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Assembleia de Minas se une à campanha 
Junho Vermelho para estimular as doações

lha junina para atrair doadores.
Informações sobre quem 

pode doar e o agendamento 
estão disponíveis no site da 
Hemominas ou pelo telefone 
155. O requisito básico é estar 
em boas condições de saúde. 
Ao comparecer a um hemo-
centro, o candidato também 
não pode estar em jejum. Vale 
lembrar que todo o material 
utilizado para a coleta é des-
cartável e não há risco de se 
contraírem doenças.

gue precisa ser um gesto roti-
neiro de solidariedade, que vai 
além da dor que eventualmente 
possa recair sobre um parente 
ou um amigo”, lembra a respon-
sável pelo Setor de Captação do 
Hemocentro de BH, Hellen Du-
pin. Nesse sentido, segundo ela, 
ações como o Junho Vermelho 
são fundamentais.

Para amanhã, Dia Mundial 
do Doador de Sangue, a Hemo-
minas terá uma programação 
especial, que inclui até quadri-

to de uma unidade para outra, 
já que são 21 em Minas que 
fazem coleta, a Hemominas 
registrava, na última sexta- 
-feira (9), uma queda média 
de 23% em relação ao esto-
que ideal dos grupos negati-
vos de sangue. O caso mais 
grave é O negativo, de uso 
universal, muito utilizado em 
situações de emergência, que 
está 30,98% abaixo do ideal.

“Precisamos que as pes- 
soas entendam que doar san-

A redução dos estoques de 
sangue é normal em um ano 
com muitos feriados prolonga-
dos, o que aumenta a deman-
da, devido a acidentes, e reduz 
a ida das pessoas aos hemo-
centros. O mesmo tipo de pro-
blema acontece, por exemplo, 
em períodos de férias escola-
res, de frio ou muito chuvosos. 
A Hemominas é responsável 
por 92% das transfusões reali-
zadas no Estado.

Apesar do remanejamen-

Estoques de sangue diminuem nesta época

rado em 14 de dezembro.
“Campanhas como a do 

Junho Vermelho valorizam 
a importância da doação de 
sangue, que é uma questão 
da consciência de cada um. A 
Assembleia de Minas está de 
parabéns por entender isso e 
manter o assunto no centro 
das atenções”, afirma o de-
putado Thiago Cota.

tadual Weliton Prado, atual- 
mente deputado federal pe-
lo PMB-MG, que institui a 
Semana de Doação de San-
gue, comemorada na sema-
na do dia 25 de novembro; e 
a Lei 22.198, de 2016, origi-
nada do PL 3.004/15, do de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
que institui o Dia do Doador 
de Medula Óssea, comemo-

lamento mineiro também vai 
mobilizar suas redes sociais 
e outros canais de comuni-
cação. Anualmente, a ALMG 
se une a esse esforço, mas o 
tema é recorrente nas discus-
sões legislativas.

Dois exemplos são a 
Lei 18.026, de 2009, origi-
nada do Projeto de Lei (PL) 
624/07, do ex-deputado es-

Você sabia que uma bolsa de 
sangue doado pode salvar até 
quatro vidas? E que há doen-
tes cuja única esperança de 
cura é encontrar, entre milha-
res de pessoas, um doador de 
medula compatível? Estimu-
lar esse gesto simples, mas 
que transborda solidarieda-
de, é o objetivo da adesão da 
Assembleia Legislativa à cam-
panha Junho Vermelho, resul-
tado de uma parceria com a 
Fundação Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia de Minas 
Gerais (Hemominas).

A campanha está sendo 
lançada hoje, véspera do Dia 
Mundial do Doador de San-
gue. Para marcar a ocasião, o 
Palácio da Inconfidência, sede 
do Legislativo mineiro, recebe 
uma iluminação especial na cor 
vermelha, que será mantida até 
o dia 23 de junho. A ideia é sen-
sibilizar os milhares de pessoas 
que diariamente circulam pelas 
dependências da Assembleia 
de Minas e pela região a repli-
car esses atos de amor ao pró-
ximo em uma época em que os 
estoques dos bancos de sangue 
costumam ficar mais baixos.

Para estimular o debate 
em torno do assunto, o Par-

Guilherme Bergamini

Objetivo da campanha é aumentar o volume de doações de sangue num período de baixa nos estoques



2 • terça-feira – Assembleia Informa 13 de junho de 2017

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8ª ano da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação dos produtores de eucalipto do Leste 
de Minas. Requerimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual Francisco Sales, para conhecer as con-
dições de funcionamento e as intervenções necessárias para atender a 
pessoas com deficiência. Requerimento: deputado Duarte Bechir e de-
putadas Celise Laviola e Ione Pinheiro

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar pareceres sobre os PLs 4.120 e 4.121/17 (1º turno), 
do deputado Durval Ângelo, que autorizam o Poder Executivo a doar 
imóveis ao município de Visconde do Rio Branco 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 

Belo Horizonte
• Comissão de Indicação de Ronan Edgard dos Santos Moreira para a  

Diretoria-Geral da Loteria Mineira (Plenarinho I) – fazer a arguição do 
indicado

14h15
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de  

redação final
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho III) – debater, 

com a presença de convidados, a atuação do Tribunal de Contas do Esta-
do no controle externo da educação pública, especialmente o projeto Na 
Ponta do Lápis. Requerimento: deputada Celise Laviola

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – de-
bater, com a presença de convidados, a apresentação das metas fiscais 
do Estado, referentes ao quarto quadrimestre de 2016 e ao primeiro 
quadrimestre de 2017. Requerimento: deputado Tiago Ulisses

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

a presença de convidados, a licitação das águas de Caxambu, Cambu-
quira e Lambari pela Codemig. Requerimento: deputado Antonio Carlos 
Arantes

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre os PLs 4.120 e 4.121/17 (1º turno), do deputado Durval 
Ângelo, que autorizam o Poder Executivo a doar imóveis ao município 
de Visconde do Rio Branco

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório) 
– discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.151/17 (1º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que cria o Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência Social

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-
posições que dispensam Plenário 

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plena- 
rinho I) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 45/17

Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283-A 
e altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o paga-
mento do Adicional de Valorização da Educação Básica. Discussão em 
2º turno

PEC 23/15
Do deputado Inácio Franco e outros. Dá nova redação ao caput do art. 
13 da Constituição do Estado, a fim de acrescentar a sustentabilidade 
como princípio constitucional da administração pública estadual. Dis-
cussão em 1º turno

PLC 42/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera a redação do art. 3º da Lei Comple-
mentar 76, de 2004, para ampliar a representatividade dos militares 
estaduais nas entidades de classe. Discussão em 1º turno

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona. Discussão em 1º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Político Valdir Melgaço
 1h Segunda Musical – Sérgio Anders e Ederson Urias
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde 27/4 – Implantação do Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (Samu), no Leste de Minas  
 4h35 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 

Ricardo Fabrino 
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 7: Da Era 

Regência ao II Reinado: centralização do poder na figura do rei
 6h30 Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Cursos técnicos 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 7: Da Era 

Regência ao II Reinado: centralização do poder na figura do rei
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Cursos técnicos 
 20h Minas é Muitas – Serra da Caroula (Serro)
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Político Valdir Melgaço
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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