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Parlamentares criticam proposta de
limitação das franquias de internet fixa

Operadoras de telecomuni-
cações defenderam ontem, 
em audiência pública da 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte, 
a venda de pacotes de inter-
net fixa com franquias, sob 
o argumento de que a maio-
ria, mais de 90% dos usuá-
rios, já utiliza menos do que 
os pacotes oferecem. As 
empresas informaram, ain-
da, que já praticam a venda 
com franquias. Represen-
tantes de órgãos de defesa 
do consumidor, porém, afir-
maram que a tendência na 
maioria dos países é a de 
internet ilimitada.

A polêmica começou 
quando a operadora Vivo 
anunciou que, a partir de fe-
vereiro deste ano, todos os 
seus contratos teriam fran-
quias limitadas de dados, o 
que já era praticado pelas 
operadoras, com a diferença 
de que existiam pacotes de 
franquias ilimitadas disponí-
veis. A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
inicialmente, se posicionou 
favoravelmente à medida. 
Entretanto, as reclamações 
fizeram com que a agência 
recuasse da decisão. Atual-
mente, o assunto está em 
análise pelo conselho diretor 
da instituição.

Segundo o presidente da 
comissão, deputado Elismar 

Prado (sem partido), a Anatel 
deveria defender os interes-
ses dos consumidores, mas 
tem frequentemente se des-
viado do seu papel. Ele clas-
sificou a possível limitação 
como um retrocesso.

Para o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), as 
empresas de telecomunica-
ções têm buscado vantagens 
indevidas e lesado os consu-
midores. “A Anatel tem sido 
conivente com os erros das 
empresas”, afirmou. Tam-
bém para o deputado Dou-
glas Melo (PMDB) os clientes 
serão prejudicados.

Transparência – A falta de 
transparência nos contratos 
de franquia foi o ponto mais 
criticado pelo coordenador 
do Procon Assembleia, Mar-
celo Barbosa. “O Código Civil 
determina que o consumidor 
tem o direito de saber como 
usar o produto ou serviço, 
mas isso não é informado 
no momento dos acordos. 
O consumidor nunca sabe o 
que significa, em termos de 
franquia, cada artigo baixado 
na internet”, salientou.

O promotor Rodrigo Fil-
gueira lembrou que o Marco 
Civil da Internet elevou a ban-

da larga à categoria de servi-
ço essencial, determinando 
que o corte da internet só po-
de ser feito mediante o não 
pagamento do serviço.

No entanto, o gerente 
regional da Anatel em Minas 
Gerais, Hermann Bergmann, 
recordou que o Regulamento 
do Serviço de Comunicação 
Multimídia é de 2013 e, por-
tanto, anterior ao Marco Civil 
da Internet, de 2014. O regula-
mento prevê a possibilidade de 
franquia limitada. “É importan-
te lembrar que não é a agência 
que estabelece as regras, e sim 
o Parlamento”, disse.

Operadoras defendem novo modelo
O gerente de relações insti-
tucionais da Vivo, Eduardo 
Macedo, ponderou que o 
modelo proposto será be-
néfico para os clientes, que 
pagarão exatamente o que 
consumirem, e não a média 
do que é gasto por todos, co-
mo ocorre hoje. 

Além disso, de acordo 
com o vice-presidente da 
Associação dos Provedores 
de Internet e Telecomunica-
ções, Breno Vale, os peque-
nos provedores não têm como 
competir com as grandes em-
presas sem que as franquias 
sejam limitadas. Segundo ele, 

são cerca de 2.300 franquias 
que prestam serviço especial-
mente em pequenos municí-
pios e áreas rurais, atendendo a 
cerca de 2 milhões de pessoas. 

Os representantes da Oi 
e da Claro/Net, Marcos An-
tônio Borges e Antônio Ro-
berto Salles Baptista, respec-

tivamente, reiteraram que 
a grande maioria dos seus 
clientes consomem menos 
do que o limite acordado. 
“Os recursos são finitos e 
a demanda pelo serviço 
mais do que triplicou nos 
últimos seis anos”, explicou 
Marcos Borges.

Deputados cobraram que a Anatel tome medidas direcionadas à defesa dos consumidores

 Pollyanna Maliniak 
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Gestores cobram que ações do plano  
de educação sejam monitoradas

Propostas realistas para a edu-
cação e o monitoramento per-
manente do que for acordado 
foram defendidos ontem no 
encontro regional de Diaman-
tina do fórum técnico Plano Es-
tadual de Educação. O evento 
reuniu gestores, educadores, 
estudantes e representantes 
da sociedade civil para a dis-
cussão do Projeto de Lei (PL) 
2.882/15, que contém os pla-
nos do Executivo para o setor 
nos próximos 10 anos.

“Queremos ações exe-
quíveis, para que o plano não 
se transforme em uma peça 
fictícia”, frisou o diretor edu-
cacional da Superintendência 
Regional de Ensino (SRE) de 
Diamantina, Leonardo Soares. 
Ele sugeriu, inclusive, que ini-

ciativas locais sejam adotadas 
também na esfera estadual, 
como a comissão permanente 
de monitoramento do cum-
primento do plano de educa-
ção de Turmalina instaurada 
naquele município.

Também apontando a 
necessidade de que Minas 
invista em um plano estadual 
realista, a secretária de Edu-
cação de Diamantina, Már-
cia Claudino Souza Coelho, 
acrescentou que é preciso ter 
em mente o prazo de ação do 
projeto para que ele perdure. 
“Teremos metas para uma 
década. Por isso, precisamos 
ter um plano de Estado, e não 
de governo”, defendeu.

A secretária manifestou, 
ainda, expectativa de que 

Minas apoie a educação in-
fantil, ainda que, pela Cons-
tituição, essa seja uma atri-
buição municipal. 
Diversidade – Em sua fala, o 
chefe de gabinete da Secre-
taria de Estado de Educação, 
Hércules Macedo, ressaltou a 
importância de que tanto os 
planos municipais quanto o 
plano estadual contemplem a 
diversidade em todas as suas 
dimensões. “A secretaria tem 
feito um trabalho intenso pa-
ra garantir que todos sejam 
representados na educação e 
permaneçam na escola, com 
as suas diferenças sociais e 
culturais”, explicou.

O representante da se-
cretaria também endossou 
a importância da educação 

infantil, frisando que investir 
nessa etapa é investir na ca-
pacidade de aprendizado e 
exercício da cidadania ao lon-
go das demais etapas da vida. 
Momento político – Hércules 
Macedo também teceu con-
siderações sobre o momento 
político vivido no País. No seu 
entender, a conjuntura atual 
não deve ser vista como algo 
corriqueiro. “É preciso garan-
tir que conquistas não sejam 
atropeladas”, endossou.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) acrescentou que, se 
em um primeiro momento, 
o governo do Estado, junto 
com os trabalhadores, fez um 
pacto quanto à adoção do pi-
so nacional do professor e de 
planos de carreira, a hora é de 
caminhar para um acordo glo-
bal que reverta em melhorias 
concretas para os alunos. “Pa-
ra isso, é preciso termos 
atenção para conquistas 
que passam a correr riscos. 
É hora de defender direitos 
e a democracia nas ruas, 
para convencer o Senado a 
não avalizar o impeachment”, 
afirmou.
Compromisso – O deputa-
do Paulo Lamac (Rede), por 
sua vez, ressaltou que os en-
contros regionais do fórum 
técnico são um exemplo de 
construção democrática e co-
letiva de políticas públicas. “O 
compromisso é que as suges-
tões discutidas e acatadas nos 
encontros sejam incorporadas 
em um substitutivo ao proje-
to, que conterá as contribui-
ções da sociedade”, registrou.

COMISSÕES

CCJ elege novo vice-presidente
O deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB) foi eleito 
ontem, por unanimidade, 
vice-presidente da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. O parlamentar reassumiu 
seu mandato no início do 
mês, após exercer, por qua-

se um ano e meio, o cargo 
de secretário de Estado de 
Desenvolvimento Regional, 
Política Urbana e Gestão 
Metropolitana. Com o seu 
retorno, o ex-deputado João 
Alberto (PMDB) voltou à 
condição de suplente.

No encerramento da 
reunião, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) reclamou 
da demora na tramitação de 
projetos de sua autoria em 
razão de questões partidá-
rias. O líder do Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT), 

rebateu a alegação, afirman-
do que esse tipo de atitude 
não condiz com o papel de 
um parlamentar. Ele recebeu 
o apoio do deputado Cabo 
Júlio (PMDB) e do presidente 
da comissão, deputado Leo-
nídio Bouças (PMDB).

Fórum sobre o Plano Estadual de Educação chegou ontem ao município de Diamantina

 Raíla Melo 
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Construção de hospital regional de 
oncologia é prioridade em Unaí

A construção de um hospi-
tal regional de referência 
em oncologia em Unaí foi a 
principal demanda apresen-
tada em audiência pública 
da Comissão de Saúde reali-
zada ontem no município. Na 
reunião, solicitada pelo de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
foram relatadas dificuldades 
para o atendimento de pa-
cientes com câncer na região.

De acordo com a diretora 
da Associação do Noroeste Mi-
neiro de Estudos e Combate ao 
Câncer (Anmecc), Silvone Ro-
drigues, a construção do hos-
pital é muito importante para 
o Noroeste do Estado. “A obra 
está orçada em R$ 50 milhões. 
Apenas para o Centro de Pre-
venção serão necessários R$ 
17 milhões. A Anmecc tem em 
sua conta R$ 939 mil. Não é 
possível iniciar a obra apenas 
com esse valor”, relatou.

O prefeito de Unaí, Delvi-
to Alves da Silva Filho, infor-
mou que é alta a incidência 
de câncer na região, para sa-
lientar a urgência de um hos-
pital regional para tratamen-
to oncológico no município. 
“É preciso unir forças nesse 
sentido. Essa é uma questão 
apartidária”, colocou. 
Dificuldades – Segundo a se-
cretária de Saúde de Unaí, Ju-
liana Luiz, pacientes se deslo-
cam para Patos de Minas para 
serem atendidos, mas voltam 
sem muitos exames feitos e, 

em alguns casos, com indica-
tivo de cirurgia. O município 
é sede da Região Ampliada 
de Saúde Noroeste, que deve 
prestar atendimento de alta 
complexidade para as cidades 
que a compõem, como Unaí, 
que fica a 300 quilômetros.

A diretora da Anmecc, 
Silvone Rodrigues, ressaltou, 
no entanto, que é preciso con-
vencer os pacientes a se trata-
rem em Patos de Minas. “Bar-
retos (SP) se tornou referência 
na área. Lá são feitos todos os 
exames e todas as pessoas são 
atendidas da mesma forma. 
O paciente acaba não que-

rendo ser tratado em Patos. 
Mandamos para lá quando há 
demora em Barretos”, contou. 
No município paulista há uma 
casa de apoio para receber 
pacientes de Unaí em trata-
mento na cidade. 
Assistência deficitária – Para 
o deputado Arlen Santiago, há 
um grande vazio assistencial 
na área da saúde na região. “As 
distâncias são grandes e falta 
tecnologia para o atendimento 
em alguns lugares”, pontuou. 

Conforme informou, Bra-
sília, a 164 quilômetros de 
Unaí, parou de atender pa-
cientes com câncer da cidade. 

Barretos também enfrentaria 
dificuldades para dar solução 
à demanda. Também na opi-
nião do parlamentar, apesar 
da intenção de Patos de Minas 
de fortalecer esse atendimen-
to, a saída definitiva é mesmo 
a construção de um hospital 
regional do câncer em Unaí.

Já o deputado Dilzon Me-
lo (PTB) lembrou que essa é 
uma solicitação antiga. “Ante-
riormente, não havia um es-
tudo técnico e científico que 
mostrasse a necessidade des-
sa iniciativa. Mas agora esta-
mos empenhados na constru-
ção desse hospital”, destacou.

Portaria do governo pode ser empecilho
O diretor da Gerência Regio-
nal de Saúde de Unaí, Luiz 
Araújo Ferreira, ponderou 
que, apesar de a construção 
do hospital regional ser, de 
fato, um sonho, ainda há 
alguns empecilhos. “Uma 
portaria do governo federal 
estabelece os parâmetros 
para a organização da aten-
ção oncológica. Ela consi-
dera, além da população, 

as distâncias até o polo re-
gional de saúde. Essa região 
de Unaí tem singularidades 
que são a grande extensão 
territorial e a baixa densida-
de populacional”, explicou.

Segundo Luiz Araújo, os 
desafios na área da saúde 
são enormes, sobretudo em 
relação à gestão. “Há um 
gargalo que está sendo resol-
vido com a organização mais 

precisa do fluxo dos atendi-
mentos”, disse. Ele salientou 
que, em decorrência da or-
ganização do Sistema Único 
de Saúde (SUS), os pacientes 
com câncer de Unaí e região 
devem ser atendidos, priori-
tariamente, em Patos de Mi-
nas, que tem condições de 
prestar esse serviço.

O superintendente Re-
gional de Saúde de Patos 

de Minas, Lindomar Mar-
ques Babilônia, destacou a 
disposição do município de 
dar continuidade à parce-
ria nos atendimentos on-
cológicos do Noroeste de 
Minas. “Ainda há algumas 
limitações, mas também já 
avançamos bastante na as-
sistência à oncologia nessa 
região, que é muito vasta”, 
pontuou.

As dificuldades para o tratamento de pacientes com câncer no município foram apresentadas à comissão

Willian Dias 
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9 horas
• Ciclo de debates Desafios da Comunicação Pública em Rede: Políticas   

Públicas, Participação Popular e Direito à Comunicação (Plenário)
9h30

• Comissão de Meio Ambiente (Contagem) – visita para conhecer a Estação 

de Tratamento de Esgoto em Nova Contagem. Requerimento: deputada 
Marília Campos

12 horas
• Zás (Teatro) – show Eu Sou Meio, com Milena Torres e Sílvia Gommes

 0h Comissão de Desenvolvimento Econômico 15/3 
(continuação) – Situação da Usiminas

 1h Panorama – Maio Amarelo (movimento de conscientização 
contra acidentes de trânsito) 

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária 30/3 – Situação do Cadastro do 

Ambiente Rural (CAR)
 4h50 Palestra – Escola, mídia e redes sociais, com Shirley Rezende e 

Juliana Batista
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 15 (Os primeiros 

20 anos da República no Brasil: reivindicações operárias e 
revoltas militares)

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Maio Amarelo (movimento de conscientização 

contra acidentes de trânsito) 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Defesa do Consumidor 5/5 – Aumento na tarifa 

de água a partir de 13 de maio 
 12h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara

 13h Mundo Politico 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 15 (Os primeiros 

20 anos da República no Brasil: reivindicações operárias e 
revoltas militares)

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Segurança Pública 26/4 – Debate sobre a 

segurança pública em Baldim e Jequitibá, região Central do Estado
 17h Sala de Imprensa – A TV pública no Brasil 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Maio Amarelo (movimento de conscientização 

contra acidentes de trânsito) 
 20h Segunda Musical – Pianista Tânia Lopes Cançado 
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Segurança pública em Minas 
2 3h30 Zás (inédito) – Cia. de Flamenco Fátima Carretero 

* programação sujeita a alterações 

Confira os destaques do fim de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
Em ano de eleições municipais, o Assembleia Debate abre espaço para discutir a situação eco-
nômica dos municípios mineiros. O programa faz uma avaliação das contas municipais, analisa 
o modelo de distribuição de recursos centralizado no governo federal e trata das alternativas 
para aumentar a arrecadação. Participam do programa os deputados Wander Borges, do PSB, 
ex-prefeito de Sabará; Dirceu Ribeiro, do PHS, ex-prefeito de Ubá; Duarte Bechir, do PSD, que 
esteve à frente da Prefeitura de Campo Belo; e Inácio Franco, do PV, ex-prefeito de Pará de 
Minas. Sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 13 horas.

PANORAMA
As energias renováveis representam 43,9% de toda a matriz energética brasileira, sendo que a 
maior parte desse percentual corresponde à energia produzida pelas hidrelétricas. Para falar 
da diversificação da nossa matriz energética e analisar os investimentos que vêm sendo realiza-
dos na captação das energias eólica e fotovoltaica, o Panorama recebe a engenheira eletricista 
Antônia Cardoso Diniz, coordenadora do Green Solar, Grupo de Estudos em Energia da PUC 
Minas; e Alexandre Heringer Lisboa, diretor-presidente da Efficientia, empresa do grupo Cemig 
que atua na implantação de projetos de eficiência energética. Sábado, às 16 horas.

GERAÇÃO
Eles estão juntos há 14 anos, levam muito a sério a carreira profissional dedicada ao humor 
e se sentem realizados com a escolha que fizeram. A dupla de humoristas Caju e Totonho é o 
destaque do Geração. Caju é, na verdade, Rodrigo Signoretti, que ganhou o apelido dos cole-
gas de colégio. Totonho, por sua vez, se tornou o codinome profissional de Alfredo Viana. No 
programa, eles falam da moda dos stand up comedy, da parceria entre eles e da satisfação de 
trabalhar com humor. Além disso, revelam que é no cotidiano que eles buscam inspiração para 
construir seus textos e personagens. Sábado, às 19 horas, e domingo, às 12h30.

Hoje


