. A 
programação foi definida na 
6ª reunião preparatória para 
o evento, realizada na última 
terça ‑feira (12), na Assembleia.

Haverá, ainda, um mo-
mento para reflexão a respei-
to da situação das mulheres 
afetadas pelo rompimento 
de barragens de mineradoras 
em Mariana (Central) e Bru-
madinho (RMBH). A reunião 
contou com a participação 
das deputadas estaduais Ma-
rília Campos (PT) e Ana Paula 
Siqueira (Rede) e também da 
ex‑deputada federal Jô Mo-
raes (PCdoB).

As atividades serão aber-
tas ao meio‑dia pela Comissão 
de Defesa dos Direitos da 

Mulher da Assembleia. Ao 
longo da tarde, entidades que 
representam as diversas lutas 
das mulheres se revezam no 
microfone, em apresentações 
e saudações em virtude das 
comemorações da data. A 

Delegacia das Mulheres de 
Belo Horizonte, a Defensoria 
Pública e o Conselho Regional 
de Psicologia são algumas das 
entidades confirmadas.

Também compõem a pro-
gramação a mostra Quem 

ama não mata e as apresen-
tações do grupo teatral Mor-
ro em Cena e da Batucada Nú-
cleo Universitário da Marcha 
Mundial de Mulheres. O even-
to se encerra, às 18 horas, 
com um grande ato.

O grupo organizador do evento já aprovou a identidade visual e o lema das iniciativas deste ano

Clarissa Barçante
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ACONTECE HOJE
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (reprise)
 1h Panorama – Cinema em Minas
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Direitos Humanos (22/11/18) – Debate sobre a 

retirada das famílias da Ocupação Ariadnópolis
 6h Compactos de comissões
 6h30 Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – Cinema em Minas
 9h30 Via Justiça – Contrato de imóveis
 10h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia em 

Brumadinho
 10h30 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 12h Minas é muitas – Brumadinho (exibido em junho de 2014)
 12h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 13h Mundo Político (reprise) 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 19h Assembleia Notícia
 19h30 Panorama (inédito) – Violência contra a mulher
 20h Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau 
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.
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Forças de segurança 
Em seu primeiro discurso, o 
deputado Coronel Henrique 
(PSL) afirmou que trará para a 
ALMG a discussão sobre segu-
rança e seus métodos. Nesse 
sentido, ele elogiou a atuação 
das forças de segurança após 
o rompimento da barragem 
em Brumadinho (RMBH). “Foi 
muito destacado o trabalho 
dos bombeiros, em primeiro 

lugar, além dos policiais civis 
e militares. Não posso es-
quecer também do papel das 
Forças Armadas – Exército, 
Aeronáutica e Marinha”, res-
saltou. Também médico vete-
rinário, Coronel Henrique dis-
se ter acompanhado a ação 
de órgãos e entidades no 
resgate de aproximadamente 
400 animais, recolhidos e tra-
tados. O deputado classificou 

os episódios de Brumadinho 
e de Mariana (Central) como 
“tragédias de saúde única”, 
que englobam danos aos se-
res humanos, aos animais e 
ao meio ambiente. Em apar-
tes, deputados enfocaram o 
projeto Escola sem Partido: 
Léo Portela (PR) e Coronel 
Sandro (PSL) apoiaram a pro-
posta, enquanto Betão (PT) a 
criticou.

Municípios 
O deputado Raul Belém 
(PSC) abordou as dificulda-
des enfrentadas pelos muni-
cípios mineiros, ao condenar 
a gestão do ex‑governador 
Fernando Pimentel. “Ele se 
apropriou de recursos mu-
nicipais e deixou as cidades 
nas circunstâncias atuais”, 
afirmou. O parlamentar en-
fatizou que, devido à falta 

desses repasses, pessoas 
morrem diariamente nos 
municípios. Segundo ele, a 
ausência dos recursos resul-
ta na dificuldade de contra-
tar médicos, por exemplo. O 
deputado defendeu um novo 
pacto federativo. “Ficamos à 
mercê das políticas da União 
e do governo do Estado, que, 
muitas vezes, não conhecem 
a realidade das cidades”, des-

tacou. Em aparte, a deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) falou 
da importância da regulariza-
ção do pagamento de bolsas 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig). Em outros 
apartes, os deputados João 
Vítor Xavier (PSDB) e Profes-
sor Cleiton (DC) manifesta-
ram apoio a Raul Belém.

ORADORES

Segurança
Também preocupado com a 
segurança, o deputado Dele-
gado Heli Grilo (PSL) defen-
deu a convocação dos 557 
investigadores e 100 delega-
dos excedentes dos últimos 
concursos realizados pela 
Polícia Civil. Segundo ele, em 
Minas há três comarcas sem 
delegados. O parlamentar 
ainda divulgou um projeto 

de sua autoria que institui o 
chamado “plantão digital”, 
que permitiria ao delegado 
fazer o flagrante em outra 
localidade, por meio de vi-
deoconferência. “Atualmen-
te, os delegados de Uberaba 
(Triângulo) têm que se des-
locar por 250 km para fazer 
plantão em Patrocínio (Alto 
Paranaíba). O plantão digital 
resolveria esse problema”, 

explicou. Em apartes, João 
Vítor Xavier (PSDB) criticou 
projeto em tramitação na Câ-
mara de Pouso Alegre (Sul de 
Minas) que permite a desa-
tivação da guarda municipal 
para contratação de empresa 
de segurança, Coronel San-
dro (PSL) defendeu a redução 
da maioridade penal para 16 
anos e Virgílio Guimarães (PT) 
deu boas‑vindas a Heli Grilo.Fo
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