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O presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, deputado Alberto Pinto Coelho
(PP), esteve ontem em Brasília, onde se reuniu
com o presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer (PMDB-SP). Juntamente com o
1º-secretário da Câmara, Rafael Guerra (PSDB-
MG), eles discutiram formas para estreitar as
relações entre as TVs legislativas do País. 

Michel Temer espera assinar em até três
semanas um convênio para ampliar a parceria
entre a TV Câmara e as TVs das Assembleias.
Para ele, a maior integração entre as emissoras
legislativas vai aumentar a transparência do tra-
balho parlamentar.

Alberto Pinto Coelho, que também está à
frente do Colegiado dos Presidentes das
Assembleias Legislativas, destacou a importân-
cia da medida. “Haverá sincronismo e inter-
câmbio permanente. Se bem que, em algumas
oportunidades, esse espaço já está aberto. Mas
acredito que isso feito de uma forma adequada
e conveniada, trará um resultado muito mais
efetivo”, opinou.

O presidente lembrou que a parceria tam-

bém vai ajudar a divulgar as atividades dos
deputados estaduais. Das 27 unidades da fede-
ração, 22 têm canal de TV para o Legislativo
local. O presidente informou que já se reuniu
com o ministro das Comunicações, Hélio
Costa, para que os outros cinco parlamentos
também contem com uma emissora.

TV digital

O deputado federal Rafael Guerra destacou
que o surgimento da TV digital - que permite a
chamada multiprogramação - vai facilitar a rede
legislativa a atingir seus objetivos. “Fica muito
mais fácil o intercâmbio, a transmissão simultâ-
nea de quatro programas pode ser feita, de
modo que cada TV da rede possa assumir um
canal, mas ao mesmo tempo estarão quatro dis-
poníveis”. Rafael Guerra lembrou ainda que a
iniciativa vai economizar verbas ao permitir um
melhor aproveitamento de equipamentos e
recursos humanos. 

O presidente da Câmara, Michel Temer,
também aposta na tecnologia. “Não apenas pela
formulação de uma rede legislativa, mas tam-

bém para a troca de imagens, especialmente do
trabalho dos parlamentares federais em seus
respectivos Estados durante os fins de semana.
É uma forma de levar ao povo tudo aquilo que
o Legislativo faz”.

Michel Temer anunciou que, além da rede

legislativa de TV, vai tomar outras iniciativas
para aproximar as Assembleias do Congresso.
Ele vai convidar deputados de todas os
Legislativos para participar dos debates da
comissão da Câmara que vai discutir soluções
para a crise financeira.

Mesmo com os avanços tra-
zidos pela legislação, apenas a
metade da população brasileira
conhece os direitos básicos do
consumidor. Por outro lado, boa
parte das famílias se endividam
no fim do mês porque não plane-
jam o orçamento doméstico. O
combate a essas duas realidades
está na agenda de ações progra-
madas pelo Procon da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais durante a Semana
do Consumidor, que será realiza-
da para lembrar o Dia
Internacional do Consumidor,
comemorado em 15 de março. 

Na próxima quarta-feira
(11), dia em que o Código de
Defesa do Consumidor completa
18 anos de vigência, haverá dis-
tribuição de panfletos na sede do
órgão, no bairro de Lourdes, e
também na Praça da Assembleia,
das 8 às 12 horas e das 14 às 18
horas. De acordo com o coorde-
nador do Procon, Marcelo
Barbosa, é conscientizar o con-
sumidor sobre seus direitos. 

Segundo Barbosa, a panfle-
tagem, juntamente com várias
outras ações desenvolvidas pelo
órgão, tem papel educativo
ainda importante no País. “Há
cada vez mais consumidores
conscientes, e os fornecedores
mais inteligentes não só estão
respeitando como também estão
usando o código como instru-
mento de marketing. Mas os
avanços ainda não estão na velo-
cidade que queríamos, pois
metade da população ainda não
conhece direitos básicos”, avalia
o coordenador do órgão.

Isso explica porque a princi-
pal meta do Procon Assembleia
para este ano é incrementar
ações do programa Educação
para o Consumo, destaca ele. O
programa realiza palestras e ofe-
rece cartilhas para orientar a
população sobre o consumo ade-
quado e correto de produtos e
serviços, e também os fornece-
dores, a respeito dos direitos e
deveres contidos na legislação
de defesa do consumidor.

Integram esse programa os pro-
jetos Procon Escola, Procon para
o Fornecedor e Procon na
Empresa, além do assessora-
mento para a criação de Procons
nas Câmaras Municipais do
Estado.

Direitos básicos

Os panfletos que serão dis-
tribuídos durante a Semana do
Consumidor divulgam serviços
prestados pelo Procon Assem-
bléia, como atendimento ao
público, pesquisa de preços e a
ação Educação para o Consumo.
O material destaca os dez direi-
tos do consumidor considerados
básicos: proteção da vida e da
saúde, educação para o consu-
mo, informação, proteção contra
publicidade enganosa ou abusi-
va, proteção contratual, indeni-
zação, acesso à Justiça, facilita-
ção da defesa dos seus direitos e
qualidade dos serviços públicos.

A Assembleia Legislativa, em par-
ceria com a Associação Médica de
Minas Gerais, vai promover, nesta
segunda-feira (9), uma série de oficinas
com temas ligados à saúde da mulher,
com a participação aberta a todos os
interessados. A atividade é paralela a
evento que a ALMG promoverá às 14
horas, em Plenário, em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher. As ativi-
dades serão realizadas pela manhã e à
tarde, nos plenarinhos I e IV.

Nas oito oficinas, ministradas
por médicos, haverá palestras segui-
das de debates. Entre os temas a
serem abordados, estão planejamen-
to familiar, doenças sexualmente
transmissíveis e menopausa. Serão
oferecidas 30 vagas em cada uma,
preenchidas por ordem de inscrição.
Para se inscrever, basta ligar para
2108-7800 ou procurar o Centro de
Atendimento ao Cidadão (Rua
Rodrigues Caldas, 30 - térreo - bair-
ro Santo Agostinho, em Belo
Horizonte), das 8 às 18 horas.

Programação das oficinas

* Planejamento familiar (destina-
da a adolescentes) - palestrante:

Claudia Lúcia Barbosa Salomão.
Local: Plenarinho I, das 10 às 11 horas.

* Planejamento familiar (desti-
nada a adultos) - palestrante: João
Tadeu Leite dos Reis. Local:
Plenarinho IV, das 10 às 11 horas.

* Doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e Aids - palestrante:
Maria Inês Miranda Lima. Local:
Plenarinho I, das 11 às 12 horas.

* Consulta ginecológica e sua
importância nas várias faixas de
idade - palestrante: Neli Suely
Teixeira de Souza. Local: Plenarinho
IV, das 11 às 12 horas.

* Doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e Aids - palestrante:
Geraldo Diniz Vieira Mendes. Local:
Plenarinho I, das 13 às 14 horas.

* Menopausa e climatério - pales-
trante: Ana Márcia Miranda Cota. Local:
Plenarinho IV, das 13 às 14 horas.

* Planejamento familiar (desti-
nada a adolescentes) - palestrante:
Virginia Werneck Marinho. Local:
Plenarinho I, das 14 às 15 horas.

* Menopausa e climatério -
palestrante: Ana Márcia Miranda
Cota. Local: Plenarinho IV, das 14 às
15 horas.

TVs legislativas estreitam relações
Presidente vai a Brasília discutir parceria da TV da Assembleia com a da Câmara

Procon da ALMG faz panfletagem para
comemorar Semana do Consumidor
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sobre planejamento familiar
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Deputado Alberto Pinto
Coelho, ao lado do presidente
da Câmara, Michel Temer


