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Assembleia adota iluminação especial 
em campanha contra o câncer de mama

Comissão vai abordar desafios na área de saúde
Ainda na quarta-feira, às 

15h30, no Auditório, a Comis-
são de Segurança Pública vai 
tratar da equiparação salarial 
dos policiais e bombeiros mi-
litares, bem como dos agen-
tes de segurança penitenciá-
rios e socioeducativos. 

Na reunião, sugerida pe-
lo deputado Sargento Rodri-
gues, também será discutido 
o parcelamento dos salários 
de servidores e a reivindica-
ção de que o pagamento seja 
realizado no 5º dia útil, assim 
como a previsão de como se-
rá feito o acerto referente ao 
13º salário do funcionalismo 
estadual.

missão de Saúde também 
pretendem ouvir, na próxima 
quarta-feira (19), o diretor-
-presidente da Companhia de 
Serviços de Saneamento In-
tegrado do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Copanor), 
Alonso Reis da Silva, sobre a 
situação do abastecimento 
de água nos municípios dos 
Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Na reunião, marca-
da para as 15 horas, no Ple-
narinho IV, a requerimento 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), também serão discu-
tidos os impactos do serviço 
nas condições de saúde das 
duas regiões. 

para a garantia do direito à 
saúde e para a defesa do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
O deputado Antônio Jorge foi 
quem pediu a reunião.

Estarão em pauta o sub-
financiamento do setor, a 
dependência econômica dos 
municípios em relação aos 
estados e à União, a criação 
de uma carreira profissio-
nal do SUS e a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
241/16, que cria um teto pa-
ra os gastos públicos em âm-
bito federal e pode limitar o 
aumento dos gastos em saú-
de e educação.  
Água – Os deputados da Co-

Amanhã, a Comissão de Se-
gurança Pública se reúne pa-
ra debater a possibilidade de 
se considerar, para efeitos de 
pontuação em concurso pú-
blico para provimento de car-
gos de agentes penitenciário 
e socioeducativo, o cômputo 
dos anos anteriormente tra-
balhados nas áreas de segu-
rança pública e defesa social 
do Estado como título. A au-
diência, requerida pelo depu-
tado Sargento Rodrigues, será 
às 9 horas, no Plenarinho IV. 

Mais tarde, às 15 horas, 
no Auditório, a Comissão de 
Saúde vai abordar os desafios 
enfrentados pelos municípios 

o responsável pela coordena-
ção de ações para prevenção 
e controle do câncer no Brasil. 
Em 2016, a campanha do ór-
gão para o Outubro Rosa tem 
como tema “Câncer de ma-
ma: vamos falar sobre isso?”, 
com o intuito de desmistificar 
informações e fortalecer as 
recomendações do Ministério 
da Saúde sobre a doença.

comum entre as brasileiras, 
atrás apenas do câncer de 
pele. Segundo o Ministério 
da Saúde, a cada ano são cer-
ca de 60 mil novos casos. A 
doença pode ser detectada 
nas fases iniciais, o que au-
menta as chances de cura. 
Prevenção – Órgão auxiliar do 
Ministério da Saúde, o Institu-
to Nacional de Câncer (Inca) é 

continuam a ser executadas, 
bem como para ter conhe-
cimento dos resultados da 
iniciativa, obtidos de janeiro 
de 2015 a outubro de 2016. A 
discussão, solicitada pelo de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
ocorrerá a partir das 9 horas, 
no Plenarinho I.

O câncer de mama é o 
segundo tipo de câncer mais 

A Assembleia adere, a partir 
de hoje, à campanha Outubro 
Rosa, de conscientização so-
bre o câncer de mama, com 
o objetivo de compartilhar 
informações sobre fatores de 
risco, medidas preventivas e 
meios de acesso aos serviços 
de diagnóstico e tratamento 
da doença. 

Até o dia 31, a parede de 
mármore do Palácio da Incon-
fidência, no Espaço Democrá-
tico José Aparecido de Olivei-
ra, será iluminada na cor rosa. 

Ainda como parte da pro-
gramação, na próxima quin-
ta-feira (20), a Comissão de 
Saúde irá tratar do Programa 
Estadual de Prevenção e Con-
trole do Câncer de Mama, 
criado em 2011 pelo governo 
do Estado. 

O objetivo é ouvir o Exe-
cutivo para saber se as ações 
implementadas naquele ano 

Sarah Torres - 24/5/16

A prevenção ao câncer de mama, discutida em duas audiências este ano, será tema de nova reunião, na quinta (20)

OUTUBRO
ROSA
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Peça Rir-votril, porque rir é melhor que remédio
 0h30 Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos 

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

 3h30 Pensando em Minas – Perspectivas da educação a distância 
no Brasil e no serviço público, com Wilson Azevedo e Márcio de 
Araújo Benedito

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 
participação? – Teleaula 1: Descubra o que é orçamento público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa  – Cobertura da crise econômica

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 15 anos do PAI-PJ
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 12h Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão
 13h Horário Político

 13h10 Geração – Comediante Carlos Nunes
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (3/8) – Prevenção ao câncer de mama no 

Estado 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  – Cobertura da crise econômica
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – Controle parlamentar de finança pública, com Antônio 

Gameiro e Wladimir Dias
 20h30 Horário Político
 20h50 Comissão de Assuntos Municipais (5/7) – Denúncias sobre 

restrição de embarques e desembarques no percurso da linha 
Campinas (SP)-Itajubá (MG) 

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (17/10)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Especial Semana do Servidor, com Marcos 

e Tereza Castro (duo de flautas), Nabila Dandara (canto), Israel Muniz 
(oboé), Emília Neves (violoncelo) e Antonio Carlos Magalhães (cravo)

Terça-feira (18/10)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-
sença de convidados, a possibilidade de considerar, como título em con-
curso público para agente penitenciário e socioeducativo, os anos ante-
riormente trabalhados nas áreas de segurança pública e defesa social. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida, 

da ALMG
14h30

• Comissão de Administração Pública (Auditório) 
15 horas

• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convida-
dos, os desafios enfrentados pelos municípios para a garantia do direito 
à saúde. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

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 (19/10)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h30

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

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)

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

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – ouvir o diretor-presidente da Copa-

nor sobre a situação dos recursos hídricos nos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e o impacto nas condições de saúde na região. Requerimento: 
deputado Arlen Santiago

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
15h30

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a equiparação salarial dos policiais e bombeiros militares 
e dos agentes de segurança penitenciários e socioeducativos. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

Quinta-feira (20/10)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-
vidados, a situação do Programa Estadual de Prevenção e Controle do 
Câncer de Mama. Requerimento: deputado Antônio Jorge

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• 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)

Sexta-feira (21/10)
12 horas

• Zás (Teatro) – Especial Semana do Servidor, com o espetáculo Solteiro 
fora de forma


