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Estudo aponta padrão genético do
consumo constante e compulsivo de álcool
Uma nova fronteira para o tra-
tamento da dependência ao 
álcool pode estar escondida 
em pequenas interações celu-
lares que ocorrem no cérebro 
de quem usa essa substância. 
É o que demonstram resulta-
dos preliminares da pesqui-
sa Mecanismos Genéticos e 
Moleculares Relacionados ao 
Alcoolismo, apresentada on-
tem à Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas.

Após um estudo em ca-
mundongos, os pesquisado-
res descobriram diferenças 
em 1.127 moléculas de ácido 
ribonucleico (RNA) daqueles 
que fizeram uso constante e 
compulsivo de álcool, os adic-
tos. A área escolhida para o 
estudo foi o estriado, parte 
do cérebro responsável pela 
euforia do alcoolismo, que 
traz a recompensa do prazer. 
Os adictos também têm mais 
RNAs, o que aponta para a 
existência de problemas em 
mecanismos de transmissão, 
que comprometem a libera-
ção de neurotransmissores.

“O neurônio se adapta ao 
álcool”, informou a professo-
ra Ana Lúcia Brunialt Godard, 
coordenadora do programa 
de pós-graduação em Gené-

tica da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e 
responsável pelo grupo que 
realiza a pesquisa. Por essa 
razão, ela defende que a pre-
venção ao alcoolismo tem 
que se dar na primeira fase, 
que é a da euforia, quando 
o cérebro ainda vai tentar 
combater essa “estranha sen-
sação”, levando o indivíduo a 
passar mal, por exemplo.

“O álcool é responsável 
por 2,5 milhões de mor-
tes por ano no mundo. Por 
que continuamos a beber? 
Por prazer”, afirmou a pro-
fessora. Na fase seguinte, 
da abstinência, a bebida 
alivia sensações negativas, 
até que o problema se torna 
crônico, com os desequilí-
brios neurobiológicos apon-
tados na pesquisa. 

O estudo apresentado 
também reforça que a genéti-
ca responde por 50% do pro-
blema. Os filhos de adictos, 
por exemplo, têm predispo-
sição três vezes maior para o 
alcoolismo. Agora, a equipe 
quer identificar novos genes 
envolvidos na questão e tes-
tar, por exemplo, a resposta 
das cobaias aos medicamen-
tos disponíveis.

Pesquisa pode influenciar novos tratamentos
O deputado Antônio Jorge 
(PPS), que solicitou a reunião, 
classificou como alvissareiros 
os avanços da pesquisa e seus 
prováveis impactos na assis-
tência ao dependente de ál-
cool. “E se tivermos um me-
dicamento que regule o pra-
zer do álcool, para que ele 
não seja tão significante?”, 
cogitou. Outra possibilidade, 
segundo ele, seria a de estra-
tificar o risco do alcoolismo, 
como ocorre hoje com a ges-

tação, por exemplo. Assim, 
os casos mais graves teriam 
atenção diferenciada, levan-
do a uma assistência mais 
eficiente.

O parlamentar também 
ressaltou que a comprovação 
do componente genético no 
alcoolismo muda o debate da 
chamada “fraqueza de espíri-
to”. “É importante que a pes-
soa conheça isso de forma 
equilibrada, para não pensar 
que tudo é genético”, ponde-

rou, lembrando que o proble-
ma é multifatorial. 
Camundongos – Os camun-
dongos foram escolhidos para 
a pesquisa por sua semelhan-
ça genética e comportamental 
com os humanos. E, de fato, 
algumas situações observadas 
no estudo soaram familiar a 
pessoas que lidam, na prática, 
com o alcoolismo. 

De acordo com Ana 
Lúcia, os ratos tiveram a li-
berdade de escolher entre 

álcool e água, oferecidos em 
posições alternadas ao longo 
do estudo. Aqueles que se 
revelaram compulsivos acei-
taram até mesmo quinino, 
quando o álcool foi retirado, 
como as pessoas dependen-
tes da substância que, na falta 
de outra bebida, consomem 
álcool de posto de gasolina. 
Outro grupo de camundongos 
preferiu o álcool, mas rejeitou 
o quinino, o que demonstra 
diferentes níveis de adição. 

 Willian Dias 

 Os resultados preliminares da pesquisa realizada pela UFMG foram apresentados ontem 
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Presidente do TJ é homenageado na ALMG
A Assembleia promoveu, na noite da última segunda-feira (9), 
Reunião Especial de Plenário para entrega do título de cidadão 
honorário do Estado ao presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), desembargador Pedro Carlos Bitencourt 
Marcondes. A solenidade foi solicitada pelo deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB).

Em seu discurso, Pedro Bitencourt ressaltou que a home-
nagem é um marco em sua vida e lembrou que grande parte 
de sua família reside ou é natural do Estado. “Minha mãe nas-
ceu em Belo Horizonte. Não pode haver apelo mais forte do 
que os vínculos maternos”, disse. 

O deputado Bonifácio Mourão ressaltou que o trabalho 
profissional de Pedro Bitencourt foi preponderante para a con-
cessão da honraria. “Minas Gerais somente chama de filhos 
aqueles que merecem”, salientou.

Ao final da reunião, o presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), ressaltou que espera de Pedro Bi-
tencourt que ele continue sonhando junto com os deputados 
por um Estado e um País melhores.

MAIO AMARELO

Assembleia oficializa apoio a campanha
pela redução de acidentes de trânsito

Educação e investimento em 
transportes coletivos foram 
duas das soluções considera-
das importantes para reduzir 
o número de acidentes de 
trânsito apontadas pelos con-
vidados de reunião realizada 
na Assembleia Legislativa na 
noite da última segunda-feira 
(9). O encontro, realizado pela 
Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização, marcou 
oficialmente o apoio da ALMG 
ao Movimento Maio Amarelo, 
que pretende unir sociedade 
civil e poder público em ações 
de conscientização por um 
trânsito mais seguro.

Durante o evento, o de-
putado Fred Costa (PEN), pre-
sidente da comissão e autor 
do requerimento para a reu-
nião, assinou carta de adesão 
ao movimento. Também foi 
inaugurada iluminação espe-
cial no Espaço José Aparecido 
de Oliveira, em amarelo, para 
simbolizar o apoio do Parla-
mento mineiro à causa. 

Para falar da importância 
do trabalho, Fred Costa apre-
sentou os números de aciden-
tes de trânsito, que chegam a 
matar 50 mil pessoas por ano 
no Brasil. Para o parlamentar, a 
violência no trânsito toma con-

tornos de tragédia. “Por isso, 
vamos trazer essa discussão 
para o Legislativo e buscar con-
tribuir verdadeiramente para 
a solução do problema”, disse.

O movimento, a partir de 
ações coordenadas conduzidas 
pelo poder público e pela so-
ciedade civil, pretende engajar 
a sociedade em uma série de 
ações educativas sobre a segu-
rança viária, seguindo o modelo 
de campanhas como o Outubro 
Rosa e o Novembro Azul, que 
abordam, respectivamente, os 
cânceres de mama e de prósta-
ta. Em sua 3ª edição, o trabalho 
é parte de um esforço global 
encabeçado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), que 
definiu o período entre 2011 e 
2020 como a Década de Ações 
para a Segurança no Trânsito.

O presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), enviou uma carta, li-
da pelo deputado Fred Costa, 
por meio da qual manifestou 
seu apoio à campanha e infor-
mou que o Parlamento minei-
ro vai trabalhar na produção 
de leis que ajudem a construir 
um trânsito mais seguro.
Transporte público – O defen-
sor público Camilo Prates de 

Almeida reforçou que parte 
da solução está em investir em 
sistemas de transporte públi-
co eficientes. “Os presidentes 
brasileiros costumam ter seus 
lemas. Um deles, Washington 
Luiz, disse, na década de 1930, 
que governar era abrir estra-
das. Foram escolhas como essa 
que nos trouxeram para esse 
quadro de hoje”, disse.

A coordenadora do Mo-
vimento Maio Amarelo em 
Minas Gerais, Roberta Torres, 
ressaltou o aumento da ade-
são nos três anos da campa-
nha. Segundo ela, em Minas 
Gerais, todos os órgãos e em-
presas que atuam no trânsito 
já firmaram parcerias. Ela sa-
lientou a importância da edu-
cação para mudar o atual qua-
dro e disse que é importante 
que cada um reflita sobre sua 
responsabilidade por um trân-
sito mais seguro.

Jacqueline Bernardes, re-
presentante do Departamento 
de Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais (DER/MG), lembrou 
que, desde a última sexta-feira 
(6), usar o celular enquanto se 
dirige tornou-se uma infração 
gravíssima e que a multa che-
gará a mais de R$ 300.

Pollyanna Maliniak 

Encontro da Comissão de Assuntos Municipais marcou oficialmente a adesão

Sarah Torres 
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Hospitais de Barbacena reivindicam
mais verbas e melhorias estruturais

Uma definição clara sobre o 
futuro do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Barbacena 
(CHPB), a ampliação do nú-
mero de leitos do Hospital Re-
gional Dr. José Américo e a ob-
tenção de mais recursos para 
o financiamento do Hospital 
Ibiapaba são os principais de-
safios a serem alcançados pe-
lo município de Barbacena na 
área de saúde. É o que consta-
tou ontem a Comissão de Saú-
de, em visita de seu presiden-
te, deputado Arlen Santiago 
(PTB), aos três hospitais.

A visita se iniciou pelo 
Hospital Regional José Amé-
rico, que atende a 53 mu-
nicípios. A falta de leitos na 
instituição afeta sobretudo 
a UTI. Único hospital público 
da região, a unidade conta 
hoje 75 leitos, sendo 10 na 
UTI, setor que precisaria de 
pelo menos mais 10, confor-
me explicou o diretor-geral, 
Helder Rodrigues Pereira. 
Segundo ele, muitas vezes o 
hospital é confrontado com 
mandados judiciais que o 
obrigam a disponibilizar lei-
tos, mesmo sem ter condi-
ções para isso. 

Os funcionários, por sua 
vez, também reclamaram da 
carência de pessoal e solicita-
ram a aquisição e a moderni-
zação de alguns equipamen-
tos, como as camas, muitas 
ainda movidas a manivelas.

Segundo o secretário Mu-
nicipal de Saúde, José Orleans 
da Costa, o Hospital Regional 
possui um corpo de funcioná-
rios competente, mas insufi-
ciente, e é vítima do excesso 
de burocracia e da falta de 
agilidade da Fhemig. Nesse 
sentido, ele defendeu que a 
Comissão de Saúde interceda  
junto ao órgão no sentido de 
cobrar mais agilidade para a 
resolução dos problemas.
Recursos – O Hospital Ibia-
paba, por sua vez, sofre com 
a falta de recursos. De acordo 

com seu procurador, Luiz Edu-
ardo Grisolia de Oliveira, a cri-
se e o alto valor dos insumos 
indexados em moeda estran-
geira têm deixado a instituição 
nas mãos dos bancos, com 
uma dívida que já passa de R$ 
11 milhões. Os recursos que 
o mantêm são oriundos, em 
sua maioria (60%), do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os 40% 
restantes advêm de convênios.

Atualmente, o hospital 
está passando por obras de 
ampliação, que envolvem a 
construção de um centro onco-

lógico, com radioterapia e qui-
mioterapia. Para a construção 
do bunker que abriga o apare-
lho de radioterapia, foi utilizada 
uma verba de R$ 2 milhões da 
prefeitura, mas faltam recursos 
para dar continuidade à obra.

Para Luiz Eduardo Grizo-
lia, a saúde precisa ser enca-
rada como prioridade e como 
investimento, não como des-
pesa. No seu entender, uma 
população saudável melhora 
a qualidade de vida, aumenta 
a força de trabalho e movi-
menta a economia.

Centro psiquiátrico está sendo desativado
A última instituição visita-
da foi o Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Barbacena. 
Em fase de desativação, 
em razão da nova orien-
tação legal (Lei Federal 
10.216, de 2001), que 
propõe o tratamento dos 
doentes psiquiátricos em 
casa, sem confinamento, o 
hospital ainda conta, hoje, 
145 internos. São pacien-
tes que residem na própria 
instituição há anos, muitos 

até sem referência familiar. 
Segundo o diretor hospita-
lar do CHPB, Wander Lopes 
da Silva, desde que come-
çou o processo de desinsti-
tucionalização da unidade, 
148 pessoas já deixaram 
a instituição, mas não foi 
possível promover a mu-
dança de todos. “A alta exi-
ge suporte dos municípios 
e dos familiares, além da 
construção de residências 
terapêuticas”, explicou.

Barbacena tem 32 re-
sidências terapêuticas, que 
abrigam 180 moradores. Pa-
ra atender os pacientes hoje  
acolhidos pelo centro psiqui-
átrico, seria necessário cons-
truir mais 18 residências. De 
acordo com o secretário José 
Orleans, o município chegou 
ao seu limite, não tendo condi-
ções de ampliar esse número. 
Ele entende que a Fhemig e o 
governo do Estado precisam 
definir o mais rápido possível 

a situação. O hospital funciona 
em uma área de 25 mil metros 
quadrados, com diversos pré-
dios, os quais, segundo ele, po-
dem vir a ter outras utilidades.
Providências – No encerra-
mento das visitas, o deputa-
do Arlen Santiago se compro-
meteu a agendar uma reu-
nião com o novo secretário 
de Estado de Saúde, Sávio 
Souza Cruz, para pedir provi-
dências em relação às reivin-
dicações apresentadas.

Guilherme Bergamini 

Centro Hospitalar Psiquiátrico foi uma das instituições visitadas ontem pela Comissão de Saúde
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Polícias se queixam de defasagem da  
infraestrutura e do efetivo em Vespasiano

O aumento da criminalida-
de, as carências de efetivo e 
de infraestrutura das Polícias 
Civil e Militar, bem como a li-
mitação de programas de pre-
venção social, foram as princi-
pais queixas de autoridades e 
representantes da sociedade 
civil de Vespasiano que parti-
ciparam de audiência da Co-
missão de Segurança Pública 
no município. A reunião foi 
solicitada pela deputada Ione 
Pinheiro (DEM).

A delegada regional de Po-
lícia Civil de Vespasiano, Talita 
Martins Soares, fez um resumo 
dos problemas enfrentados 
pela corporação. Segundo ela, 
a regional, que atende a oito 
municípios, conta apenas 11 
delegados (metade do núme-
ro considerado mais adequa-
do). Ela também relatou que 
o plantão 24 horas feito pela 

Polícia Civil está seriamente 
comprometido, tendo em vista 
que, muitas vezes, há apenas 
um policial atendendo. 

Além disso, o prédio onde 
funciona a corporação estaria 
em condições precárias. “So-
fremos muito com a retirada 
de 17 servidores da prefeitu-
ra que eram cedidos à polí-
cia”, reclamou, referindo-se à 
medida do Executivo local de 
proibir a cessão dos funcioná-
rios, devido a um decreto de 
calamidade financeira. 

Também participou da 
audiência o coordenador das 
Promotorias de Justiça da Co-
marca de Vespasiano, Adria-
no Dutra Gomes de Faria. Ele 
endossou a fala da delega-
da. “Mesmo com essas difi-
culdades, todos os policiais 
desdobram-se para atender 
à população”, elogiou. 

O promotor pediu o apoio 
dos parlamentares para que 
cobrem do governo do Estado 
a permanência da delegacia 
de homicídios do município, 
que estaria correndo risco de 
ser desativada.
PM – O comandante do 36º 
Batalhão de Polícia Militar, te-
nente-coronel Edésio Amorim 
Anacleto, afirmou que o efeti-
vo do batalhão é de 153 poli-
ciais, quase a metade do nú-
mero necessário para atender 
as demandas. Como forma de 
atenuar os problemas enfren-
tados, ele propôs investimen-
tos públicos na área social e 
maior aproximação entre as 
polícias e o cidadão.
Contas – O secretário de De-
fesa Social de Vespasiano, 
coronel Reginaldo Lourenço, 
destacou que a prefeitura dá 
total apoio à atuação das po-

lícias, pagando as contas de 
aluguel, água e energia e con-
tribuindo com a gasolina. No 
entanto, segundo o secretá-
rio, em virtude do decreto de 
calamidade financeira, o mu-
nicípio foi obrigado a demitir 
funcionários e não pode mais 
ceder servidores, como fazia 
em relação à Polícia Civil.
Financiamento – Segundo o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), o setor de segurança 
pública está esfacelado no Es-
tado. Um dos problemas que 
ele apontou foi a redução dos 
recursos para as polícias. Se-
gundo ele, em 2015, os valores 
disponibilizados para o custeio da 
PM foram reduzidos em R$ 98 
milhões. Os investimentos na 
Polícia Civil, por sua vez, caíram 
de R$ 33 milhões para R$ 4 mi-
lhões, conforme informou.

Já para o deputado Iran 
Barbosa (PMDB), há um proble-
ma endêmico em Minas, que é 
o desvio da taxa de segurança 
pública para o caixa único do 
Estado. “São mais de R$ 200 
milhões por ano”, salientou.

O deputado João Leite 
(PSDB) conclamou a popu-
lação local a cobrar dos go-
vernantes que a segurança 
pública seja tratada como 
prioridade. Já a deputada 
Ione Pinheiro defendeu um 
trabalho coordenado para o 
desenvolvimento do setor.

Ao final da reunião, foram 
aprovados diversos requeri-
mentos com pedidos de provi-
dência aos órgãos competen-
tes, para a análise das deman-
das apresentadas na audiência.

Trânsito na Capital será tema de audiência
A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou, durante a reunião 
de ontem, requerimento do 
deputado Fred Costa (PEN) a 
fim de  que sejam discutidos, 
em conjunto com a Comissão 
de Transportes, os projetos 

de intervenções no tráfego 
de Belo Horizonte para a me-
lhoria do trânsito.

Na Comissão de Segu-
rança Pública, foi aprovada 
solicitação de audiência pú-
blica da deputada Rosângela 
Reis (Pros), que pretender 

debate as condições do pre-
sídio Dênio Moreira de Car-
valho, em Ipaba, no Vale do 
Rio Doce. 

A retomada das ativi-
dades da mineradora Sa-
marco no município de Ma-
riana será tema de reunião 

conjunta das Comissões de 
Minas e Energia e de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. Reque-
rimento nesse sentido, dos 
deputados Gil Pereira (PP) 
e Gustavo Valadares (PSDB), 
também foi aprovado ontem. 

A Comissão de Segurança Pública foi a Vespasiano ouvir as demandas das forças de segurança locais

 Ricardo Barbosa 
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Cerca de 85% das crianças entre 4 e 5 anos
estão matriculadas na escola em Minas

Segundo dados do IBGE de 
2015, 85,5% das crianças en-
tre 4 e 5 anos do Estado es-
tão matriculadas na escola. O 
número, que representa um 
atendimento de 450 mil estu-
dantes na educação infantil, 
foi apresentado pelo supe-
rintendente de Desenvolvi-
mento da Educação Infantil 
e Fundamental da Secretaria 
de Estado da Educação (SEE), 
Adelson Afonso da Silva Fran-
ça Júnior, durante audiência 
promovida ontem pelas Co-
missões de Participação Po-
pular e de Educação.

A educação infantil, que 
compreende o ensino para 
crianças de até 5 anos, consti-
tui, agregada ao ensino funda-
mental e ao ensino médio, as 
etapas que compõem o ciclo 
básico no Brasil. A Emenda à 
Constituição Federal 59, de 
2009, determinou a obrigato-
riedade de oferta integral de 
ensino para crianças entre 4 e 5 
anos, até 2016. Parlamentares 
das duas comissões debateram 
as razões dessa defasagem.

Conforme lembrou a de-
putada Marília Campos (PT), 
que solicitou a audiência, o 
município deve atender inte-
gralmente a educação infantil 
(entre 4 e 5 anos, até 2016, e 
de crianças de até 3 anos, até 
2024, como prevê o Plano Na-
cional de Educação). No ensino 
fundamental, a responsabili-
dade é compartilhada com o 
Estado, enquanto a obrigação 
prioritária é somente do gover-
no estadual, no ensino médio.

“Para atender toda a de-
manda de ensino infantil, deve-

ríamos adaptar equipamentos 
educacionais ou construir esco-
las para esse público”, opinou 
Marília. A parlamentar também 
pontuou que os investimentos 
nessa área diminuíram conside-
ravelmente este ano. “Municí-
pios dependem do orçamento 
da União para garantir investi-
mento e custeio”, afirmou.

Durante a audiência, al-
guns participantes disseram 
haver uma demanda repri-
mida, que não conseguiria 
ser contemplada pela oferta 
existente. Nesse sentido, Ma-
rília Campos lembrou que, no 
caso de não conseguir matri-
cular o filho, o cidadão pode 
reivindicar na Justiça a vaga 
para a criança ou uma bolsa, 

para que ele possa estudar 
em uma escola particular.
Auxílio – Em Minas, o Esta-
do tem atuado no sentido de 
oferecer, na área, parcerias e 
apoio técnico e pedagógico aos 
municípios, segundo o superin-
tendente Adelson Júnior. Esse 
apoio se daria, por exemplo, no 
assessoramento da construção 
de currículos escolares e em 
parcerias com os conselhos 
municipais de ensino. O repre-
sentante da SEE também não 
descartou a possibilidade de 
que o governo estude manei-
ras de assumir supletivamente 
as dificuldades municipais, no 
que se refere à infraestrutura.
Alternativa de recursos – Cel-
so Penna Fernandes Júnior, da 

Promotoria de Justiça de De-
fesa da Infância e Juventude, 
explicou que, do ponto de vista 
legal, o governo estadual só po-
deria investir no ensino infantil 
se estiver cumprindo com suas 
obrigações legais. “Isso dificul-
ta um pouco para o Estado con-
tribuir financeiramente com a 
educação infantil”, disse.

A fim de atenuar as dificul-
dades enfrentadas pelos muni-
cípios, o promotor sugeriu que, 
nas localidades mais pobres, 
o governo do Estado assuma 
todo o ensino fundamental 
(cuja responsabilidade é com-
partilhada entre municípios e 
Estado), sobrando, assim, mais 
recursos para que o município 
invista no ensino infantil. 

Comissão de indicação elege presidente
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) foi eleito presi-
dente da comissão especial 
que vai analisar a indicação 
de Maria Tereza Lara para o 
cargo de presidente da Fun-
dação Educacional Caio Mar-
tins (Fucam). A definição do 
nome do parlamentar se deu 

em reunião realizada ontem. 
Na oportunidade, o deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB) foi 
eleito vice-presidente.

Em sua primeira fala co-
mo presidente, Dalmo Ribei-
ro Silva agradeceu a confian-
ça dos colegas e afirmou que 
a escolha do relator que vai 

apreciar a indicação será feita 
em momento oportuno.

Maria Tereza Lara foi depu-
tada estadual por quatro man-
datos na ALMG, é pedagoga, 
professora e especialista em 
Administração Escolar. Ela é a 
atual presidente da fundação.
Fucam – A Fundação Educacio-

nal Caio Martins é um órgão 
vinculado à Secretaria de Estado 
de Trabalho e Desenvolvimento 
Social e tem como objetivo pro-
mover o desenvolvimento sus-
tentável e integrado de crian-
ças, adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade so-
cial para a participação cidadã.

 Clarissa Barçante 

 Duas comissões discutiram as razões pelas quais a oferta da educação infantil em Minas ainda não é integral 
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Geração distribuída é destaque em 
eventos sobre energias renováveis

A Comissão de Minas e Ener-
gia visitou ontem a 5ª Feira 
Internacional de Tecnologias 
para Energia Solar (Ener-
Solar+Brasil) e o Congres-
so de Tecnologias Limpas e 
Renováveis para a Geração 
de Energia (Ecoenergy). Os 
eventos prosseguem até a 
próxima quinta-feira (12), 
em São Paulo (SP).

O deputado Gil Pereira 
(PP), que representou a co-
missão, a qual preside, frisou 
a importância do evento. “O 
País todo estava lá. Tivemos a 
chance de conhecer tecnolo-
gias não só do Brasil, mas de 
todo o mundo. Foi uma opor-
tunidade de atualização e de 
troca de ideias sobre leis, de-
cretos e incentivos por parte 
das diversas instâncias de go-
verno”, afirmou.

O deputado disse ainda 
que chamou sua atenção o 
grande número de pessoas 
interessadas em trabalhar 
com energias renováveis al-
ternativas, particularmente 
por meio da tecnologia de 
geração distribuída (que con-
siste na produção de energia 
de forma descentralizada 
no próprio local ou próximo 
de onde essa energia é uti-
lizada). “Todos estão muito 
curiosos, querem saber se 
haverá apoio estadual ou fe-
deral a essa área e querem 
investir na qualificação para 
trabalhar com isso. Fiquei im-
pressionado”, completou.
EnerSolar+Brasil – A feira in-
ternacional reúne toda a ca-
deia produtiva dos segmen-
tos da energia solar, fotovol-
taica, eólica e de biomassa, 

apresentando as mais recen-
tes tecnologias, produtos e 
serviços para o setor de ener-
gia renovável. Segundo o site 
do evento, a EnerSolar+Brasil 

tem como objetivo a promo-
ção do desenvolvimento do 
setor e a apresentação de al-
ternativas em fontes energé-
ticas sustentáveis.

A comissão compareceu à EnerSolar+Brasil e à Ecoenergy 

PLENÁRIO

Plenário recebe veto do governador

O Plenário recebeu, na Reunião 
Ordinária de ontem, mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel, por meio da qual ele en-
caminha o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 22.997, que dispõe 
sobre a prestação de serviços 
de assistência médica e odon-
tológica pelo Estado aos servi-
dores atingidos pela declara-
ção de inconstitucionalidade da 
Lei Complementar 100, de 2007.

O veto atinge o artigo 7º da 
proposição, que estabelece a efe-
tivação de professor da Universi-
dade do Estado de Minas Gerais 
(Uemg) afastado em função da 
decisão do STF, mas que tenha 
sido avaliado por banca exami-
nadora e aprovado em processo 
seletivo equivalente a concur-
so. O governador considerou 
o conteúdo inconstitucional e 
contrário ao interesse público.

Segundo a justificativa que 
acompanha o veto, é de com-
petência exclusiva do Executivo 
dispor sobre a criação de cargos, 
funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica 
e fundacional. Dessa forma, a 
ALMG não poderia, ao apreciar o 
projeto de lei encaminhado pelo 
governador, inserir, por meio de 
emenda, o restabelecimento do 
vínculo de servidor desligado do 
serviço público estadual.

Além disso, para o gover-
nador, a medida rejeitada seria 
uma tentativa oblíqua de dar 
nova vida à Lei Complementar 
100. “A própria exposição de 
motivos do projeto de lei origi-
nalmente encaminhado a esta 
casa advertiu que não se trata 
da tentativa de restabelecer o 
vínculo funcional dessas pessoas, 
já declarado inconstitucional, 
mas sim de medida excepcional 
para amparar essas pessoas que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade”, salientou.

Uma comissão especial 
será criada para apreciar o ve-

to, que tramita em turno único 
no Plenário. Para derrubar o 
veto do governador, é necessá-
ria maioria absoluta de votos, 
ou seja, 39 votos contrários.

No último dia 5, foi publi-
cada no diário oficial Minas 
Gerais a sanção do governador 
à Lei 22.098, de 2016, que tra-
mitou na Assembleia por meio 
do Projeto de Lei (PL) 3.230/16. 
Com a sanção, foi estabelecida 
a garantia de assistência médi-
ca e odontológica a ser presta-
da pelo Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais (Ipsemg) aos ser-
vidores que foram demitidos 
em dezembro de 2015, após 
sentença do STF. 
Retirada de tramitação – Na 
mesma reunião, também foi 
recebida mensagem do gover-
nador, solicitando a retirada de 
tramitação do PL 3.028/15, de 
sua autoria, que dispõe sobre 
o uso de meio eletrônico para 
o registro e a comunicação de 
atos e para a tramitação de 
processos administrativos.

EnerSolar+Brasil/Ecoenergy 

 Sarah Torres 

A mensagem com o veto foi recebida durante a reunião de ontem
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Reunião Ordinária (14 horas) 

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Votação em 1º turno

PL 3.402/16
Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado. Discussão em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

PL 2.046/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.049/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que es-
pecifica. Discussão em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-

ORDEM DO DIA

ORADORES

Delegacia
O deputado Cabo Júlio (PMDB) 
criticou o possível fechamen-
to de uma delegacia na re-
gião do Barreiro, em Belo Ho-
rizonte. “É uma região popu-
losa, que contempla muitos 
bairros. A partir de amanhã 
(12), vamos passar o carro de 
som pelo local, chamando os 
moradores para se manifes-
tarem contra isso”, salientou. 

Segundo o deputado, o pré-
dio que abriga a delegacia foi 
reformado com dinheiro da 
comunidade. O parlamentar 
também abordou uma reu-
nião do governador com en-
tidades representativas das 
polícias, que apresentaram 
as reivindicações da catego-
ria. Entre as demandas, estão 
o recebimento do salário, de 
forma integral, no quinto dia 

útil ou em duas parcelas, em 
vez de três. Em aparte, João 
Leite (PSDB) homenageou o 
professor Aluísio Pimenta, fa-
lecido na última segunda (9). 
Também em aparte, Sargento 
Rodrigues (PDT) apoiou a fala 
de Cabo Júlio. Em outro apar-
te, Durval Ângelo (PT) disse 
que o governador se mostrou 
aberto ao diálogo com os re-
presentantes das polícias.

América
O Campeonato Mineiro con-
quistado pelo América foi o 
tema abordado pelo deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) na 
tribuna. Para o parlamentar, a 
vitória mostra que, com plane-
jamento, é possível fazer a di-
ferença. O deputado lembrou 
que a torcida compareceu aos 
jogos do time. “O América é 

o time da família. Iremos con-
tinuar a mostrar isso no Cam-
peonato Brasileiro”, afirmou. 
Alencar também ressaltou o 
papel dos jogadores do clube, 
que, na sua opinião, demons-
traram amor ao América. O 
parlamentar parabenizou, ain-
da, o torcedor mineiro. Con-
forme informou, nos jogos do 
time não ocorreu nenhum inci-

dente. Em aparte, Dirceu Ribei-
ro (PHS) e Durval Ângelo para-
benizaram o clube pelo título. 
Ainda em aparte, o deputado 
Dilzon Melo (PTB) afirmou que 
a conquista do América deve-
ria servir de exemplo à política 
nacional. “Uma gestão eficien-
te e responsável torna tudo 
possível. Foi um exemplo de 
gestão”, definiu.

Prestação de contas
O deputado Paulo Guedes (PT) 
prestou contas do seu trabalho 
como secretário de Estado de 
Desenvolvimento e Integração 
do Norte e Nordeste de Mi-
nas Gerais, cargo que ocupou 
até a semana passada. Segun-
do o parlamentar, a região 
foi esquecida pelos governos 
anteriores e, somente agora, 

passou a contar com diversas 
atividades para a melhoraria 
da qualidade de vida da popu-
lação. Entre os projetos desen-
volvidos citados pelo deputado, 
estão a perfuração de 482 poços 
artesianos e a implantação de 
mais de 500 sistemas de abaste-
cimento de água na região. Isso, 
segundo ele, vai garantir água 
para mais de 30 mil famílias. 

Guedes ainda salientou que seu 
retorno à ALMG está atrelado à 
necessidade de apoiar o gover-
nador na reforma administrati-
va. Paulo Guedes também des-
tacou que não há possibilidade 
de afastamento do governador 
Pimentel, sem a aprovação de 
dois terços do Legislativo esta-
dual. Em aparte, Durval Ângelo 
concordou com o colega.

Saúde
O deputado Antônio Jorge (PPS) 
salientou que tem passado des-
percebida a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 143/15, 
que tramita no Senado e prevê 
a desvinculação de receitas dos 
Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. Com essa me-
dida, serão desvinculados, até 
2023, 20% da arrecadação dos 

impostos de estados e municí-
pios e dos recursos que cabem 
a eles na repartição das receitas 
de impostos da União. Para o 
deputado, a proposta prejudica 
a área da saúde. “Se são inques-
tionáveis os avanços no SUS ao 
longo dos anos, também é im-
possível negar que precisamos 
de muitas melhorias no aspec-
to do financiamento. A medida 

significa R$ 80 bilhões a menos 
na saúde no País”, enfatizou. 
Em aparte, Sargento Rodrigues 
afirmou que a ALMG não pre-
cisa dar aval ao Supremo Tri-
bunal de Justiça para que ele 
dê prosseguimento a processo 
contra o governador por crime 
comum. Em outro aparte, Dur-
val Ângelo disse que discutir a 
PEC 143/15 é relevante.
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Loyola, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 

735/15 (1º turno), do deputado André Quintão, que dispõe sobre dire-
trizes para a educação escolar indígena no Estado 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 
1.087/15 (1º turno), do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Executi-
vo a doar imóvel ao município de Jequeri

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Manifestação do Sindisiemg e do Sindpúblicos (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 

sobre o PL 938/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, o qual 
prevê a implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os 
municípios do Estado, e sobre o PL 1.473/15 (1º turno), do deputado Bo-
nifácio Mourão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 60% da frota de 
veículos pertencentes ao Executivo estadual ou que a ele preste serviços 
utilizar pneus reformados 

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 28 proposições, entre as quais o PL 3.397/16, do gover-
nador, que altera a Lei 14.699, de 2003, a qual dispõe sobre formas de 
extinção e garantias de crédito tributário 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Sagrado Coração de Je-
sus, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de 

redação final
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a pre-
sença de convidados, a regularidade ambiental na reserva de água, assim 
como a agricultura irrigada. Requerimento: deputado Inácio Franco e outros

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre o PL 
1.498/15 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre me-
didas de prevenção e combate à dengue no Estado, e sobre o PL 1.997/15 
(1º turno), do deputado Arlen Santiago, o qual torna obrigatória a apre-
sentação de resultado de exame oftalmológico das crianças que se matri-
culam na 1ª série do ensino fundamental nas escolas mineiras 

15h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.223/15 (1º turno), do deputado Cristiano Silveira, que dispõe 
sobre a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.917/15 (turno único), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui o dia 
3 de outubro como o Marco da Renovação da Primeira República Brasileira 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a presen-

ça de convidados, a situação dos aposentados e pensionistas idosos no 
Estado. Requerimento: deputado Isauro Calais

18 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Acidentes de trabalho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Barragens 17/3 – Consequências 

do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco
 3h55 Pensando em Minas – A viabilidade da coexistência de ações de 

participação com o exercício da representação parlamentar, com 
Cristiano Ferri

 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 13 (A 
representação política: formação de um conceito novo) 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Fontes alternativas de energia renovável 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 13 (A 

representação política: formação de um conceito novo) 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Fontes alternativas de energia renovável 
 20h Sala de Imprensa – A TV pública no Brasil 
 21h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

fica a doá-lo à Uemg. Discussão em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destina-
ção dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Discus-
são em 1º turno

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Con-
sórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência 
da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Discussão em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da 

destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. 
Discussão em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Discussão em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 1º turno

PL 3.258/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a extinção de oito cartórios. Dis-
cussão em 1º turno


