
11 DE ABRIL DE 2016 – SEGUNDA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.837

Cipe Rio Doce discute impacto do desastre
de Mariana em Minas e no Espírito Santo

9h30. Depois, os parlamen-
tares seguem para o muni-
cípio capixaba de Colatina, 
onde se reúnem às 18 horas. 
Além das consequências do 
rompimento da barragem da 
Samarco, também será discu-
tida a situação dos comitês 
relacionados à bacia.
Sexta-feira (15) – No Plenário, 
a Comissão de Saúde promove 
o debate público Diabetes – A 
Amarga Realidade da Política 
Pública, sobre a política de 
atenção ao portador de dia-
betes em Minas Gerais, com 
foco na garantia do acesso aos 
medicamentos e insumos. O 
evento se inicia às 8h30. 

Encerrando as ativida-
des da semana, a demanda 
de instalação da Superinten-
dência Regional de Ensino 
em Viçosa estará em pauta 
às 9h30, na Comissão de 
Educação, em audiência pú-
blica realizada no município. 

no Plenarinho IV, a Comissão 
de Saúde se reúne para de-
bater o possível fechamento 
da maternidade pública e de 
unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS) de Betim. 

Às 16h30, no Plenarinho 
II, a Comissão Extraordinária 
do Idoso vai ouvir a delegada 
titular da Delegacia Especiali-
zada de Atendimento ao Idoso 
e à Pessoa com Deficiência de 
Belo Horizonte sobre crimes 
praticados contra as pessoas 
com mais de 60 anos. 
Quinta-feira (14) – Ubá recebe 
mais um encontro regional do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Educação, a partir das 9 ho-
ras, na Câmara Municipal. As 
propostas do governo para o 
setor nos próximos 10 anos es-
tão contidas no Projeto de Lei 
(PL) 2.882/15, em tramitação 
na Assembleia.

O encontro da Cipe Rio 
Doce em Aimorés será às 

te da Comissão de Participa-
ção Popular, no Auditório da  
ALMG, às 18 horas.   
Amanhã (12) – A Comissão de 
Segurança Pública avalia, às 9 
horas, no Plenarinho I, as pro-
vidências cabíveis relacionadas 
à situação do agente de segu-
rança penitenciária Wandrew 
Schwenck de Assis, que ficou 
paraplégico após ser baleado 
pelo preso que escoltava.

Em Contagem, às 19 ho-
ras, estará em pauta, em au-
diência pública da Comissão 
de Participação Popular, a 
mobilidade urbana e as pos-
síveis melhorias no transpor-
te público da chamada “Re-
gião Sede”, uma das regiões 
administrativas do município.
Quarta-feira (13) – Às 9h30, 
no Teatro, a Comissão de 
Educação promove uma dis-
cussão sobre a homossexuali-
dade e a transexualidade nas 
escolas. À tarde, as 15 horas, 

As consequências do rompi-
mento da barragem de Fun-
dão, da mineradora Samar-
co, em Mariana, retornam 
com destaque à agenda da 
Assembleia nesta semana. O 
tema será discutido em dois 
encontros, nos municípios de 
Aimorés, em Minas, e Colati-
na, no Espírito Santo, organi-
zados pela Comissão Interes-
tadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio 
Doce (Cipe Rio Doce). 

A ALMG também dá con-
tinuidade à interiorização dos 
fóruns sobre os planos esta-
duais de cultura e de educa-
ção, com a realização de en-
contros regionais em Araçuaí 
e Ubá. As propostas desses 
planos serão discutidas por 
grupos de trabalho, que terão 
a oportunidade de apresen-
tar sugestões para aprimorá-
-los. Confira os destaques da 
semana.
Hoje (11) – Araçuaí recebe o 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, a partir das 9 horas, 
no Instituto Federal do Norte 
de Minas Gerais. Durante o en-
contro, também serão eleitos 
os representantes da região 
na etapa final do evento, que 
ocorrerá em junho, no Parla-
mento mineiro.

Às 14h30, a Comissão 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização visita a sede da 
empresa Invepar Via 040, con-
cessionária responsável pela 
BR-040. Os deputados querem 
conhecer as ações, o plane-
jamento e o cronograma das 
obras de duplicação da rodo-
via, especialmente no trecho 
entre Belo Horizonte e Conse-
lheiro Lafaiete.

O resultado da 4ª Confe-
rência Estadual dos Direitos 
Humanos será tema de deba-

Raíla Melo – 23/11/15

A lama oriunda do rompimento da barragem chegou ao Rio Doce, comprometendo a qualidade da água
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Municípios da Zona da Mata solicitam
recursos para o financiamento de hospitais

Deputados criticam corte de verbas
do, cortaram R$ 20 bilhões da 
área”, complementou.

Já o deputado Roberto 
Andrade (PSB) chamou de 
“heróis”, em Viçosa, os ad-
ministradores dos hospitais 
filantrópicos. “Eles correm 
atrás de recursos e fazem o 
papel do Estado. As condi-
ções atuais da saúde pública 
são complicadas”, concluiu.

tado Antônio Jorge (PPS) res-
saltou sua experiência como 
secretário de saúde na admi-
nistração estadual anterior. 
“Conseguimos, em 2013, R$ 
2,4 milhões de custeio adicio-
nal para o setor. Se a situação 
está ruim, imagina se não ti-
vesse esse recursos?”, indagou. 
“Os governos aplicam pouco 
na saúde. Só no ano passa-

credenciadas pela União. 
O deputado Arlen Santia-

go (PTB) criticou, durante as 
reuniões, a tabela do SUS, que 
não é reajustada há mais de 
dez anos. Nesse sentido, ele 
elogiou iniciativa da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), que 
pretende entrar com ação para 
que a tabela seja atualizada. 

Em Cataguases, o depu-

Em relação à situação da saú-
de em Cataguases, o deputa-
do federal Rodrigo de Castro 
(PSDB-MG) criticou o governo 
federal pela demora na vota-
ção do PLP 321/13 e pelo cor-
te de verbas da saúde. Em Vi-
çosa, o parlamentar também 
abordou a questão das UTIs 
regionais, que não estão fun-
cionando por não terem sido 

Batista chega a mais de R$ 25 
milhões. Representando a pri-
meira instituição, José Maria 
Teixeira da Silva informou que 
o aumento da demanda, cau-
sado pelo surto de dengue, 
elevou bastante os gastos. “Se 
essa situação não mudar, não 
temos como continuar funcio-
nando”, disse.

O secretário de Governo 
de Viçosa, Luciano Piovesan 
Leme, afirmou que os esfor-
ços municipais estão focados 
na atenção primária, com o 
objetivo de diminuir as de-
mandas dos hospitais. “Esta-
mos reorganizando e melho-
rando a estrutura”, garantiu.

a instituição. Segundo ele, a si-
tuação é tão crítica, que o hos-
pital tem cobrado R$ 50 pelo 
transporte de pacientes. “Nos-
sa dívida de R$ 4 milhões nos 
penaliza bastante”, lamentou.
Dívidas – Representante da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
o gerente regional de Saúde 
de Leopoldina, Pedro César 
Martins, pediu a retomada 
da Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financeira 
(CPMF). Segundo ele, o impos-
to seria essencial para ajudar o 
hospital de Cataguases. 

Em Viçosa, o endivida-
mento dos hospitais filantró-
picos São Sebastião e São João 

hospital municipal. Conforme o 
secretário informou, a reclassi-
ficação do porte da instituição, 
por parte do Ministério da Saú-
de, implicaria maior repasse de 
recursos, aumento do número 
de leitos, novas salas cirúrgicas 
e a realização de procedimen-
tos de maior complexidade. 
“As verbas foram prometidas 
e não chegaram, mais ainda 
está em tempo. Sabemos dos 
nossos problemas e estamos 
trabalhando para resolvê-los”, 
explicou.

O provedor do hospital 
municipal, Wilson Crepaldi Jú-
nior, abordou a necessidade 
de mais uma ambulância para 

A Comissão de Saúde realizou 
duas audiências públicas na úl-
tima sexta-feira (8). Em pauta, 
estavam diversas demandas de 
gestores e usuários da rede de 
saúde pública da região da Zona 
da Mata. Os deputados foram 
recebidos em Cataguases, pela 
manhã, e em Viçosa, à tarde. 
Na primeira reunião, foi pleitea-
da a transformação do hospital 
municipal em uma instituição 
de maior complexidade. Para 
o mesmo estabelecimento, 
também foi solicitada a amplia-
ção da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) para adultos e 
do pronto atendimento, assim 
como a criação de uma UTI ne-
onatal e a retomada do serviço 
de neurocirurgia. Em Viçosa, a 
crise financeira dos hospitais 
filantrópicos São Sebastião e 
São João Batista dominou as 
discussões.

O secretário de Saúde de 
Cataguases, Celso Benjamin, 
pediu ao deputado federal 
Rodrigo de Castro (PSDB-MG) 
que a Câmara dos Deputados 
dê prosseguimento à tramita-
ção do Projeto de Lei de Inicia-
tiva Popular (PLP) 321/13, que 
foi idealizado pelo movimento 
nacional Saúde + 10. “O re-
ajuste da tabela do Sistema 
Único de Saúde (SUS) passa 
por esse projeto”, afirmou.

O secretário de Desenvol-
vimento de Cataguases, Alex 
da Silva, pediu desculpas ao 
público presente à reunião, que 
portava cartazes de protesto 
contra falhas na condução do 

Guilherme Dardanhan

A Comissão de Saúde abordou a situação do setor nas cidades de Cataguases e Viçosa

COMISSÕES
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Segunda-feira (11/4)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Araçuaí)
14 horas

• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Educação (Sala 
de Reuniões 1 da GPI)

14h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Nova Lima) – visita à empresa Invepar 

Via 040, para conhecer as ações, o planejamento e o cronograma de 
obras na BR-040. Requerimento: deputado Fred Costa

18 horas
• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Auditório) – 

debater, com a presença de convidados, os resultados de conferências 
estaduais de direitos humanos. Requerimento: deputada Marília Cam-
pos

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Duo Barreto-Araújo, formado por Cecília Bar-

reto (violão) e João Araújo (viola caipira)

Terça-feira (12/4)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, providências em relação à situação do agente de segu-
rança penitenciária Wandrew Schwenck, baleado pelo preso que escol-
tava. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

ACONTECE NA SEMANA

Pollyanna Maliniak 

Propostas relacionadas à educação no campo receberam destaque em Paracatu

Participantes de fórum em Paracatu
apresentam propostas para a educação

dados anteriormente”, disse.
Destaque – Um ex-aluno de 
escolas estaduais de Paracatu 
foi apresentado como motivo 
de orgulho dos servidores lo-
cais da educação. Trata-se de 
Arthur de Oliveira Abrantes, 
que, aos 18 anos, foi aprova-
do em sete processos seleti-
vos de universidades ameri-
canas. Ele escolheu Harvard, 
para onde vai em agosto des-
te ano. “Não estou ansioso, 
estou é feliz”, disse. 

O jovem, que aprendeu 
inglês sozinho, esteve nos 
Estados Unidos pela primei-
ra vez para participar, no ano 
passado, do projeto Jovens 
Embaixadores, do governo 
americano.

recebido atualmente em 
Minas Gerais, ao lembrar a 
aprovação na Assembleia, 
na última quinta-feira (7), de 
três projetos de lei relacio-
nados à área.

Neivaldo salientou a pro-
posta do governo, aprovada 
por unanimidade, de con-
cessão de reajuste de mais 
de 11% para os servidores da 
educação, de forma retroati-
va a janeiro. “O governador 
Pimentel enviou um primeiro 
projeto de abono, mas de-
pois teve humildade o sufi-
ciente para ouvir seus pares e 
representantes da categoria 
e voltar atrás. Assim, ele en-
caminhou novo projeto, com 
o aumento nos moldes acor-

dução e de reprodução da 
vida nesse ambiente. 

Outra sugestão foi a 
garantia da oferta de recur-
sos didáticos, pedagógicos, 
literários, culturais e tec-
nológicos que atendam às 
necessidades dos alunos do 
campo.
Diálogo – Na abertura do 
fórum, foi apresentado um 
vídeo da secretária de Es-
tado de Educação, Macaé 
Evaristo, no qual ela des-
taca o caráter participativo 
da construção do plano go-
vernamental.

O deputado Professor 
Neivaldo (PT), em seu pro-
nunciamento, exaltou o cui-
dado que a educação tem 

Paracatu recebeu, na última 
sexta-feira (8), a etapa da 
região Noroeste do fórum 
técnico Plano Estadual de 
Educação, organizado pela 
Assembleia. No encontro, 
representantes de entida-
des locais ressaltaram a im-
portância da participação 
da sociedade civil no apri-
moramento da proposta do 
governo.

Concebido por meio do 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
o Plano Estadual de Educa-
ção define as diretrizes, os 
objetivos, as metas e as es-
tratégias para a educação 
pública de Minas nos próxi-
mos 10 anos. A proposição 
tem sido discutida em todo o 
Estado, por meio de encon-
tros regionais. O objetivo é 
colher sugestões para o apri-
moramento da proposta.

Os participantes do fó-
rum em Paracatu, reunidos 
em sete grupos temáticos, 
fizeram muitas observações 
sobre o plano. Dessas dis-
cussões, surgiram propostas 
como a melhoria da educa-
ção no campo e a implanta-
ção de políticas públicas ca-
pazes de estimular a pesqui-
sa científica entre os alunos 
dos ensinos fundamental e 
médio.

Especificamente sobre 
o ensino rural, os grupos 
propuseram o desenvol-
vimento de políticas de 
formação de profissionais 
para atendimento das espe-
cificidades das escolas do 
campo, considerando-se as 
condições concretas de pro-

EDUCAÇÃO
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TV ASSEMBLEIA

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos de Itabira

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Contagem) – debater, com a presença 

de convidados, o transporte público da Regional Sede

Quarta-feira (13/4)
8 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da UFMG
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto Educacional Racional, de 

Santa Luzia
9h30

• Comissão de Educação (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 
os desafios da diversidade no ambiente escolar. Requerimento: deputa-
do Paulo Lamac

• Assembleia geral dos trabalhadores do sistema estadual de saúde (Espa-
ço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)
• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – cessão de espaço
10h30

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)  – debater, com a presença de convi-

dados, o possível fechamento de maternidade e de unidades do SUS em 
Betim. Requerimento: deputado Geraldo Pimenta

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Reunião preparatória do ciclo de debates Construção Civil (Sala de Reu-

niões 1 da GPI)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – ouvir a delegada titu-
lar da Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso e ao Deficiente 
sobre os crimes cometidos contra idosos no Estado. Requerimento: de-
putados Isauro Calais e Glaycon Franco e deputada Geisa Teixeira

Quinta-feira (14/4)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Ubá) 
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV)
• Cipe Rio Doce (Aimorés)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Teatro) 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Romualdo José da 

Costa, de Ribeirão das Neves
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório)
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)
18 horas

• Cipe Rio Doce (Colatina-ES)

Sexta-feira (15/4)
8h30

• Debate público Diabetes – A Amarga Realidade da Política Pública (Ple-
nário)

9h30
• Comissão de Educação (Viçosa) – debater, com a presença de convidados, 

a instalação da Superintendência de Educação no município. Requeri-
mento: deputado Paulo Lamac

12 horas
• Zás (Teatro) – Show musical com João di Souza e Jucilene Buosi

 0h Zás – Grupo de Dança 1º Ato
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 7/4)
 3h40 Parlamento Brasil
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências e 

riscos, com Daniel Reis
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 6 

(Aprenda a ler as leis orçamentárias)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Agressão contra mulheres em Minas Gerais 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão Extraordinária das Barragens (29/3 – inédito) – 

Debate sobre as consequências do rompimento da barragem de 
rejeitos da Samarco, em Mariana  

 13h Geração – O samba de Gustavo Maguá 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 6 

(Aprenda a ler as leis orçamentárias)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Agropecuária (30/3 – inédito) – Situação do 

Cadastro do Ambiente Rural (CAR) em Minas Gerais
 17h30 Segunda Musical – Eládio Pérez-Gonzalez e Celso Faria
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Comissões de Participação Popular e Direitos Humanos (ao 
vivo) – Resultados das conferências sobre direitos humanos 
realizadas em 2015

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Sala de Imprensa – Vazamentos ou apuração?
 20h30 Palestra – Voto obrigatório ou facultativo, com Edilene Lobo e 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA (Cont.)

Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus vizinhos. Faça a sua 
parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


