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Defesa da vida marca programação da  
ALMG no Dia Internacional da Mulher

23.144, de 2018, a qual ins-
titui o Dia Estadual de Com-
bate ao Feminicídio, a ser 
celebrado anualmente em 
23 de agosto.

Também no ano pas-
sado, a Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher, 
criada em caráter extraordi-
nário em 2015, foi transfor-
mada em comissão perma-
nente da Casa, tendo os se-
guintes objetivos: promover 
a igualdade entre homens e 
mulheres; combater a dis-
criminação; estimular polí-
ticas públicas, sociais e eco-
nômicas para mulheres; e 
promover a autonomia das 
mulheres e o combate às 
violências e ao feminicídio.

questro de bebês” (4/6), “As 
jovens mulheres” (2/7) e “As 
sempre vivas” (6/8).

As inscrições serão 
abertas 15 dias antes de 
cada tema e poderão ser 
feitas pelo e-mail escola.
eventos@almg.gov.br. Os 
encontros também poderão 
ser acompanhados ao vivo 
pelo Facebook.
Marcos no Legislativo – 
Além de eventos sucessivos 
a cada Dia Internacional da 
Mulher, a ALMG tem pro-
movido diversos debates 
relacionados às mulheres e 
aprovou, no ano passado, 
o Projeto de Lei 5.203, da 
deputada Marília Campos 
(PT), que deu origem à Lei 

grante do coletivo Mulheres 
Criando e a sambista mineira 
Flávia Ellen, feita para o pro-
grama Músicos de Minas.

Além de cantora, compo-
sitora e violonista, Flávia inte-
gra o coletivo, promovendo a 
carreira de compositoras bra-
sileiras. É também idealizado-
ra do projeto Canta Comigo, 
que convida cantoras para 
parcerias musicais.

Já ao longo do ano, 
encontros temáticos rela-
cionados à mulher serão 
realizados na Escola do Le-
gislativo. Os temas serão “A 
solidão da mulher negra” 
(9/4), “A mulher e o mun-
do do trabalho” (7/5), “A 
violência obstétrica e o se-

O evento poderá ser acom-
panhado pelas redes sociais 
da Assembleia em tempo 
real, pelo Twitter, em cober-
tura especial nos stories do 
Instagram ou em posts na pá-
gina do evento no Facebook. 
No Portal da Assembleia, é 
possível baixar cartazes com 
as hashtags #semprevivas e  
#nãosecale, para participar 
da campanha pela vida das 
mulheres.

A programação musi-
cal da Rádio Assembleia de 
amanhã (8) será toda volta-
da às mulheres, com músi-
cas cantadas por elas ou a 
elas dedicadas.

Será levada ao ar uma 
gravação especial com a inte-

Assembleia tem ações em várias frentes

Às 18 horas, após o encer-
ramento do evento, a praça ain-
da receberá diversas outras ma-
nifestações previstas na Capital 
pelo Dia da Mulher, servindo de 
ponto de encontro dos movi-
mentos para um ato unificado.

Haverá, ainda, interven-
ções culturais na praça, com 
a participação, entre outros, 
do grupo teatral Morro Ence-
na e da Batucada Núcleo Uni-
versitário da Marcha Mundial 
de Mulheres.

cia pública da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher da ALMG, com a pre-
sença de diversos coletivos, 
entidades e órgãos públicos, 
que se revezarão em deba-
tes e rodas de conversas.

No momento em que os ca-
sos de feminicídio têm as-
sombrado o País, a defesa 
da vida será o grande marco 
da celebração do Dia Inter-
nacional da Mulher na As-
sembleia este ano.

Com esse objetivo, foi 
preparado, junto com movi-
mentos e entidades parcei-
ras, o evento Sempre Vivas: 
Mulheres em Luta contra a 
Violência. A programação 
será aberta amanhã, com 
uma solenidade no Salão 
Nobre, às 9 horas.

Na sequência, às 9h30, 
na Galeria de Arte, será 
inaugurada a exposição Me-
mórias de mulheres minei-
ras e brasileiras em busca de 
seus direitos, do movimento 
Quem Ama não Mata.

A programação do even-
to se estenderá por toda a 
tarde, dessa vez na Praça 
Sete, no Centro de Belo Ho-
rizonte. Ali, a partir das 12 
horas, será realizada audiên- 

Guilherme Bergamini

A planta sempre-viva, que após colhida e seca consegue resistir ao tempo, simboliza o evento
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Quinta-feira (7)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Sesi-Senai de Santa Luzia

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
10 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Veto 5/19 (Plenarinho I) – eleger o presidente e o vice-pre-

sidente
14h15

• Comissão do Veto 7/19 (Plenarinho III) – eleger o presidente e o vice-pre-
sidente

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão do Veto 3/19 (Plenarinho IV) – eleger o presidente e o vice-pre-

sidente
15 horas

• Comissão do Veto 9/19 (Plenarinho II) – eleger o presidente e o vice-pre-
sidente

Sexta-feira (8)

9 horas
• Dia Internacional da Mulher 2019 (Salão Nobre) – abertura

9h30
• Dia Internacional da Mulher 2019 (a definir) – inauguração da exposição 

Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus direitos
12 horas

• Dia Internacional da Mulher 2019 (a definir) – audiência pública da Co-
missão de Defesa dos Direitos da Mulher

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Belo Horizonte) – debater, 
com a presença de convidados, o tema “Sempre vivas: mulheres na luta 
contra a violência”, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
Requerimento: deputadas Marília Campos, Leninha e Andréia de Jesus

	 0h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	
(20/11/2018) – Debate sobre a Política Nacional de Educação 
Especial

 4h Comissão de Direitos Humanos (10/12/2018) – Dia Universal 
dos Direitos Humanos

 7h Memória e Poder – Ginecologista Iracema Baccarini
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Geração – Mulheres
 9h30 Assembleia ao vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Pacote anticrime
 13h Mundo Político (reprise) 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – Ginecologista Iracema Baccarini
 19h Assembleia Notícia
 19h30 Panorama (inédito) – Erotização infantil
 20h Assembleia Debate – Pacote anticrime
 21h Arquivo Especial – A evolução do Carnaval mineiro
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA


