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Hospital do Barreiro opera atualmente
com apenas 10% da sua capacidade

Deputados cobram recursos para a unidade
foi responsável pelo investi-
mento e cuida da manuten-
ção do hospital, em áreas 
como limpeza, alimentação e 
vigilância.
Seleção pública – A falta de 
verba tem trazido incertezas 
para candidatos que partici-
param de uma seleção pública 
destinada a ocupar cargos no 
Hospital do Barreiro.

O deputado Fred Costa 
afirmou que apenas parte das 
pessoas aprovadas foi chama-
da. Flávio Duffles informou 
que já teriam sido convocados 
400 aprovados.

e 12 para emergência. Cada 
quarto possui um banheiro 
privativo e abriga dois leitos. 

A unidade possui 10 ele-
vadores, laboratório (em fun-
cionamento), salas para as 
famílias dos pacientes, uma 
central de material esterili-
zado, uma farmácia central, 
quarto de descanso para plan-
tonistas, corrimão de escadas 
com identificação em braile e 
heliponto, entre outras insta-
lações.

O hospital é fruto de 
uma parceria público-privada 
(PPP), em que o setor privado 

ga e cobrou ações conjuntas.
O deputado Anselmo José 

Domingos (PTC), por sua vez, 
ressaltou que a instituição é 
essencial não apenas para o 
Barreiro, mas também para 
municípios vizinhos à região.
Estrutura – Durante a visi-
ta, Flávio Duffles apresentou 
aos deputados várias alas do 
Hospital Metropolitano Dou-
tor Célio de Castro, que conta 
com quatro andares desti-
nados a internação ou enfer-
maria, totalizando 320 leitos. 
Somam-se a eles, 80 leitos de 
CTI, 39 leitos para observação 

Os parlamentares que acom-
panharam a visita lamenta-
ram que o hospital não esteja 
atuando com sua capacidade 
total e solicitaram o envolvi-
mento dos entes federados 
na captação dos recursos ne-
cessários.

“Aqui temos uma instala-
ção de qualidade. A popula-
ção clama por saúde, e tive-
mos gastos com construção, 
compra de equipamentos e 
manutenção”, considerou o 
deputado Fred Costa (PEN). O 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) concordou com o cole-

entanto, ele ponderou ser difícil 
trabalhar com planejamento 
sem previsão dos recursos dis-
poníveis. No seu entender, o 
funcionamento pleno da unida-
de poderia contribuir para de-
safogar o sistema de saúde do 
município, já que seriam mais 
de 400 novas vagas disponíveis 
para a população.

repasse de R$ 15 milhões por 
ano para a unidade hospitalar. 
Mas a medida foi revogada pela 
Portaria 1.105, de 1° de junho, 
conforme informou Flávio Duf-
fles.

Na avaliação do diretor, a 
instituição conta com uma es-
trutura diferenciada, se com-
parada com outras do setor. No 

insistentemente mais recur-
sos. Até o momento, porém, 
nenhuma sinalização foi dada 
nesse sentido. “Não temos ho-
je nenhum aporte para  custeio, 
nem do Estado nem da União”, 
frisou.

O Ministério da Saúde pu-
blicou, em maio deste ano, a 
Portaria 1.004, autorizando o 

A falta de recursos para cus-
teio e, consequentemente, a 
subutilização da estrutura do 
Hospital Metropolitano Dou-
tor Célio de Castro, conhecido 
como Hospital do Barreiro, 
em Belo Horizonte, causaram 
preocupação aos deputados 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, em 
visita ao local ontem. 

Atualmente, dos 451 leitos 
previstos apenas 49 (39 de in-
ternação e 10 de CTI) estão sen-
do utilizados, o que representa 
cerca de 10% da capacidade 
total da unidade, que funciona 
com recursos mensais da or-
dem de R$ 2 milhões, oriundos 
da Prefeitura de Belo Horizonte. 
Segundo o diretor executivo do 
hospital, Flávio Duffles, estima-
se que a instituição, inaugurada 
em dezembro de 2015, necessi-
te de uma receita de aproxima-
damente R$ 24 milhões men-
sais para operar com toda a sua 
capacidade.

O diretor explicou que a Se-
cretaria Municipal de Saúde, res-
ponsável pelo gerenciamento 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na Capital, tem solicitado 

Clarissa Barçante 

Subutilização da estrutura da unidade, inaugurada em dezembro de 2015, preocupa deputados
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Assembleia homenageia os 30 anos da
Fapemig em Reunião Especial de Plenário

Morre o ex-governador Hélio Garcia
vice-governador, entre 1983 
e 1984, já filiado ao PMDB, 
em chapa encabeçada por 
Tancredo Neves. No mesmo 
período, acumulou a função 
de prefeito de Belo Horizonte.

Hélio Garcia comandou o 
Governo do Estado pela pri-
meira vez entre 1984 e 1987. 
Seu segundo mandato como 
chefe do Executivo estadual 
foi entre os anos de 1991 e 
1994, quando foi eleito pelo 
extinto Partido das Reformas 
Sociais (PRS), que ele próprio 
criou.

O corpo do ex-governa-
dor foi cremado ainda ontem, 
no Cemitério Parque da Coli-
na, em Belo Horizonte.

tiça, além de líder do governo 
Magalhães Pinto.

Entre 1967 e 1971, foi 
deputado federal, quando 
ocupou, na Câmara dos De-
putados, cargos nas Comis-
sões de Segurança Nacional 
e de Constituição e Justiça. 
Novamente, entre os anos de 
1979 e 1983, foi parlamentar 
em Brasília. Em sua segunda 
passagem pelo Congresso Na-
cional, integrou as Comissões 
de Segurança Nacional, de 
Serviço Público e de Finanças.

Antes de ser eleito go-
vernador do Estado pela pri-
meira vez, foi presidente da 
Minascaixa (em 1975), a con-
vite de Aureliano Chaves, e 

sua solidariedade e suas con-
dolências aos familiares”, disse 
o presidente Adalclever Lopes, 
por meio de nota.

Internado com um qua-
dro de embolia pulmonar, 
Hélio Garcia tinha 85 anos e 
deixa três filhas. Nascido em 
Santo Antônio do Amparo 
(Centro-Oeste de Minas), foi 
também advogado, antes de 
iniciar uma extensa carreira 
política.

Seu primeiro cargo eleti-
vo foi o de deputado estadual 
pela extinta UDN. Na 5ª Legis-
latura da ALMG (1963-1966), 
foi membro das Comissões 
de Assuntos Municipais e de 
Constituição, Legislação e Jus-

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), lamentou a morte do 
ex-governador Hélio Garcia, 
ocorrida na manhã de ontem, 
em Belo Horizonte.

“Hélio Garcia foi um políti-
co mineiro por excelência. Sem-
pre atento aos problemas do 
Estado e do País, usou sua gran-
de capacidade de articulação e 
liderança para conduzir seu go-
verno com maestria. Homem 
de poucas e sábias palavras, 
deixa um legado para a história 
política de Minas Gerais, para 
os partidos políticos em que 
militou, para seus amigos, fami-
liares e admiradores. A ALMG 
lamenta sua morte e apresenta 

MEMÓRIA

cimento e de comemoração 
pelos 30 anos alcançados”, 
completou.
Fapemig – A fundação apoia 
projetos de natureza científica, 
tecnológica e de inovação, de 
instituições ou de pesquisa-
dores individuais, que sejam 
considerados relevantes para 
o desenvolvimento do Estado.

Minas Gerais”, opinou.
Evaldo acredita que o ca-

minho é a aproximação da 
ciência com a economia, para 
a geração de emprego, ren-
da, estabilidade e bem-estar 
social. “Esse é o nosso papel. 
Construímos essa catedral dia-
riamente na Fapemig. Por tudo 
isso, hoje é um dia de agrade-

Ele ainda ressaltou o 
contato com a ALMG na 
construção coletiva do saber. 
“Trabalhar com a Assembleia 
é fundamental para nós, por-
que daqui emana o poder 
do povo na elaboração das 
nossas regras, dos nossos 
planos. Estarmos juntos é ab-
solutamente estratégico para 

O aniversário de 30 anos da 
fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig) foi celebrado, na noi-
te da última sexta-feira (3), em 
Reunião Especial de Plenário. 
Na solenidade, requerida pelo 
deputado Paulo Lamac (Rede), 
a entidade foi representada 
por seu presidente, Evaldo Fer-
reira Vilela, e pelo presidente 
do seu Conselho Curador, José 
Francisco de Abreu.

Paulo Lamac agradeceu a 
presença de todos e a honra 
de representar o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Para Lamac, o 
evento representa o reconhe-
cimento público a uma das 
mais respeitadas instituições 
de fomento a pesquisa do País 
e, segundo ele, exemplo para 
os demais estados.

O presidente da Fapemig, 
Evaldo Vilela, valorizou o traba-
lho e o empenho da instituição. 
“Nosso compromisso é o futu-
ro. Hoje, não se faz absoluta-
mente nada de importante no 
mundo que não tenha aproxi-
mação com a ciência, a tecno-
logia e a inovação”, concluiu.

Ricardo Barbosa 

O presidente da entidade, Evaldo Vilela (centro), recebeu uma placa alusiva à homenagem

SOLENIDADE
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autorida-
des aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º 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. 
Votação em 1º turno

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

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Discussão em turno único

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequiri. Discussão em 2º turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias 
usadas. Discussão em 2º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Formiga. Discussão em 2º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis 
ao município de Moema. Discussão em 2º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Capelinha. Discussão em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Guimarânia. Discussão em 1º turno

ALMG investe na capacitação de vereadores

Fórum sobre plano de cultura terá
cobertura especial da TV Assembleia

será finalizada na sexta-feira 
(10). Todas as atividades se-
rão realizadas na Assembleia.

ta-feira (8), com palestras, 
prossegue na quinta-feira (9), 
com grupos de trabalho, e 

as atividades realizadas no 
Plenário e, nos intervalos, ha-
verá outras exibições, como 
entrevistas com participantes 
do evento. “Pontos de vivo” 
serão colocados no Salão de 
Café, na Galeria de Arte do Es-
paço Político Cultural Gustavo 
Capanema e no Teatro.

O fórum técnico realizou 
12 encontros regionais no 
interior de Minas. O objetivo 
do evento é ampliar a parti-
cipação da sociedade na dis-
cussão do Projeto de Lei (PL) 
2.805/15, do Executivo, que 
contém o Plano Estadual de 
Cultura e tramita na ALMG. 

A etapa final, em Belo 
Horizonte, tem início na quar-

A TV Assembleia contará com 
uma programação especial na 
próxima sexta-feira (10). Nessa 
data, será realizada, na Assem-
bleia, a plenária final do fórum 
técnico Plano Estadual de Cul-
tura. Por esse motivo, haverá 
transmissão ao vivo da progra-
mação, das 8h30 até o encerra-
mento das atividades, à noite.

Na sexta, serão analisa-
das propostas debatidas so-
bre o tema, haverá a eleição 
da comissão de representa-
ção do fórum, bem como a 
entrega de um documento 
com as sugestões aprova-
das ao presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB). Serão transmitidas 

visor da ALMG, ao oferecer 
esse tipo de capacitação para 
um público tão heterogêneo, 
o Parlamento mineiro privile-
gia a interlocução. “Abrimos 
espaço para que essas pes-
soas nos tragam desafios no-
vos, que vamos pensar junto 
com elas. Isso contribui para 
enxergarmos melhor a reali-
dade”, explicou.

son Bernardes, que partici-
pou pela primeira vez de uma 
atividade na ELE. “Uma das li-
ções aprendidas é a de elabo-
rar melhor os requerimentos. 
Temos que ser menos proli-
xos, mais incisivos e diretos”, 
destacou o parlamentar.
Interlocução – Conforme ex-
plicou Ivan Capdeville, pro-
fessor do curso e redator-re-

lotaram o Auditório da Escola 
do Legislativo (ELE).

Nas 11 horas de capaci-
tação, eles puderam ampliar 
os seus conhecimentos sobre 
aspectos da legística (quali-
dade da norma jurídica), da 
redação oficial e da importân-
cia dos requerimentos. Este 
último ponto foi destacado 
pelo vereador de Itaúna Hud-

Mais de 140 servidores e verea- 
dores de câmaras municipais 
mineiras participaram, nas últi-
mas quinta (2) e sexta-feiras (3), 
do curso Produção Legislativa 
oferecido pela Assembleia. O 
número de inscritos superou o 
total das 100 vagas oferecidas 
inicialmente, mas todas as ins-
crições foram aceitas para con-
templar os interessados, que 

ESCOLA DO LEGISLATIVO

A TV Assembleia irá transmitir, ao vivo, a plenária final do evento

Willian Dias – 5/10/14

TV ASSEMBLEIA
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a padronização das normas de segurança exigidas para a 
realização de eventos no Estado. Requerimento: deputado Felipe Attiê

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a priorização de atendimento no Hospital do Barreiro. 
Requerimento: deputado Fred Costa

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da  
Câmara Municipal de João Monlevade

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
13 horas

• Manifestação de professores, servidores e alunos da Fundação de Edu-
cação para o Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 
– cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

a situação do setor metalúrgico em Minas. Requerimento: deputado  
Celinho do Sinttrocel

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 1.124/15 (1º turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara 
a Imprensa Oficial patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar parecer sobre o PL 1.380/15 (1º turno), do deputado 
Arlen Santiago, que dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Espe-
cial 

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

(Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.669/15 (1º turno), 
do deputado Antônio Jorge, que estabelece diretrizes para o atendi-
mento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado; e sobre o 
PL 2.919/15 (1º turno), do deputado Léo Portela, o qual dispõe sobre a 
criação de um programa de amparo à mulher alcoólatra 

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições da comissão

17 horas
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – debater, com a pre-

sença de convidados, as medidas necessárias para a melhoria do poli-
ciamento na região da universidade Fumec, na Capital. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

 0h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo
 1h Segunda Musical – Pianista Rafael Ruiz 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente 2/3 – Saneamento básico em 

Esmeraldas e abastecimento de água na Grande BH
 3h55 Pensando em Minas – A viabilidade da coexistência de ações de 

participação com o exercício da representação parlamentar, com 
Cristiano Ferri

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 
Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Transporte público na RMBH

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Startups em Minas 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direito Eleitoral, democracia e combate à corrupção 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 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: 

Assembleia Debate – Transporte público na RMBH
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Startups em Minas 
 20h Comissão Especial de Indicação de Maria Tereza Lara para a 

Fundação Educacional Caio Martins 24/5 – Arguição pública 
 21h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
• Tampe vasos sanitários pouco utilizados e verifique-os toda semana.
• Deixe os baldes da área de serviço com a boca para baixo. 
• Guarde os pneus em locais cobertos e as garrafas vazias com a boca para baixo. 
• Limpe os ralos e vede-os com uma tela para evitar o surgimento de criadouros.


