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Número de pacientes com Parkinson deve 
dobrar e médicos pedem atenção especial

Projeto sobre dengue vai ao 2º turno 
candidatos a doadores de 
sangue sobre a importância 
do cadastramento no Regis-
tro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (Redome). O 
relator foi o deputado Glay-
con Franco (PV), que mante-
ve o texto aprovado em Ple-
nário no 1º turno.

mosquito Aedes aegypti, 
de modo a acrescentar um 
dispositivo que determi-
na o apoio do Estado aos 
 municípios.

O outro projeto é o PL 
1.607/15, do deputado Fá-
bio Cherem (PSD), que tra-
ta da conscientização dos 

dengue. O relator, deputa-
do Cristiano Silveira (PT), 
recomendou a aprovação 
na forma do vencido em 
1º turno. Segundo essa 
redação, o projeto modi-
fica a Lei 19.482, de 2011, 
que estabelece medidas de 
controle da proliferação do 

Em outra reunião, à tarde, 
a Comissão de Saúde deu 
pareceres de 2º turno favo-
ráveis a dois projetos, que 
estão prontos para voltar a 
Plenário. O PL 1.498/15, do 
deputado Rogério Correia 
(PT), dispõe sobre medidas 
de prevenção e combate à 

Guilherme Bergamini

Tratamento da doença de Parkinson foi discutido ontem em audiência da Comissão de Saúde

Melo, defendeu a notificação 
compulsória da doença e a 
atualização da cesta de medi-
camentos do SUS. “A doença 
é invisível no sistema de saú-
de e seus efeitos são graves”, 
alertou.

O deputado Antônio 
Jorge (PPS), que solicitou a 
reunião, defendeu políticas 
públicas de saúde que garan-
tam uma melhor atenção ao 
paciente com Parkinson. “Va-
mos abrir uma interlocução 
com os setores da sociedade 
envolvidos para amadurecer 
a discussão e, então, cons-
truir uma legislação viável e 
eficaz”, concluiu.

son não é raro, uma vez que 
acomete até 5% dos pacientes 
tratados no SUS. Na opinião 
de Ravi Gajo, neurologista da 
Santa Casa de Belo Horizon-
te, a cesta de medicamentos 
é relativamente ampla, mas 
existem falhas na distribuição.

O superintendende de 
Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Estado de Saú-
de, Homero Cláudio Souza Fi-
lho, declarou que dois novos 
medicamentos devem ser in-
cluídos na cesta.

Numa linha diferente 
dos médicos, a represen-
tante da Associação Mineira 
dos Parkinsonianos, Janete 

real para os pacientes. A no-
tificação compulsória é fei-
ta no caso de doenças que 
precisam ser monitoradas, 
como alguns tipos de males 
causados por vírus, doenças 
sexualmente transmissíveis 
e mesmo questões relaciona-
das à saúde do trabalhador. 

Sobre a atualização da 
cesta de medicamentos do 
SUS, Francisco Cardoso disse 
que ela deve ser vista com 
cautela. “Acredito que o aces-
so é falho, mas a cesta atende 
com eficácia”, afirmou.

A também neurologista 
Rachel Brant Machado Rodri-
gues reforçou que o Parkin-

O número de pacientes com 
a doença de Parkinson de-
verá duplicar no Brasil até o 
ano de 2030. O alerta, basea-
do em estudo da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), foi feito por Francis-
co Cardoso, professor da Fa-
culdade de Medicina da insti-
tuição, em audiência pública 
realizada pela Comissão de 
Saúde na manhã de ontem. 
A reunião teve como objeti-
vo debater a necessidade de 
notificação compulsória da 
doença de Parkinson e a cria-
ção de um protocolo clínico 
de tratamento, bem como a 
atualização da cesta de me-
dicamentos do SUS.

Segundo o neurologista, 
há uma ideia equivocada de 
que a doença seja rara. Assim, 
não há médicos, profissionais 
de reabilitação e recursos su-
ficientes para atender esses 
pacientes. Diante disso, na 
sua avaliação, é preciso uma 
ação imediata do Estado para 
que o sistema de saúde esteja 
preparado para essa deman-
da, que tende a crescer.

No entanto, ele se mos-
trou contrário à inserção da 
doença de Parkinson ou de 
qualquer outra patologia 
degenerativa na lista de no-
tificação compulsória do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
por considerar um trabalho 
de alto custo e sem ganho 
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Emenda trata de agraciados por medalha

Presidente participa de fórum regional

Projeto sobre hospital vai a Plenário

Reunião do fórum regional foi na cidade de Manhuaçu

Matéria foi analisada pela Comissão de Fiscalização

Manoel Marques/imprensa-MG

Luiz Santana

to de contas entre Minas e 
a União. O Estado reivindica 
a compensação pelas perdas 
tributárias causadas pela Lei 
Kandir, que estabeleceu a 
desoneração do ICMS sobre 
exportações.

Também compareceram 
ao fórum regional em Ma-
nhuaçu o governador Fernan-
do Pimentel e os deputados 
João Magalhães (PMDB), Ce-
lise Laviola (PMDB), Braulio 
Braz (PTB), Durval Ângelo (PT) 
e Rogério Correia (PT).

O presidente da ALMG, de-
putado Adalclever Lopes 
(PMDB), participou ontem do 
Fórum Regional de Governo 
do Território Caparaó, em Ma-
nhuaçu. O Estado foi dividido 
em 17 territórios de desenvol-
vimento. Para cada um deles, 
foi constituído um fórum re-
gional, com o objetivo de en-
volver a sociedade no planeja-
mento das ações de governo.

Um dos temas debati-
dos no evento foi o impacto 
para os municípios do acer-

O valor dos créditos su-
plementares é de R$ 160 
milhões para o TJMG e de  
R$ 166,4 milhões para o Fun-
do do Judiciário. A emenda 
altera a distribuição do valor 
destinado ao fundo.

Fundo Especial do Poder Judi-
ciário. O parecer, do deputa-
do Tiago Ulisses (PV), foi pe-
la aprovação com a emenda  
nº 1, encaminhada pelo go-
verno. A proposição já pode 
ir a Plenário em turno único.

O imóvel envolvido na 
operação entre os governos 
federal e estadual é hoje ocu-
pado pelo Hospital Universi-
tário da Faculdade de Ciên-
cias Médicas, antigo Hospital 
São José, em Belo Horizonte. 
A dação ocorre quando um 
devedor realiza o pagamento 
na forma de algo que não es-
tava originalmente na obriga-
ção entre ele e o credor. 
Créditos – Em outra reunião, 
a FFO, ampliada com mem-
bros das outras comissões 
permanentes, também apro-
vou parecer favorável ao PL 
4.339/17, do governador, 
que autoriza a abertura de 
créditos suplementares em 
favor do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) e do 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem parecer 
de 1º turno favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 4.310/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores de 
Minas Gerais (Ipsemg) a rece-
ber, mediante dação em pa-
gamento, imóvel de proprie-
dade do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

O parecer, do deputado 
Ulysses Gomes (PT), reco-
menda a aprovação na forma 
do substitutivo n° 1, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), que corrige aspec-
tos técnicos do projeto. O PL 
4.310/17 pode agora ser vo-
tado em 1º turno no Plenário.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

deputados Cristiano Silveira e 
Rogério Correia (PT) e da de-
putada Marília Campos (PT).
Educação – Outra comissão a 
votar requerimentos foi a de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Entre outras 
coisas, os deputados apro-
varam visita à Secretaria de 
Estado de Educação para dis-
cutir a educação especial em 
Minas. A solicitação é dos de-
putados Duarte Bechir (PSD), 
Arnaldo Silva (PR) e Nozinho 
(PDT).

mendação do parecer é de 
um perío do de cinco anos.

O PRE 11/15 pode retor-
nar a Plenário para votação 
em turno único.

Na mesma reunião, foi 
aprovado requerimento para 
realização de audiência pú-
blica conjunta das Comissões 
de Direitos Humanos e de 
Participação Popular, a fim de 
debater o PL 4.398/17, do go-
vernador, que institui o Con-
selho Estadual de Cidadania 
LGBT. O requerimento é dos 

O parlamentar do PDT 
pretende dar nova redação 
ao art. 1º do projeto, acres-
centando-lhe um parágrafo 
com vistas a não permitir 
a concessão da comenda a 
pessoas condenadas por sen-
tença transitada em julgado 
por certos crimes. O relator, 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), ressalvou que é neces-
sário determinar por qual 
prazo ficará vedada a conces-
são da medalha àqueles que 
forem condenados. A reco-

A Comissão de Direitos Hu-
manos analisou, ontem, 
emenda apresentada em 
Plenário ao Projeto de Reso-
lução (PRE) 11/15, do depu-
tado Durval Ângelo (PT), que 
institui a Comenda de Direi-
tos Humanos Dona Helena 
Greco. O relatório aprovado 
pela comissão recomenda a 
aprovação da emenda nº 5, 
que incorpora e aprimora o 
conteúdo da emenda n° 4, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). 
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Veterinária alerta sobre esporotricose

Em reunião sem a Copasa, população de
Esmeraldas reclama da falta de água

Doença causada por fungo foi tema de reunião

Comissão debateu problemas de abastecimento em Esmeraldas

Sarah Torres

Clarissa Barçante

especialmente na cidade do 
Rio de Janeiro. Em Minas, se-
gundo Carla Sássi, a única ci-
dade com dados estatísticos 
sobre a doença é Conselheiro 
Lafaiete, que apresenta oito 
pessoas em tratamento. 

O deputado Glaycon 
Franco (PV) defendeu que 
os serviços de zoonoses e de 
saúde têm que trabalhar jun-
tos. “A doença envolve ques-
tões importantes de saúde 
pública e tem diagnóstico 
difícil porque se assemelha a 
outras patologias”, afirmou.

O deputado Noraldino 
Júnior (PSC), que requereu a 
audiência, defendeu uma po-
lítica de controle dos animais 
como ocorre na Holanda, on-
de não há abandono e, logo, 
zoonoses não prosperam. Ele 
criticou prefeituras que ex-
terminam animais. O depu-
tado Duarte Bechir (PSD) des-
tacou o trabalho da comissão 
na defesa dos animais.

partir de ferimentos com ma-
terial contaminado. Os gatos, 
que habitualmente afiam as 
garras e enterram as fezes na 
terra, também podem acu-
mular o fungo sob as unhas. 
E, no caso de cruzamentos ou 
brigas por território, podem 
se contaminar.

A transmissão da zoono-
se também pode se dar de 
gato para pessoa. Na maioria 
dos casos, a doença atinge a 
pele, causando lesões às ve-
zes em sequência, como um 
colar de nódulos. O diagnós-
tico é difícil, diante do desco-
nhecimento dos profissionais 
de saúde, e a esporotricose 
pode levar à incapacitação 
temporária para o trabalho. 
Diante desse cenário, de 
acordo com a veterinária, so-
mente a correta informação 
e o investimento em controle 
populacional desses animais 
podem surtir efeito.

A enfermidade proliferou 

empresa acerca dos projetos 
e do cronograma para Esme-
raldas. Mesmo endossando 
a insatisfação com a ausên-
cia da empresa na reunião, a 
parlamentar ponderou que o 
governo atual estaria demons-
trando um perfil de maior pro-
ximidade com a população em 
reu niões nas comunidades.

radores do Bairro Vivendas, 
relatou que a comunidade de-
pende basicamente do abaste-
cimento por caminhão-pipa.

Diante da ausência da Co-
pasa, a deputada Marília Cam-
pos apresentou requerimento 
para que uma nova reunião 
seja realizada em agosto, com 
o mesmo objetivo de ouvir a 

lheiro Lafaiete, em audiência 
da Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais.

A esporotricose é cau-
sada pelo fungo Sporothrix 
schenckii, que está presente 
no ambiente, como em terras 
de jardins, por exemplo. Por 
isso, sua incidência é maior 
em jardineiros e lavradores, 
que contraem a doença a 

O envolvimento do poder 
público no controle da espo-
rotricose, com destinação de 
recursos financeiros e a corre-
ta informação da população, 
é a única maneira de se evitar 
a proliferação da doença. O 
alerta foi feito ontem pela ve-
terinária Carla Sássi, do Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) da Prefeitura de Conse-

carta encaminhada na véspe-
ra, em que a presidente da 
Copasa, Sinara Chenna, justifi-
ca a ausência, argumentando 
que os projetos serão apre-
sentados primeiro às autori-
dades municipais, no mês de 
julho. Uma vez chancelados 
pelo município, eles poderão 
ser expostos à comunidade 
a partir de agosto, segundo 
aponta o documento.

Frustração e decepção fo-
ram sentimentos manifestados 
por moradores e outros convi-
dados. “A empresa e o Execu-
tivo poderiam ter mandado 
pelo menos um representan-
te”, reclamou a vereadora Flá-
via Leroy. 

Representante da comuni-
dade, Lidiane Cristina Barbosa 
disse que 14 bairros ainda não 
contam com o abastecimento 
de água em Esmeraldas. Maria 
Eunice Dias de Sousa, presi-
dente da Associação de Mo-

Falta de água para tomar ba-
nho, fazer o almoço, lavar a 
roupa das crianças. Separa-
das do centro da Capital por 
apenas 30 quilômetros, várias 
comunidades de Esmeraldas 
(Região Metropolitana de Belo 
Horizonte) ainda sofrem com 
esses problemas, relativos ao 
abastecimento de água, con-
forme relatos feitos ontem, 
em audiência da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

“A Copasa está em débito 
conosco”, resumiu a verea-
dora Flávia Leroy, ao criticar 
a ausência de representantes 
da concessionária de água do 
Estado à reunião. O objetivo 
era ouvir a Copasa sobre os 
projetos e o cronograma de 
obras para abastecimento de 
água em Esmeraldas, confor-
me requerimento da deputa-
da Marília Campos (PT).

A parlamentar divulgou 
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8h30

• Assembleia Solidária: Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

12 horas
• Zás (Teatro) – show Encontro amigos da dança, de dança do ventre

14 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Capelinha) – 

debater, com a presença de convidados, a prestação do serviço de tele-

fonia móvel no município. Requerimento: deputado Fábio Cherem
• 2º Encontro Estadual do PRB-MG (Auditório da Escola do Legislativo) – 

cessão de espaço
15 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a reforma trabalhista em tramitação no Congresso Na-
cional. Requerimento: deputados Rogério Correia, Doutor Jean Freire e 
Geraldo Pimenta

 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em 
relação ao papel da industrialização, com João Antônio de Paula  

 1h  Panorama – Violência nas escolas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (27/4) – Debate sobre a PEC 287/16, 

que trata da reforma da Previdência Social
 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 

acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 20: 

A Constituição Liberal de 1946, o suicídio de Vargas e a era 
desenvolvimentista de JK

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Importância das vacinas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Administração Pública (7/6) – Debate sobre 

PL que dispõe sobre a prática de atividades dos bombeiros por 
voluntários, profissionais e instituições civis 

 12h Memória e Poder – Político Genival Tourinho
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 20: 

A Constituição Liberal de 1946, o suicídio de Vargas e a era 
desenvolvimentista de JK

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Minas é Muitas – Itacarambi 
 15h Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debate sobre a 

reforma trabalhista, em tramitação no Congresso Nacional 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Importância das vacinas 
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Alessandra Feris 
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Órfãos do crack 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Internação compulsória
 23h30 Zás (inédito) – Dupla Ramon e Rozado 

•	programação	sujeita	a	alterações
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Confira os destaques do fim de semana

TV ASSEMBLEIA

ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate discute a medida implementada pela Vara da Infância e da Juventude de 
Belo Horizonte que retira recém-nascidos de mães usuárias de drogas. Para algumas entidades, 
a retirada fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados analisam a legalida-
de e a eficácia dessa ação e de outras, como a internação compulsória e o fim das cracolândias. 
Participam do programa os deputados Antônio Jorge (PPS) e Marília Campos (PT). Sexta e sá-
bado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
Uma pesquisa do IBGE, feita em escolas públicas e privadas, revela que 55,5% dos adolescentes 
entre 13 e 15 anos já usaram bebidas alcoólicas. E 9% já usaram drogas ilícitas nessa faixa etária. O 
Geração pegou carona na Semana de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas e bateu um papo franco 
com os jovens sobre os danos decorrentes desse consumo e as formas encontradas pela sociedade 
e pelo poder público para combater o problema. A conversa foi com estudantes da E.E. Padre João 
Botelho, que fica no Barreiro, em Belo Horizonte. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
São quase 45 anos de carreira no jornalismo, mas foram os quatro anos à frente da assessoria de im-
prensa do Palácio da Liberdade que marcaram a trajetória de J. D. Vital. Assessor dos governadores 
Tancredo Neves (1983-1984) e Hélio Garcia (1984-1987), Vital conviveu com alguns dos personagens 
mais influentes da história recente do País. Aos 70 anos, o jornalista dedica seu tempo à Gerência de 
Comunicação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, além de incentivar a centenária 
Banda Santa Cecília, de Barão de Cocais, sua terra natal. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

Hoje


