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Assembleia se ilumina de verde em 
campanha pela doação de órgãos

Monumento homenageia os doadores
devem se comprometer a au-
torizar a doação por escrito 
após a morte.

Existe também a doação 
de órgãos ainda vivo. Nesse 
caso, o médico poderá ava-
liar a história clínica da pes-
soa e as doenças anteriores. 
A compatibilidade sanguínea 
é primordial em todos as si-
tuações. Há também testes 
especiais para selecionar o 
doador que apresenta maior 
chance de sucesso.

to da ALMG é importante por-
que é perene. “Toda vez que 
uma pessoa passa na porta da 
ALMG, vê o monumento, que 
pode provocar o debate em 
seu círculo social”, disse.
Doadores – O passo principal 
para se tornar um doador é 
conversar com a sua família 
e deixar claro esse desejo, já 
que não existe mais a opção 
de deixar um documento em 
vida expressando essa von-
tade. Porém, os familiares 

tação em tamanho natural, 
em bronze, de uma mulher 
e um homem observando os 
nomes dos doadores minei-
ros, dispostos em 48 placas 
de aço. Inicialmente, foram 
colocados 400 nomes no 
monumento, que foi atuali-
zado em outubro de 2015, 
passando a ter 707 doadores 
homenageados.

Na opinião do diretor do 
Complexo MG Transplantes, 
Omar Cançado, o monumen-

A iluminação de verde duran-
te sete dias em setembro não 
é a única ação da ALMG rela-
cionada à doação de órgãos. 
Desde junho de 2014, o Par-
lamento mineiro tem um mo-
numento em homenagem a 
doadores mineiros de órgãos 
e tecidos, localizado na Praça 
Carlos Chagas, em frente ao 
Palácio da Inconfidência.

Trata-se de uma escul-
tura composta por uma base 
de concreto, com a represen-

Guilherme Bergamini – 30/6/14

Monumento na Assembleia representa pessoas observando nomes dos doadores mineiros, dispostos em placas de aço 

encefálica pode salvar ou me-
lhorar a qualidade de vida de 
até 14 pessoas que estão na 
lista de espera.

Além da conscientização 
da população, o MG Trans-
plantes também tem outro 
desafio: aumentar a taxa de 
notificação de potenciais do-
adores. Nesse sentido, é ne-
cessário melhorar o quadro 
geral da saúde no Estado, já 
que muitos hospitais não têm 
condições de diagnosticar a 
morte encefálica.

vezes por fatores religiosos, e 
a existência de alguns mitos.

Entre esses mitos, existe o 
receio da mutilação do corpo, 
prejudicando a realização do 
velório. “Isso não acontece. O 
corpo é reconstituído após a 
retirada dos órgãos, sem mar-
ca aparente”, tranquilizou.

Outro mito é o desco-
nhecimento sobre o diagnós-
tico da morte encefálica, que 
costuma ser confundida com 
a situação de coma. Segundo 
Omar, um doador de morte 

tema em evidência e para que 
as pessoas discutam entre si so-
bre a importância da doação de 
órgãos e esclareçam as dúvidas 
em relação ao assunto.

No ano passado, foi regis-
trada uma diminuição do nú-
mero de doadores em todo 
o País, o que torna a Campa-
nha Brasil Verde ainda mais 
importante. Omar Cançado 
atribui essa redução a alguns 
fatores, como o aumento da 
recusa familiar no momento 
da doação de órgãos, muitas 

Todo mundo sabe que o verde 
é a cor da esperança. Pensan-
do nisso, a Assembleia parti-
cipa até o próximo dia 30 da 
Campanha Brasil Verde, vol-
tada para a conscientização 
da importância da doação de 
órgãos. A divulgação se dá por 
meio da iluminação, nessa cor, 
da parede de mármore do Pa-
lácio da Inconfidência, localiza-
da no Espaço Democrático Jo-
sé Aparecido de Oliveira (Hall 
das Bandeiras). A cor verde re-
presenta a esperança de uma 
nova vida que o transplante de 
órgãos proporciona.

Durante o mês de setem-
bro, diversas instituições e 
mo numentos são iluminados 
com essa cor, chamando a 
atenção da sociedade para a 
importância do ato. A iniciativa 
é da Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO), 
do Ministério da Saúde e do 
Complexo MG Transplantes, 
órgão responsável por coorde-
nar a política de transplantes 
de órgãos e tecidos em Minas 
Gerais. No dia 27 de setembro, 
é comemorado o Dia Nacional 
da Doação de Órgãos e Tecidos.

Segundo o diretor do Com-
plexo MG Transplantes, Omar 
Lopes Júnior, a campanha é 
fundamental para manter o 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantor Marcelo Veronez
 0h30 Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos 

(18/5) – Enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes  

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 
com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento Urbano
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Belo Horizonte, Betim e 
Contagem)

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Eleições municipais de 2016 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 12h10 Minas é Muitas – Cataguases 
 13h Horário Político
 13h10 Geração – Youtuber Camila Loures
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)

 14h15 Comissão de Direitos Humanos (22/8) – Terceirização nos 
Correios

 17h10 Compactos de Comissões 
 17h30 Segunda Musical – Gabriel Telles e Jennifer Pereira 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Belo Horizonte, Betim e 
Contagem)

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra TRE (Antes do voto) – Condutas vedadas aos agentes 

públicos nas eleições, com Rodrigo Zílio 
 20h30 Horário Político
	20h40	 #Confirma	
 21h10 Comissão de Administração Pública (28/6) – Homenagem a 

Euclides Cintra pelo centenário de nascimento do ex-deputado
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma da Previdência 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (26/9)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Festival Internacional de Corais & Bandas 2016

Terça-feira (27/9)
9 horas

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação das ocupações urbanas na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Requerimento: deputada Marília Campos e deputado 
Rogério Correia

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
9h30

• Reunião preparatória para fórum técnico Startups em Minas (Sala de 
Reuniões nº 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Auditório) 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

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

(Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (28/9)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Arnaldo, de Belo Horizonte

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Arnaldo, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão do Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

Quinta-feira (29/9)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Santa Maria, de Belo 
 Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Fead, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

Sexta-feira (30/9)
9h30

• Reunião preparatória para fórum técnico do Plano Estadual de Cultura 
(Sala de Reuniões nº 2 da GPI)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Locotoco, com o grupo Serelepe


