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Falta de recursos da União e do Estado 
ameaça funcionamento de 26 hospitais

de Saúde e de Fazenda.
De acordo com o deputa-

do Geraldo Pimenta (PCdoB), 
diversos países no mundo têm 
enfrentado desafios na saúde, 
até mesmo os Estados Unidos. 
“O Brasil gasta pouco com a 
saúde e, com as reformas que 
têm sido propostas, a situação 
pode se agravar”, enfatizou. 
O parlamentar sugeriu ousar 
com medidas como taxação 
de grandes fortunas, recria-
ção de fontes de financiamen-
to e acerto de contas entre os 
entes federados.

são de Saúde, deputado Car-
los Pimenta (PDT), defendeu 
que os recursos da saúde 
formem um caixa separado, 
para garantir que os inves-
timentos cheguem às pon-
tas do sistema. O deputado 
Doutor Jean Freire (PT) disse 
que é necessário conversar 
com secretários de Esta-
do para tratar diretamente 
dos pontos mais sensíveis. 
Nesse sentido, a comissão 
aprovou requerimento de 
reunião com os secretários 
de Planejamento e Gestão, 

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) sugeriu dois eixos de 
trabalho para tentar resolver 
o problema. O primeiro é me-
lhorar questões estruturais 
relativas ao subfinanciamen-
to do SUS, o que, para ele, 
deve piorar no próximo ano, 
quando o teto de gastos pú-
blicos imposto pelo governo 
federal entrar em vigor. O ou-
tro eixo é cobrar do Executivo 
estadual os compromissos 
que foram assumidos, por 
meio da judicialização.

O presidente da Comis-

A diretora de Políticas e Gestão 
Hospitalar da Secretaria de Es-
tado de Saúde, Juliana Colen, 
afirmou que o governo estadual 
será parceiro das entidades na 
busca de soluções. Segundo 
ela, o Estado vive uma situação 
de “calamidade financeira” e, 
por isso, o repasse tem sido 
feito de forma irregular. “Sabe-
mos que isso tem prejudicado 
nossos prestadores de serviço 
e quero ressaltar que estare-
mos juntos para buscarmos 
soluções”, declarou a repre-
sentante do governo.

ponto em que a atividade 
profissional e a assistência à 
população estejam em total 
risco”, explicou. Entretanto, 
ele relatou que uma das 26 
unidades já está com indicati-
vo de interdição, e acrescen-
tou que o número de denún-
cias tem aumentado.

desse cenário financeiro.
Apesar do risco de inter-

dição dos hospitais, o presi-
dente do CRM-MG, Fábio Au-
gusto Guerra, frisou que essa 
será a última opção. “Apesar 
de ser uma medida legal nor-
matizada, só será tomada se 
realmente chegarmos a um 

Sistema Único de Saúde (SUS) 
e tiveram de dispensar traba-
lhadores para continuar fun-
cionando. O diretor de Assis-
tência da Santa Casa de Belo 
Horizonte, Guilhermo Riccio, 
afirmou que a unidade ope-
ra com pouco mais de 60% 
da sua capacidade por causa 

A carência de recursos, tanto 
federais quanto estaduais, e a 
falta de continuidade nas po-
líticas governamentais são as 
principais causas da crise que 
afeta 26 hospitais em Minas, 
segundo participantes de au-
diência pública da Comissão 
de Saúde, que discutiu ontem 
o assunto. Esses hospitais 
correm o risco de ter as ati-
vidades paralisadas por inter-
venção ética do Conselho Re-
gional de Medicina de Minas 
Gerais (CRM-MG).

De acordo com a pre-
sidente da Federação das 
Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos de Minas Gerais 
(Federassantas), Kátia de 
Oliveira Rocha, os recursos 
federais são insuficientes, o 
governo do Estado não cum-
pre o percentual mínimo de 
repasses para a saúde previs-
to constitucionalmente e as 
políticas para o setor são in-
terrompidas a cada mudança 
de administração.

Representantes de vários 
hospitais relataram proble-
mas em suas unidades. Al-
guns deles disseram que re-
duziram os atendimentos via 

Secretaria de Saúde reconhece dificuldades

Clarissa Barçante

Comissão de Saúde discutiu soluções para a crise financeira enfrentada por hospitais mineiros
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zeiros; e do deputado Paulo 
Guedes, sobre a aplicação da 
Lei Robin Hood.

Paulo Guedes (PT) e Rogério 
Correia (PT), acerca das pra-
gas que acometem os pequi-

na rodovia que corta o Estado.
Foram aprovados, ainda, 

os seguintes pedidos de au-
diência pública: do deputado 
Fred Costa (PEN), sobre o cre-
denciamento para o processo 
licitatório da Feira de Artesa-
nato do Eldorado; do mesmo 
parlamentar, sobre o descre-
denciamento do Hospital Nos-
sa Senhora das Graças, de Sete 
Lagoas, do Sistema Único de 
Saúde; do deputado Antônio 
Jorge (PPS), a respeito dos con-
sórcios municipais de saúde; 
também de Antônio Jorge, so-
bre a possibilidade de criação 
da Região Metropolitana de 
Juiz de Fora; dos deputados 

Os parlamentares da Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização aprovaram on-
tem requerimento do deputa-
do Arlen Santiago (PTB) para 
que seja realizada uma audi-
ência pública sobre o licencia-
mento ambiental necessário 
para a conclusão da duplica-
ção da BR-040. A solicitação 
foi aprovada, também, na Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
o que deverá resultar numa 
reunião conjunta. O autor do 
requerimento defende que é 
preciso discutir o impasse no 
licenciamento ambiental, que 
estaria atrasando as reformas 

ber um passivo de cerca de 
R$ 135 bilhões pelas perdas 
referentes à Lei Kandir. Em 
novembro de 2016, no julga-
mento de ação movida pelo 
governo do Pará, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deu um 
prazo de 12 meses para que 
o Congresso Nacional aprove 
uma lei que compense os es-
tados prejudicados. Caso isso 
não ocorra, caberá ao Tribunal 
de Contas da União realizar os 
cálculos para o repasse.

por grandes dificuldades eco-
nômicas, assim como Minas 
Gerais. O intuito da nossa 
ida até Porto Alegre é bus-
car uma unidade dos estados 
para pressionar e sensibilizar 
o governo federal”, disse o 
presidente da comissão ex-
traordinária, deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB).

A dívida de Minas com a 
União é de R$ 87,2 bilhões. 
No entanto, o governo esta-
dual alega ter direito a rece-

cia, as duas casas legislativas 
troquem informações sobre 
iniciativas que visam ao res-
sarcimento, pela União, de 
perdas sofridas pelos esta-
dos por conta da Lei Kandir 
(Lei Complementar Federal 
87, de 1996). A norma isen-
tou de ICMS as exportações 
de diversos produtos, provo-
cando reflexos na arrecada-
ção dos estados.

“O estado do Rio Grande 
do Sul é um dos que passam 

A Comissão Extraordinária 
de Acerto de Contas entre 
Minas e a União, da ALMG, 
estará hoje em Porto Alegre 
(RS) para debater os ressarci-
mentos devidos aos estados 
em função da Lei Kandir. A 
atividade atende a convite da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul (ALRS) e será 
realizada às 14 horas, no Tea-
tro Dante Barone, na sede do 
parlamento gaúcho. 

A ideia é que, na audiên-

Comissão de Acerto de Contas vai ao
RS debater ressarcimento aos estados

Audiências abordam impacto de reforma

Licenciamento na BR-040 é tema de reunião

A Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social aprovou ontem cinco 
requerimentos de audiência 
pública. Dois deles, de auto-
ria do deputado André Quin-
tão (PT), preveem debate so-
bre os impactos da reforma 
da Previdência e de outras 
ações do governo federal na 
concessão do benefício de 
prestação continuada (BPC). 
Uma das reuniões será em 
conjunto com a Comissão Ex-
traordinária da Reforma da 
Previdência; a outra será ape-
nas da Comissão do Trabalho.

Outros dois requerimen-
tos de audiência são de auto-
ria do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB). Ele pre-
tende discutir as condições 
de trabalho dos profissionais 
de enfermagem e os projetos 
em tramitação no Congresso 
Nacional que afetam os direi-
tos dos trabalhadores.

Foi aprovado, ainda, re-
querimento do deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) para 
realização de audiência pú-
blica sobre as condições de 
trabalho nos Centros de For-
mação de Condutores (CFCs).

Comissão de Assuntos Municipais aprovou diversas audiências

Ricardo Barbosa

Preocupação de deputados é com benefício de prestação continuada

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES
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Processo 1
O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) usou a tribu-
na para falar sobre decisão 
tomada na quarta-feira (3) 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que, ao julgar uma 
ação direta de inconstitucio-
nalidade (Adin), determinou 
que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) poderá proces-
sar o governador Fernando 

Pimentel por crime comum 
sem a necessidade de au-
torização da ALMG. A ação 
direta de inconstitucionali-
dade do Democratas ques-
tiona artigo da Constituição 
do Estado que condiciona 
a abertura de ações penais 
contra o governador ao aval 
da Assembleia Legislativa. 
Posteriormente, Fernando 
Pimentel disse que a decisão 

lhe dá a oportunidade de 
se defender. “Ele trabalhou 
para trazer à ALMG esse as-
sunto. Agora vem com essa 
conversa fiada, querendo 
sair por cima, sendo que o 
resultado é o pior pra ele. 
Será que é isso que os mi-
neiros buscavam quando o 
elegeram, um governador 
réu?”, questionou Gustavo 
Valadares.

Fundos
Os projetos do governador 
Fernando Pimentel que criam 
fundos estaduais foram criti-
cados pelo deputado Felipe 
Attiê (PTB). Ele condenou es-
pecialmente a ideia de criar 
os Fundos de Créditos Ina-
dimplidos e Dívida Ativa (Fe-
cidat), de Ativos Imobiliários 
de Minas Gerais (Faimg) e de 
Investimentos Imobiliários 

(Fiimg). O parlamentar acre-
dita ser essa uma estratégia 
do governador para burlar a 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal e mascarar operações fi-
nanceiras que não poderiam 
ser feitas, em função do alto 
endividamento do Estado. O 
primeiro fundo, segundo Fe-
lipe Attiê, é uma antecipação 
da dívida com um deságio 
“aviltante”. Para ele, o Faimg 

e o Fiimg, que preveem ven-
da e aluguel de imóveis do 
Poder Executivo, colocam 
em risco o patrimônio públi-
co. Felipe Attiê afirmou que 
entre os imóveis que podem 
ser vendidos estão um presí-
dio em Monte Carmelo, uma 
creche em Patos de Minas, o 
prédio do Ministério Público 
em Araguari e uma escola em 
Uberlândia.

Processo 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) reproduziu em 
Plenário o áudio de um vídeo 
divulgado pelo governador 
Fernando Pimentel nas redes 
sociais, onde ele fala sobre o 
processo no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). “O ponto 
mais importante do vídeo foi 
aquele no qual o senhor diz 
que provará a sua inocência. 

O senhor apagou a delação 
premiada do Benedito Rodri-
gues de Oliveira Neto, o Bené, 
da sua memória? O senhor 
guardava R$ 15 milhões numa 
quitinete em Brasília. E per-
deu estabilidade jurídica, pois 
pode ser afastado a qualquer 
momento”, afirmou Sargen-
to Rodrigues. O parlamentar 
também comentou “ataques” 
que estaria sofrendo em re-

des sociais. “Não adianta, fui 
para a greve em 1997 e não 
me acovardei. Não vai ser 
agora, depois de cinco man-
datos, que vou parar. Querem 
me pressionar a parar de de-
nunciar, me sabotam na Co-
missão de Segurança Pública, 
estão achando que me preju-
dicam, mas prejudicam poli-
ciais civis e militares de todo 
o Estado”, completou.

Obstrução
O deputado André Quintão 
(PT) rebateu as críticas da 
oposição ao governo. Em sua 
avaliação, em dois anos e 
quatro meses de governo, o 
governador Fernando Pimen-
tel fez mais pelo Estado que o 
PSDB nos 12 anos anteriores. 
André Quintão citou o que 
considerou avanços, como 
a execução de cerca de 75% 

do repasse de verbas para os 
projetos de assistência social, 
contra 14% da gestão passa-
da; e o restabelecimento do 
piso nacional para os pro-
fessores da rede estadual. O 
deputado também criticou o 
que classificou como “parali-
sia” dos trabalhos legislativos 
em função da estratégia de 
obstrução da oposição. Afir-
mou que os parlamentares 

estão evitando votações de 
projetos dos próprios colegas 
e não apenas de proposições 
das quais discordam. “Pre-
cisamos retomar o diálogo 
que rompa com a paralisia 
da Assembleia. Não tem mais 
como retardar a votação de 
vetos e projetos. Não é uma 
obstrução contra o governo, 
é contra a própria Assem-
bleia”, declarou.

Previdência
A deputada Marília Campos 
(PT) falou sobre a aprova-
ção, em comissão especial 
da Câmara dos Deputados, 
do parecer favorável à refor-
ma da Previdência. Ela citou 
deputados federais mineiros 
que votaram a favor da maté-
ria: Carlos Melles (DEM-MG), 
Aélton Freitas (PR-MG), Mar-
cus Pestana (PSDB-MG) e  

Bilac Pinto (PR-MG). Segundo 
a deputada, esses parlamen-
tares não deveriam votar 
contra o interesse da popu-
lação que os elegeu. “Como 
essas pessoas vão se aposen-
tar? Na prática, muitas não 
conseguirão e perderemos a 
capacidade de amparar nos-
sos idosos, assegurada hoje 
pela Previdência”, criticou. 
A parlamentar também fa-

lou do Projeto de Lei Federal 
6.442/16, que prevê o paga-
mento a trabalhadores rurais 
com moradia e alimentação: 
“Dizem que é modernização, 
mas é voltar à escravidão”. 
Em aparte, o deputado Geral-
do Pimenta (PCdoB) ressaltou 
que o “povo mineiro tem que 
‘ficar de olho’ e pressionar os 
senadores a votar contra a 
reforma da Previdência”.
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12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo O som que embalou nossos sonhos, da banda 
Boca de Sino

14 horas
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Por-

to Alegre-RS) – visita à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para 

participar de audiência pública sobre os ressarcimentos devidos aos es-
tados em função da Lei Kandir

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Mineiro de Agro-

pecuária. Requerimento: deputado Inácio Franco

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Saúde no trabalho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (9/11) – Violação de direitos 

em conflitos agrários no Estado e o acesso à energia elétrica em 
comunidades rurais   

 4h05 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas 

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 
Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Guerra na Síria 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – Catas Altas 
 10h10 Comissão Especial de Indicação para o cargo de Diretor-Geral 

do IMA (22/3) – Sabatina do indicado Marcílio de Sousa Magalhães  
 12h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissões de Política Agropecuária e de Defesa do 

Consumidor (20/4) – Melhorias necessárias ao processo de 
inspeção e fiscalização de produtos de origem animal 

 18h #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia / Reunião Especial – Homenagem aos 25 

anos do Instituto Mineiro de Agropecuária (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Guerra na Síria  
 20h Segunda Musical (inédito) – Quarteto de Cordas Horizonte
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
Nossos convidados explicam as consequências da falta de recursos para obras em importantes 
rodovias para a economia mineira, como a duplicação da BR-381 – que volta agora à fase de 
estudos técnicos – e a revitalização do Anel Rodoviário, na Capital, entre outras. Participam do 
programa o presidente da Comissão de Transporte, deputado Fábio Cherem (PSD), e os depu-
tados Anselmo José Domingos (PTC), Bonifácio Mourão (PSDB) e Gustavo Santana (PR). Sexta e 
sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

COMISSÃO
A importância do diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) foi defen-
dida por convidados em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Indivíduos com autismo participaram da reunião e fizeram relatos das dificuldades 
vividas antes e após o diagnóstico e de como o conhecimento do transtorno ajuda no seu de-
senvolvimento pessoal. A audiência fez parte da Semana Estadual de Conscientização sobre os 
Transtornos do Espectro do Autismo. Sábado, às 8 horas.
COMISSÃO
O expressivo número de explosões a caixas eletrônicos no Estado nos últimos anos e a defa-
sagem na legislação no que tange à punição dessa modalidade criminosa foram alguns dos 
pontos debatidos em audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. 
A TV Assembleia gravou a reunião e a exibe neste domingo, às 9 horas. 

PANORAMA 
O grande número de acidentes de trabalho registrados no País atualmente e as doenças ligadas às 
atividades profissionais e que geram grandes prejuízos às empresas são o tema de discussão do 
Panorama. Para falar do assunto, o programa recebe o médico do trabalho Rodrigo Lobato Ferrei-
ra, diretor da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, e o engenheiro João José Magalhães 
Soares, presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


