
14 DE JULHO DE 2016 – QUINTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.901

liação das imagens clínicas 
das mamas e para a elabora-
ção dos laudos técnicos.

Segundo o autor do pro-
jeto, deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD), atualmente 
mais de 25% dos laudos de 
mamografias no Brasil apre-
sentam algum equívoco. 

ção pode voltar agora ao Ple-
nário, para análise definitiva.

Algumas das diretrizes 
estabelecidas no projeto são 
o apoio técnico aos municí-
pios para o controle da qua-
lidade dos exames e a capa-
citação dos profissionais de 
saúde para a execução e ava-

monitoramento da qualidade 
dos exames de mamografia 
no Estado.

O parecer de 2º turno do 
relator, deputado Arlen Santia-
go (PTB), é pela aprovação da 
matéria na forma do vencido 
(texto aprovado com modifica-
ções em 1º turno). A proposi-

A Comissão de Saúde tam-
bém analisou diversos pro-
jetos na manhã de ontem. 
Entre as proposições que 
receberam o aval dos depu-
tados, está o Projeto de Lei 
(PL) 528/15, que estabelece 
diretrizes a serem observa-
das pelo poder público para o 

mou que os debates sobre os 
problemas da saúde sempre 
apontam para o subfinancia-
mento do setor.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), por sua vez, ponde-
rou que existem várias razões 
para as dificuldades enfren-
tadas por unidades de saúde, 
entre as quais um termo de 
ajuste de gestão (TAG) feito pe-
la administração estadual an-
terior, que desobrigou o Execu-
tivo a cumprir o investimento 
mínimo constitucional na área. 

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) defendeu a 
volta da CPMF como mais 
uma fonte de financiamento 
da saúde.

que temos no hospital”, ex-
plicou Henrique Torres. 
Financiamento – A importân-
cia do Hospital Risoleta Ne-
ves na absorção da demanda 
direcionada a Belo Horizonte 
foi destacada pelo deputado 
Iran Barbosa (PMDB). Segun-
do ele, a entidade é a princi-
pal referência do vetor norte 
da grande Belo Horizonte.

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) ponderou que, 
em um cenário de inflação e 
aumento de custos, tanto o 
governo federal quanto o es-
tadual precisam reajustar os 
repasses para a entidade.

Na mesma linha, o depu-
tado Antônio Jorge (PPS) afir-

mou que foi somente naque-
le momento que o município 
efetivou sua participação no 
financiamento da instituição.

Com os novos recursos, o 
orçamento do Risoleta Neves 
chegou aos R$ 14,5 milhões, 
mas em um momento em 
que, de acordo com Torres, a 
estimativa de custo já é supe-
rior a esse valor. “Projetamos 
a necessidade de financiar  
R$ 16,5 milhões”, disse.

Diante dessa situação, a 
direção da unidade resolveu 
suspender o atendimento 
pediátrico. “A representativi-
dade assistencial da pediatria 
é menor do que a de outros 
perfis de pacientes graves 

Diante de um déficit de apro-
ximadamente R$ 2 milhões, o 
encerramento por tempo in-
determinado da pediatria no 
Hospital Risoleta Neves, na 
região de Venda Nova, em Be-
lo Horizonte, é uma tentativa 
de preservar os atendimen-
tos a pacientes graves em ou-
tras especialidades nas quais 
a instituição é referência. É o 
que informou o diretor-geral 
da unidade, Henrique Torres, 
em audiência da Comissão de 
Saúde realizada ontem.

Conforme esclareceu Tor-
res, a partir de 2013 a institui-
ção começou a apresentar dé-
ficits progressivos, que chega-
ram a R$ 18,6 milhões, em 
2014. “Corríamos o risco de 
inviabilizar o hospital, a partir 
daquele momento”, afirmou.

O diretor-geral escla-
receu que, apesar de não 
ter reajustado o orçamento 
mensal do Risoleta Neves, o 
Ministério da Saúde repassou 
uma verba de R$ 9 milhões, 
o que permitiu reduzir o au-
mento constante do déficit 
da unidade, entre o fim de 
2014 e o início de 2015.

Após negociações com o 
governo do Estado e o muni-
cípio de Belo Horizonte, em 
abril de 2015 o hospital pas-
sou a receber R$ 1,5 milhão de 
cada um desses entes. Embo-
ra a responsabilidade triparti-
te sempre tenha existido em 
regulamento, o diretor infor-

Ricardo Barbosa

Diretor-geral do hospital explicou a situação da unidade a deputados da Comissão de Saúde 

Carência de recursos inviabiliza serviço 
de pediatria no Hospital Risoleta Neves

PL prevê o monitoramento de mamografias
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Mal de Parkinson será tema de debate

Faltam passeios e iluminação no trajeto  
entre Belo Horizonte e Nova Lima

Pirma – Na Comissão de As-
suntos Municipais e Regio-
nalização, a requerimento 
do deputado Ulysses Gomes 
(PT), será debatido o Projeto 
de Integração Regional no 
Modal Aéreo (Pirma), ela-
borado pela Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig). 

o repasse de recursos para a 
pasta da Saúde.

A gestão do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) da macror-
região Norte do Estado mo-
tivou mais um pedido de 
audiência pública, dessa vez 
por parte do deputado Arlen 
Santiago (PTB).

 multiprofissional.
Entre os requerimentos 

aprovados pela comissão, 
também está a solicitação 
dos deputados Carlos Pi-
menta (PDT) e Geraldo Pi-
menta (PCdoB) de que seja 
agendada uma visita à Se-
cretaria de Estado de Fazen-
da. A pauta do encontro será 

A Comissão de Saúde apro-
vou ontem requerimento 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS) para que seja realiza-
do um debate público sobre 
o mal de Parkinson. O objeti-
vo é apurar o que há de mais 
inovador na identificação 
da doença e no seu trata-
mento e acompanhamento 

Daniel Protzner 

Problemas da MG-30 e da Via Stael Bicalho foram discutidos em audiência da Comissão de Assuntos Municipais

Tráfego e Segurança Viária do 
DER, Anderson Tavares, houve 
inúmeros questionamentos 
das empresas participantes 
do processo lici tatório insta-
lado e, por isso, o órgão não 
conseguia  concluí-lo. O pro-
cesso foi revogado e lançado 
um pregão eletrônico, atual-
mente em andamento.

Sobre a Via Stael Bicalho, 
Tavares reforçou que o traje-
to é de responsabilidade do 
município de Belo Horizonte. 
“Não está em nossa circuns-
crição, por isso somos impos-
sibilitados de atuar”, afirmou. 

Em relação à circulação 
de carretas na MG-030, o re-
presentante do DER explicou 
que não há amparo na lei pa-
ra que o órgão proíba o trá-
fego de veículos com minério 
na rodovia.

ao não fazer as obras neces-
sárias e nem sequer enviar 
algum representante para a 
audiência”, criticou. 
Problemas – O representan-
te do Comitê de Segurança 
da MG-30, Luiz Henrique de 
Freitas, apresentou alguns 
problemas da rodovia. “Além 
do tráfego de carretas, ela não 
possui quase nenhum acos-
tamento, não tem radares e 
nem passarelas. Além disso, as 
placas de sinalização estão to-
madas por mato e não há capi-
na no canteiro central”, citou.

Luiz Henrique ainda afir-
mou que, em 2014, foi defi-
nida, em uma reunião com o 
DER, a instalação de radares 
na rodovia em agosto daque-
le mesmo ano, o que acabou 
não ocorrendo.

Segundo o gerente de 

formou, as Prefeituras de Belo 
Horizonte e de Nova Lima, o 
DER e o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) não chegam a 
um acordo sobre de quem é 
a responsabilidade do trajeto.

O deputado Fred Costa 
(PEN), autor do requerimen-
to para o debate, disse que 
recebeu um comunicado do 
Ministério Público Federal, 
no qual o órgão indica a res-
ponsabilidade da Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) pelo 
percurso. 

Sobre a falta de ilumi-
nação na Via Stael Bicalho, 
o parlamentar afirmou que 
há quatro postes no local, 
porém sem lâmpadas. “É ri-
dículo não ter 700 metros de 
calçada e faltar luz no trecho. 
A PBH age de forma covarde 

Problemas na rodovia 
MG-30 e na Via Stael Mary 
Bicalho Motta Magalhães, 
que ligam os municípios de 
Belo Horizonte e Nova Lima, 
foram discutidos ontem, em 
audiência pública promovida 
pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização.

Segundo o advogado e 
representante da Frente de 
Associações e Condomínios 
em Defesa do Trânsito no 
Vetor Sul, Walmir Braga, o 
tráfego de carretas de mine-
radoras na MG-30 é um dos 
principais problemas da ro-
dovia. Ele informou que em 
2009, quando foram iniciadas 
as operações da Phoenix Mi-
neração, foi homologado ju-
dicialmente um acordo, com 
a participação do Ministério 
Público (MP), sobre o traje-
to a ser percorrido por esses 
veículos. “O percurso não in-
cluía a MG-30. No entanto, 
a empresa desrespeita cons-
tantemente o acordo e as 
carretas utilizam a rodovia”, 
denunciou.

Walmir Braga afirmou que 
o MP de Nova Lima já entrou 
com uma ação contra a em-
presa. “Estamos diante de uma 
tragédia anunciada”, pontuou.
Indefinição – Outro ponto de 
debate colocado pelo repre-
sentante da Frente do Vetor 
Sul foi a falta de iluminação 
e de passeios na Via Stael 
Bicalho, que fica entre o BH 
 Shopping e a Trincheira do 
Vila da Serra, em Nova Lima. 
“O trecho é uma terra de nin-
guém”, criticou. Conforme in-
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Projeto tipifica transgressões disciplinares

Agentes penitenciários denunciam assédio 
moral de superiores em Teófilo Otoni

que pediu que a comissão 
analise com isenção todas as 
questões expostas durante o 
debate. 

No mesmo sentido, o de-
putado Cabo Júlio destacou o 
papel da comissão de ouvir 
todas as partes envolvidas, 
independentemente de qual 
gestão esteja à frente da ad-
ministração pública.

efi ciência no trabalho. 
O deputado ponderou, 

contudo, que os problemas 
relatados não seriam de 
responsabilidade do  atual 
governo ou do anterior. “É 
um problema interno da 
administração do sistema, 
e não político”, avaliou, no 
que foi endossado pelo de-
putado André Quintão (PT), 

soal e o decoro da classe. 
A comissão aprovou on-

tem parecer de 1º turno favo-
rável à matéria. O relator foi 
o próprio deputado Sargento 
Rodrigues.
Princípios – O parlamentar 
ainda salientou que as de-
núncias apresentadas ferem 
princípios, como o da morali-
dade, da impessoalidade e da 

O deputado Sargento Ro-
drigues classificou como 
graves todas as denúncias. 
Ele destacou que tramita na 
ALMG o Projeto de Lei (PL) 
780/15, do deputado Cabo 
Júlio  (PMDB), que aborda o 
assédio moral no Código de 
Ética dos Militares, ao iden-
tificar quais são as transgres-
sões que afetam a honra pes-

Jardim, rebateu as acusa-
ções. Segundo ele, o agente 
Geulliano da Silva não só teria 
sido afastado depois de inci-
dente que resultou na morte 
de um preso, como está sen-
do processado por receber 
valores indevidos.

O diretor ainda acusou 
a agente Cleonice Chaves de 
ter recebido 30 horas de tra-
balho além das efetivamente 
cumpridas, endossadas pelo 
diretor administrativo com o 
qual teria estreitado relacio-
namento pessoal. 

Já o diretor-geral do Pre-
sídio Regional de Teófilo Oto-
ni, José Alberto de Almeida, 
declarou nunca ter tido em 
sua ficha nenhum caso re-
gistrado de assédio moral e 
lamentou as acusações dos 
servidores.

dade e sua opinião não ter 
agradado ao seu superior.
Rede social – Por sua vez, Cleo-
nice Chaves, assistente de 
defesa social do consultório 
odontológico do Presídio Re-
gional, relatou ter sido proi-
bida de circular pela área ad-
ministrativa e escalada como 
telefonista, trabalhando 40 
horas semanais – 10 horas a 
mais do que a jornada para a 
função previa.

Os problemas, segundo 
ela, começaram por uma pu-
blicação que ela fez em sua 
rede social, sem citar nomes 
de superiores. A atitude fez 
com que ela fosse chamada 
a depor no serviço de inteli-
gência da unidade.
Resposta – O diretor-geral 
da Penitenciária de Teófilo 
Otoni, Ademilson Rodrigues 

Já o agente Antônio Mar-
cos Oliveira, da mesma unida-
de, relatou problemas com a 
escala de trabalho. No caso 
de Antônio, os plantões, ge-
ralmente de 12 horas traba-
lhadas para 48 horas de des-
canso (12x48), teriam sido de-
terminados em 12x36, o que 
teria resultado em 35 horas 
de trabalho a mais no mês.
Penitenciária – As reclama-
ções quanto à situação na 
Penitenciária de Teófilo Otoni 
foram semelhantes. Segundo 
o agente Geulliano da Silva, 
sua escala de 12x48 também 
passou para oito horas diá-
rias, como punição. 

No caso de Geulliano, a 
mudança teria ocorrido após 
o agente ter sido escolhido 
para participar de uma ava-
liação do diretor de sua uni-

Jornadas excessivas de traba-
lho, mudanças de escala por 
perseguição, desvios de fun-
ção e até demissões. Essas 
foram algumas das denún-
cias apresentadas ontem por 
agentes penitenciários contra 
as direções do Presídio Regio-
nal e da Penitenciária de Teó-
filo Otoni. Eles participaram 
de audiência da Comissão de 
Segurança Pública, solicitada 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues (PDT).

Segundo o agente peni-
tenciário Silvandino dos San-
tos, em 2013, o diretor do 
Presídio Regional, José Alber-
to de Almeida, teria determi-
nado a transferência de 22 
presos para outras unidades, 
convocando para a escolta 
agentes que já tinham traba-
lhado durante um dia inteiro. 
“Eles tiveram que varar a noi-
te na viagem, o que resultou 
em um acidente que quase 
culminou na morte de dois 
agentes”, relatou.

Na mesma unidade, ou-
tros servidores teriam passa-
do a sofrer intimidação quan-
do recusaram pedido feito 
pela direção para que geren-
ciassem recursos destinados 
a despesas da instituição. 
A negativa, conforme infor-
mou, teria inclusive resultado 
na demissão de Joice Gleine, 
funcionária do presídio. 

Ainda de acordo com Sil-
vandino, dois agentes peni-
tenciários teriam sido desig-
nados para, em seus carros 
particulares, buscar diaria-
mente diretores em casa.

Guilherme Bergamini

Parlamentares classificaram como graves todas as denúncias apresentadas na audiência
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Teatro) – de-
bater, com a presença de convidados, a situação dos moradores das ocu-
pações Maria Vitória, Maria Guerreira e Filadélfia, localizadas na Capital. 
Requerimento: deputados Geraldo Pimenta, Bosco e Doutor Jean Freire 
e deputada Marília Campos

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 

quatro proposições, entre as quais o PL 1.356/15 (1º turno), do deputa-
do Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da ma-
trícula nos estabelecimentos de ensino superior quando o aluno desistir 
do curso

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
torna obrigatória a afixação de aviso referente ao recebimento da inde-
nização do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
19 horas

• Lançamento do livro Muito além da sobrevivência (Teatro) – cessão de 
espaço

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.832/15

Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 

em 1º turno
PL 2.834/15

Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra TRE (continuação) – Reforma brasileira na perspectiva 
do direito comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello 

 1h Panorama – Prevenção às queimaduras
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (31/5) – A atuação de policiais 

militares durante a entrega da Medalha da Inconfidência
 5h30 Parlamento Brasil 
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e melhorias no serviço público 
na LDO

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Especial Eleições / Educação 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e melhorias no serviço público 
na LDO

 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: 

Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Especial Eleições / Educação 
 20h Comissão de Minas e Energia (16/6) – Mexilhão dourado
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 

Matos 
• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
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. 


