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Assembleia promove audiências sobre
a proposta de reforma administrativa

Três audiências públicas vão 
abordar, esta semana, a refor-
ma administrativa encaminha-
da pelo governo. Em pauta, 
estarão os projetos que pre-
veem a extinção da Imprensa 
Oficial do Estado, do Depar-
tamento de Obras Públicas 
(Deop) e da Fundação de 
Educação para o Trabalho de 
Minas Gerais (Utramig). 

A semana também contará 
com atividades no interior. Os 
municípios de Itaúna e Ne-
pomuceno recebem debates 
sobre a segurança no campo. 
As condições de infraestrutu-
ra da Central de Escoltas e da 
Penitenciária José Maria Alki-
mim, bem como o atraso em 
concurso público da Guarda 
Municipal, serão tema de ati-
vidades em Ribeirão das Ne-
ves e Brumadinho, respectiva-
mente. Confira os destaques.

Hoje (27) – A extinção da 
Imprensa Oficial está prevista 
no Projeto de Lei (PL) 3.511/16, 
que será discutido em audiên-
cia da Comissão de Cultura, às 
14 horas, no Auditório.

Amanhã (28) – Duas reu-
niões estão previstas para as 
9 horas. No Plenarinho IV, a 
Comissão de Segurança Pú-
blica trata da criminalidade 
na cidade de Além Paraíba. 
Na Cooperativa dos Produ-
tores Rurais de Itaúna, a 
Comissão de Agropecuária 
aborda a situação do setor no 
Estado, além da segurança no 
meio rural. 

A possibilidade de extin-
ção do Deop vai ser debatida 
pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, às 15 
horas, no Plenarinho IV. A 
Comissão de Administração 
Pública presta homenagem 
ao ex-deputado estadual Eu-
clides Pereira Cintra pelo cen-

tenário de seu nascimento, 
no Salão Nobre, às 16 horas. 

Em Brasília, às 16h30, 
deputados da Comissão de 
Assuntos Municipais visitam 
o Ministério da Saúde, em 
busca da liberação de recur-
sos do Hospital do Barreiro. 

Quarta-feira (29) – Ou-
tras duas visitas estão agen-
dadas para as 10 horas. A 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico vai conhecer o 
programa Seed, de apoio a 
startups, em Belo Horizonte. 
No mesmo horário, os depu-
tados da Comissão de Segu-
rança Pública são esperados 
na Central de Escoltas e na 
Penitenciária José Maria Alki-
mim, em Ribeirão das Neves. 

No Plenarinho I da AL-
MG, às 10h30, a Comissão 
de Meio Ambiente promove 
reunião sobre os comitês de 
bacia hidrográfica dos afluen-
tes do Rio Doce o contrato de 
gestão do Instituto Bioatlân-
tica para sua atuação como 
agência de bacia.

Às 14h30, a candidatura 
do conjunto arquitetônico da 
Pampulha ao título de Patri-
mônio Cultural da Humani-
dade será tema de audiência 
das Comissões de Cultura e 
de Educação, no Plenarinho I. 
Já a Comissão de Saúde abor-
da, às 15 horas, no Plenari-
nho IV, os planos de carreiras 
dos profissionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Quinta-feira (30) – Parla-
mentares da Comissão de Mi-
nas e Energia visitam a Confe-
rência e Exposição Brasil Solar 
Power, evento oficial do setor 
fotovoltaico brasileiro, no Rio 
de Janeiro. A reunião sobre a 
violência no campo, em Ne-
pomuceno, está marcada para 
as 9h30, no Centro de Eventos 
Antônio Assunção Filho. Ainda 
às 9h30, as diretrizes de par-
cerias público-privadas moti-
vam audiência da Comissão 
de Assuntos Municipais.

A Câmara Municipal de 
Brumadinho recebe a Comis-
são de Direitos Humanso, às 

10 horas. O tema do encon-
tro será a interrupção do pro-
cesso seletivo da Guarda Mu-
nicipal. No Teatro da ALMG, 
às 16 horas, as Comissões 
de Participação Popular, de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização e de Educação colo-
cam em debate a proposta de 
extinção da Utramig, contida 
no PL 3.508/16.

Encerrando as atividades 
do dia, o Instituto JK e o seu 
sócio-fundador serão home-
nageados às 19 horas, em 
Reunião Especial de Plenário.

Sexta-feira (1º/7) – A Co-
missão de Saúde acompanha 
às 9 horas, no Auditório, a 
apresentação do relatório de 
informações do SUS no Esta-
do, conforme prevê a legisla-
ção. Também no Auditório, só 
que às 14 horas, a gestão das 
águas e do esgoto por parte 
da Copasa Serviços de Sane-
amento Integrado do Norte e 
Nordeste de Minas (Copanor) 
estará em pauta na Comissão 
de Direitos Humanos.  

 Extinção da Imprensa Oficial, prevista na reforma administrativa, será debatida hoje, na Comissão de Cultura 

 Clarissa Barçante  – 7/6/16
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Especialista destaca importância da
prevenção ao consumo abusivo de álcool
A necessidade de monito-
ramento dos programas de 
prevenção ao consumo de 
bebidas alcoólicas, para 
avaliar seus reais impactos, 
foi destacada durante o de-
bate público Álcool Não É 
Brincadeira, realizado na 
última sexta-feira (24), no 
Plenário. Os participantes 
também abordaram a im-
portância da oferta de trata-
mento aos usuários de dro-
gas e os resultados tangíveis 
da restrição da publicidade 
de bebidas adotada em ou-
tros países.

A psicóloga Raquel Pe-
droso, professora do curso 
de Medicina das Faculda-
des Integradas da União 
Educacional do Planalto 
Central (Faciplac), foi uma 
das palestrantes que de-
fenderam a reavaliação 
dos programas. “Definimos 
nossas estratégias como 
preventivas porque olha-
mos para suas intenções, 
mas não temos, de fato, 
comprovações científicas 
de que elas cumprem esse 
objetivo”, afirmou.

Como exemplo dessa si-
tuação, ela citou o Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd), da Polí-
cia Militar, cujo único estu-
do sobre o projeto, segundo 
a psicóloga, conclui que ele 
é ineficiente. Na mesma li-
nha, Raquel afirmou que 

ações focadas em palestras 
de dependentes químicos 
em escola acabam, de acor-
do com a maioria das pes-
quisas, na verdade, induzindo 
ao consumo.

Para a psicóloga, é pre-
ciso, portanto, monitorar 
tanto o processo de implan-
tação quanto o de execução 
dos programas. O deputado 
Antônio Jorge (PPS) concor-
dou quanto à necessidade de 
comprovação da efetividade 
desses projetos. O parlamen-
tar também reforçou, em seu 
pronunciamento, a importân-
cia de uma cultura que valo-

rize outros prazeres, além da 
bebida alcoólica.
Contexto – Raquel Pedroso 
destacou ainda que prevenir 
é educar, e que isso envol-
ve reconhecer a liberdade 
individual de pensamento, 
bem como o contexto no 
qual as pessoas estão inseri-
das. “Não adianta dizer que 
droga mata, e o adolescente 
descobrir, no primeiro tra-
go ou no primeiro gole, que 
não é bem assim”, reforçou. 
Punição – A tendência pu-
nitiva adotada com usuá-
rios de drogas ilícitas tam-
bém foi avaliada negativa-

mente pela especialista. Ela 
lembrou que, enquanto a 
legislação penal tenta au-
mentar as punições e aca-
ba levando cada vez mais 
usuários para a prisão, as 
políticas de saúde mental 
querem acabar com insti-
tuições como manicômios.

O presidente do Conse-
lho Estadual de Política sobre 
Drogas, Aloísio Andrade, re-
forçou que o abuso de qual-
quer droga deve ser tratado 
como um problema de saú-
de, ao defender que o encar-
ceramento em massa não é a 
solução para o problema.

Restrição da propaganda trouxe resultados
A coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Genética da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Ana Lúcia Godard, 
apresentou dados de le-
vantamento realizado pelo 
programa sobre a ligação da 
restrição da propaganda de 
bebida alcoólica à redução 
do consumo.

O estudo aponta, por 
exemplo, que a França, co-
nhecida por sua grande 

produção e comercialização 
de vinhos, obteve resultados 
importantes na redução do 
consumo de álcool a partir 
de 1991, quando foi editada 
a Lei do Vinho, que pratica-
mente proibiu a propaganda 
de bebida alcoólica no país.

Desde então, para exibir 
uma propaganda dessas be-
bidas na França, o fabricante 
tem que pedir autorização 
ao Parlamento. Mesmo as-
sim, a publicidade é proi-

bida em canal aberto, em 
canais cuja programação é 
dedicada aos jovens e em 
outdoors localizados pró-
ximo a escolas, estádios e 
pontos de grande concen-
tração. Além disso, a lei não 
permite que a propaganda 
associe o consumo de álcool 
ao sucesso, ao bem-estar ou 
à qualidade de vida.

A Escócia, famosa pela 
fabricação de uísque, tam-
bém foi citada como outro 

exemplo de sucesso por 
Ana. Conforme ela infor-
mou, desde 2009, quando 
passou a ter maior restrição 
à propaganda, com a proibi-
ção de promoções de com-
bos de bebidas, o consumo 
caiu em 3,2%.

Na contramão dessa po-
lítica estaria o Reino Unido, 
onde não há nenhuma lei 
restritiva e a curva de consu-
mo é ascendente, segundo a 
pesquisadora.

 O monitoramento de programas preventivos foi abordado durante o debate público Álcool Não É Brincadeira

Clarissa Barçante
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (27/6)

14 horas
• Comissão de Cultura (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, o PL 3.511/16, que extingue a Imprensa Oficial do Estado. Requeri-
mento: deputado Wander Borges e deputada Ione Pinheiro

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação do pianista André Dolabella

Terça-feira (28/6)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a criminalidade no município de Além Paraíba. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Itaúna) – debater, com a pre-
sença de convidados, os avanços e desafios da agropecuária no Estado. 
Requerimento: deputados Inácio Franco, Fabiano Tolentino, Rogério 
Correia, Nozinho, Emidinho Madeira e Antônio Carlos Arantes

9h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com a 

presença de convidados, a proposta de extinção do Departamento Estadual 
de Obras Públicas (Deop). Requerimento: deputados João Leite, Gustavo 
Valadares, Carlos Pimenta, Antônio Jorge, Felipe Attiê e Wander Borges  

• Comissão de Transporte (Auditório) 
15h30

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

SOLENIDADE

Presidente participa de posse no TRE
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), prestigiou, na última sexta-feira 
(24), a solenidade de posse da Presidência e da 
Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais (TRE-MG). Realizado no auditório do 
órgão, na Capital, o evento foi também palco da 
outorga da Medalha do Mérito Eleitoral Desem-
bargador Vaz de Melo.

Na primeira parte da sessão solene, foi entre-
gue a comenda ao desembargador Gudesteu Bi-
ber Sampaio, ex-presidente do TRE-MG e do Tribu-
nal de Justiça do Estado (TJMG). Logo depois, foi 
realizada a cerimônia de posse dos desembarga-
dores Geraldo Domingos Coelho, no cargo de pre-
sidente, e Edgard Pena Amorim, como vice-presi-
dente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral.

Também participaram da solenidade o gover-
nador Fernando Pimentel e o prefeito de Belo Ho-
rizonte, Marcio Lacerda.

Instituto Mário Penna recebe homenagem
O Instituto Mário Penna, localizado em Belo Horizon-
te, foi homenageado na última quinta-feira (23) pelos 
seus 45 anos de fundação, em Reunião Especial de 
Plenário. Na solenidade, solicitada pelo deputado 
Wander Borges (PSB), o presidente da instituição, Paulo 
José de Araújo, recebeu uma placa alusiva à data.

Wander Borges destacou que a instituição é refe-
rência nacional no tratamento do câncer e atende mais 
de 70% dos casos da doença na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

“O Instituto Mário Penna é referência em ensino, 
prevenção, pesquisa e tratamento do câncer”, ressal-
tou Paulo José de Araújo. Segundo ele, o instituto aten-
de a 20% dos novos casos da doença em Minas. 

O deputado Arlen Santiago (PTB) leu uma mensa-
gem do presidente da ALMG, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB). “O Instituto Mário Penna representa um 
exemplo invejável de atuação”, escreveu o presidente, 
ao se lembrar do trabalho da instituição em áreas co-
mo ensino e pesquisa.

Sarah Torres

Willian Dias 
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 0h Zás – Banda The Lee Gang
 0h30 Comissão Extraordinária das Barragens (29/3) – Debate 

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

 3h55 Pensando em Minas – Reforma política e sistema partidário, 
com Rafael Câmara e Rodolfo Viana

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 
Urbano

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Mediação de conflitos escolares
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (7/6) – Debate padronização 

de normas de segurança em eventos no Estado

 13h Geração – Aline Calixto e Thiago Delegado
13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

Urbano
13h45 Assembleia Notícia – Comissão de Cultura (ao vivo) – Debate PL 

que extingue a Imprensa Oficial do Estado
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Comissão de Educação (inédito) (8/6) – Aquisição de carteiras 

escolares no Estado
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste 
• programação sujeita a alterações 

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Salão Nobre) – proceder à entrega 

de diploma de votos de congratulações referente ao centenário de nas-
cimento do ex-deputado estadual Euclides Pereira Cintra. Requerimen-
to: deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

16h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Brasília) – visita ao Ministério da Saú-

de, para debater o repasse de recursos ao Hospital do Barreiro. Requeri-
mento: deputado Fred Costa 

Quarta-feira (29/6)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) 

10 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao 

Espaço CentroeQuatro, para conhecer o Seed, espaço dedicado ao de-
senvolvimento de startups no Estado. Requerimento: deputado Antônio 
Carlos Arantes

• Comissão de Administração Pública (Ribeirão das Neves) – visita à Central 
de Escoltas e à Penitenciária José Maria Alkimim, para verificar a infraes-
trutura dessas unidades.  Requerimento: deputado Cabo Júlio  

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – debater, com a presença de 

convidados, os comitês de bacia dos afluentes do Rio Doce e o contrato 
de gestão do Instituto Bioatlântica para atuação como agência de bacia. 
Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão da PEC 43/15 (Plenarinho IV)

14h30
• Comissões de Cultura e de Educação (Plenarinho I) – debater, com a 

presença de convidados, o processo de reconhecimento do conjunto 
arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Requerimento: deputados Paulo Lamac e Bosco

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

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

dados, os planos de carreira dos profissionais do SUS. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

Quinta-feira (30/6)

9 horas
• Comissão de Minas e Energia (Rio de Janeiro) – visita à Exposição Brasil 

Solar Power. Requerimento: deputado Gil Pereira
9h30

• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho II) – debater, com a 
presença de convidados, decreto que formaliza as diretrizes do Plano 
Estadual de Parcerias Público-Privadas no período de 2016 a 2017. Re-
querimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Segurança Pública (Nepomuceno) – debater, com a pre-
sença de convidados, os roubos de sacas de café no município. Reque-
rimento: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Brumadinho) – debater, com a presen-
ça de convidados, o atraso no concurso público da Guarda Municipal 
de 2014. Requerimento: deputado Cabo Júlio 

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

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

• Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais (Teatro) 
– debater, com a presença de convidados, a possibilidade de extinção 
da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig). 
Requerimento: deputados Rogério Correia, Paulo Lamac e Fred Costa 
e deputadas Marília Campos e Celise Laviola

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto JK e ao seu sócio-

fundador. Requerimento: deputado Paulo Lamac

Sexta-feira (1º/7)

9 horas
• Comissão de Saúde (Auditório) – ouvir a apresentação do relatório de 

informações do SUS. Requerimento: deputado Arlen Santiago
12 horas

• Zás (Teatro) – show Inside My Dreams, de Daniel Lima
14 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de con-
vidados, a atuação da Copanor. Requerimento: deputado Cristiano Silveira


