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Deputados e entidades protestam contra medida
Estadual de Saúde, disse que 
a Fhemig tomou uma deci-
são unilateral, sem consultar 
os servidores e a população.

O requerimento de rea-
lização da audiência pública 
conjunta foi dos deputados 
Carlos Pimenta, Doutor Jean 
Freire e Sargento Rodrigues 
(PDT).

Conselhos Estadual e Muni-
cipal de Saúde, dos Conse-
lhos Regionais de Medicina 
e de Enfermagem e dos Sin-
dicatos dos Trabalhadores da 
Saúde e dos Médicos tam-
bém manifestaram posição 
contrária ao fechamento da 
unidade. Ederson da Silva, 
vice-presidente do Conselho 

evitar que isso aconteça. 
O deputado Doutor Jean 

Freire (PT) afirmou que lutar 
pela manutenção do Gal-
ba Ortopédico faz parte da 
defesa do próprio SUS. O 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) defendeu o diálogo 
como saída para o problema.

Representantes dos 

Classificando de simplista a 
decisão de fechar a unidade, 
o presidente da Comissão de 
Saúde, deputado Carlos Pi-
menta (PDT), defendeu que 
os parlamentares procurem 
o secretário de Estado de 
Saúde, Sávio Souza Cruz, e 
o governador Fernando Pi-
mentel, se necessário, para 

esse recurso está em vias de 
devolução porque não foi 
possível fazer a execução fi-
nanceira dentro do prazo”, 
admitiu Neiva.

A promotora Josely Ra-
mos Pontes explicou que a 
ação do MP foi movida para 
que fosse colocado um fim às 
improvisações detectadas na 
vistoria da Vigilância Sanitá-
ria. “Diante do custo alto para 
isso, seria preciso expandir a 
unidade, para justificar o in-
vestimento, ou fechá-la. Mas 
essa é uma decisão do Esta-
do”, argumentou.

essa última.
O deputado Antônio Jor-

ge (PPS) contestou esses nú-
meros, ao apresentar cópia 
de edital que chegou a ser 
publicado em 2015 para re-
forma da ortopedia. “Não só 
havia um projeto, como seu 
valor máximo para execução 
era de R$ 2,8 milhões”, des-
tacou. Antônio Jorge acres-
centou que recursos para 
essa finalidade, oriundos do 
Ministério da Saúde, foram 
alocados na Caixa Econômica 
Federal, o que o presidente 
da Fhemig confirmou. “Mas 

O presidente da Fhe-
mig disse que o prazo maior 
poderia ser usado para o 
melhor planejamento da in-
terrupção dos serviços e sua 
transferência para outras 
unidades, a exemplo do pró-
prio HPS e do Hospital Maria 
Amélia Lins, para onde deve-
rão ser remanejados também 
os servidores.

Segundo Neiva, as me-
lhorias necessárias no Galba 
Veloso teriam um custo total 
de R$ 11 milhões para as uni-
dades psiquiátrica e ortopé-
dica, sendo R$ 6 milhões para 

O presidente da Fundação 
Hospitalar do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhemig), Tarcísio 
Dayrell Neiva, anunciou on-
tem que pediu ao Ministério 
Público (MP) mais seis meses 
de prazo para o fechamento da 
unidade ortopédica do Hospi-
tal Galba Veloso, em Belo Ho-
rizonte, previsto inicialmente 
para 30 de setembro. Apesar 
disso, ele considera que o 
encerramento das atividades 
é irreversível, pois faltam re-
cursos ao Estado para fazer as 
melhorias exigidas em ação ci-
vil pública movida pelo MP, a 
partir de vistoria da Vigilância 
Sanitária. “Estamos sem di-
nheiro até para a subsistência 
da Fhemig”, alegou.

Neiva participou de au-
diência pública conjunta das 
Comissões de Saúde e de Ad-
ministração Pública, marcada 
por protestos de servidores, 
entidades de saúde e deputa-
dos, que defendem a manu-
tenção do Galba Ortopédico. 
Assim como ocorreu em reu-
nião anterior sobre o assunto 
e em visita da Comissão de 
Saúde ao local na terça-fei-
ra (8), eles lembraram que a 
unidade ortopédica funciona 
há 17 anos como um braço 
do Hospital de Pronto Socor-
ro (HPS) João XXIII, cujo aten-
dimento nesse setor ficaria 
sobrecarregado.

Guilherme Bergamini

Segundo participantes de audiência, fechamento do Galba Ortopédico vai sobrecarregar o HPS

Fhemig quer mais prazo para fechar
unidade ortopédica do Galba Veloso
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Comissão opina por rejeição de veto 
Estadual, essa iniciativa é 
prerrogativa exclusiva do 
TJMG. O artigo vetado foi in-
cluído por meio de emenda 
parlamentar.

O relator na comissão 
especial foi o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB). 

forma a admitir a permuta de 
titulares de serviços notariais e 
de registro em entrância espe-
cial, e não apenas em primeira 
e segunda entrâncias.

Nas razões do veto, o 
governador explica que, de 
acordo com a Constituição 

são anual dos vencimentos dos 
servidores do Poder Judiciário. 
O veto do governador Fernan-
do Pimentel incide sobre o art. 
3º, que altera a redação do art. 
300-I da Lei Complementar 59, 
de 2001, o qual contém a orga-
nização judiciária do Estado, de 

Comissão especial da ALMG 
opinou ontem pela rejeição do 
Veto Parcial à Proposição de Lei 
23.457, que vai agora a Plená-
rio. Oriunda do Projeto de Lei 
(PL) 3.840/16, do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
a proposição de lei trata da revi-

Teatro abre comemorações de 25 anos
Uma intervenção do grupo de 
teatro de bonecos Pigmalião 
Escultura que Mexe marcou 
ontem o início das comemo-
rações dos 25 anos do Teatro 
da Assembleia. Duas bonecas 
gigantes, representando as 
irmãs gêmeas Bira e Bedé, 
interagiam com quem passa-
va pelo entorno do Palácio da 
Inconfidência. O objetivo era 
convidar a comunidade a par-
ticipar da programação espe-
cial de aniversário do Teatro. 
Panfletos com as atrações 
foram distribuídos ao público. 
Duas atividades estão previs-

tas para as próximas quintas- 
-feiras, dias 17 e 24 de agosto. 
No dia 17, haverá show com o 
músico Tavinho Moura. No dia 
24, será a vez do grupo teatral 
Ponto de Partida subir ao pal-
co. Os ingressos, gratuitos, po-
derão ser retirados uma hora 
antes dos espetáculos, na bi-
lheteria do Teatro.

O Teatro da Assembleia foi 
inaugurado em 17 de agosto 
de 1992, com a peça Ações 
ordinárias, protagonizada pela 
atriz Elizabeth Savalla e que 
tratava das relações escusas 
entre empresas e políticos.

Sarah Torres

COMISSÕES

Proteção jurídica de animais impõe desafios
peitadas em práticas que fa-
zem parte do universo cultu-
ral brasileiro. Como exemplo, 
Samylla citou apresentações 
de circo, rodeios e zoológicos. 

Entre os símbolos de re-
trocesso nas leis, ela apontou 
a Emenda à Constituição Fe-
deral 96, de 2017, que libera a 
prática da vaquejada, e o Pro-
jeto de Lei 6.268/16, do de-
putado federal Valdir Colatto 
(PMDB-SC), que permite a 
caça de animais selvagens.

O deputado Noraldino 
Júnior, que solicitou a audiên-
cia, defendeu a proibição do 
uso de charretes, mesmo em 
lugares em que a atividade é 
considerada um patrimônio 
cultural, como em Tiraden-
tes. “Antigamente, não havia 
as opções de transporte que 
existem hoje”, pontuou, para 
defender que não há mais 
sentido em submeter cavalos 
ao desgaste de transportar 
seres humanos.

histórico da proteção jurídica 
dos animais no Brasil. Os pila-
res são diretrizes da Constitui-
ção Federal de 1988 delimita-
das na Lei de Crimes Ambien-
tais (Lei 9.605, de 1998).

Entre propostas já aprova-
das ou ainda em discussão, a 
especialista apontou, além do 
projeto que reconhece os ani-
mais como seres dotados de 
sensibilidade, o Projeto de Lei 
Federal 631/15, do ex-senador 
Marcelo Crivella, que institui o 
Estatuto dos Animais; o Proje-
to de Lei 2.844/15, do deputa-
do da ALMG Noraldino Júnior 
(PSC), que veda o uso de ani-
mais para testes de cosméti-
cos e produtos de higiene; e a 
Lei 21.970, de 2016, que proí-
be a eutanásia para o controle 
populacional de cães e gatos.

Se a letra fria da lei traz 
uma respeitável legislação 
em defesa dos animais, não é 
difícil constatar que, no dia a 
dia, as proibições são desres-

O reconhecimento de 
que os animais são seres vi-
vos dotados de sensibilidade 
trouxe alterações no Código 
Civil de países como França e 
Portugal. Com o mesmo intui-
to, tramita no Congresso Na-
cional o Projeto de Lei Federal 
3.670/15, do senador Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG).

Samylla fez um breve 

A Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais recebeu 
ontem a pesquisadora Samylla 
Mól, que fez uma apresentação 
sobre o Direito aplicado à defe-
sa dos animais. A conclusão da 
especialista é de que, apesar de 
a legislação ter evoluído, ain-
da há desafios para que todas 
as normas sejam cumpridas e 
para que não haja retrocessos.

Comissão discutiu o Direito aplicado à defesa dos animais

Luiz Santana

CULTURA
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contesta o débito. A reunião 
foi requerida pelo deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB).

dívida do município de Betim 
para com a Construtora An-
drade Gutierrez. A prefeitura 

ministração delas passaria da 
Cemig para o setor privado. 
O deputado Bosco (PTdoB) 
destacou que a privatização 
colocaria em risco o setor 
energético do Estado.
Engenharia – Outras duas 
comissões aprovaram re-
querimentos. A Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social aprovou, 
entre outras coisas, a realiza-
ção de debate público sobre 
a situação do setor de enge-
nharia, a pedido do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB).

Na Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, 
foi aprovada audiência para 
debater a cobrança de uma 

A Comissão de Minas e Energia 
aprovou ontem audiência pú-
blica para debater a intenção do 
governo federal de leiloar qua-
tro usinas hidrelétricas atual- 
mente sob concessão da Ce-
mig. A reunião será realizada a 
requerimento do 1º-secretário 
da ALMG, deputado Rogério 
Correia (PT). O objetivo é pro-
mover a discussão com a pre-
sença de integrantes das Fren-
tes Parlamentares em Defesa 
do Setor Elétrico e em Defesa 
da Soberania Nacional, ambas 
do Congresso Nacional. 

As usinas são as de Ja-
guara, Miranda, São Simão 
e Volta Grande, no Triângulo 
Mineiro. Com o leilão, a ad-

das Indústrias Sucroenergéti-
cas de Minas Gerais (Siamig), 
11 usinas da região encerra-
ram suas atividades nos úl-
timos anos. O secretário de 
Estado de Fazenda, José An-
tônio Bicalho, também visitou 
a feira, mas não quis comen-
tar a elevação da alíquota de 
ICMS no setor.

Participaram da visita da 
comissão o deputado Tony 
Carlos (PMDB), o ex-presiden-
te da ALMG Dinis Pinheiro, 
o deputado federal Marcos 
Montes (PSD-MG) e o presi-
dente da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Olavo Macha-
do Júnior, entre outros.
Funrural – Outro tema dis-
cutido pelos deputados com 
as lideranças desse segmen-
to econômico foi a cobrança 
do Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural), 
cuja maior parte da arreca-
dação vai para a Previdência 
Social. Após um longo em-
bate jurídico, a cobrança foi 
considerada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Produtores que dei-
xaram de recolher o tributo 
hoje acumulam dívidas.

mentel, aprovado pelo Plená-
rio da ALMG em junho deste 
ano. A lei traz uma série de 
medidas para facilitar o paga-
mento de dívidas tributárias. 
Contudo, como medida com-
pensatória para a renúncia 
de receitas, eleva a alíquota 
de ICMS de alguns produtos, 
entre os quais o etanol.

“O governo do Estado anda 
na contramão do setor produti-
vo. Eventos como esse são im-
portantes para que possamos 
dar voz aos atingidos e aumen-
tar a pressão para que o Execu-
tivo, em vez de elevar mais os 
impostos, traga incentivos para 
a região”, afirmou o presidente 
da comissão, deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB).

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) advertiu que o governo 
precisa levar em conta a con-
corrência do setor sucroener-
gético do Triângulo Mineiro 
com os produtores de São 
Paulo e Goiás. “A tributação 
predatória está, na melhor 
das hipóteses, levando para 
outros estados usinas que 
sustentam muitas cidades e 
geram milhares de empre-
gos”, declarou.

Segundo a Associação 

ocorreu na sede da Asso-
ciação dos Fornecedores de 
Cana da Região de Campo 
Florido (Canacampo). A feira 
reúne representantes de to-
dos os segmentos da cadeia 
produtiva da cana-de-açúcar, 
além de fornecedores. Os 
deputados entregaram um 
diploma com voto de con-
gratulações à direção da Ca-
nacampo, pelos 17 anos de 
fundação da entidade.

O aumento da tributação 
sobre o etanol é objeto da Lei 
22.549, de 2017, originada do 
Projeto de Lei (PL) 3.397/16, 
do governador Fernando Pi-

Representantes do setor sucro-
energético reivindicam a manu-
tenção da alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) cobrado 
nas transações com o etanol. 
A demanda foi apresentada 
ontem à Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria, durante 
visita de deputados ao 9º Ca-
nacampo Tech Show, feira do 
setor realizada em Campo Flo-
rido (Triângulo Mineiro). Está 
prevista a elevação da alíquota 
do ICMS em janeiro, dos atuais 
14% para 16%.

O evento do qual os 
parlamentares participaram 

Leilão de usinas motiva audiência pública

Produtores de etanol pedem revogação de 
aumento da alíquota do ICMS em 2018

Comissão de Minas e Energia manifestou preocupação com leilão

Deputados entregaram voto de congratulações à Canacampo 

Ricardo Barbosa

Clarissa Barçante 

COMISSÕES
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8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Magno Perez e Gui Mazzoni (Galeria de Arte)
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculos de dança Attrasverso; percurso 2 + Off: eles não 
olham para nós, do ajuntamento Multidanças

14 horas
• Comissão de Saúde (Bocaiúva) – debater, com a presença de convidados, 

a crise da saúde pública no Norte de Minas. Requerimento: deputado 
Carlos Pimenta

 0h Palestra (continuação) – História política de Minas Gerais, com 
Luiz Fernandes de Assis

 1h Panorama – Vício em smartphones
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (21/6) – Debate sobre a prestação de 

serviço de transporte de passageiros entre Esmeraldas e Belo 
Horizonte

 4h25 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 
Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 
Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Amamentação
 9h Comissão de Educação – A comissão conhece o projeto Na 

Ponta do Lápis: A Escola na Formação, do Tribunal de Contas
 9h55 Comissão de Saúde (28/6) – Debate sobre a necessidade de 

notificação compulsória do doente de Parkinson 

 12h Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 13h45 Comissão de Participação Popular (13/6) – Debate sobre a 

situação dos produtores de eucalipto do Leste de Minas 
 17h15 Minas é Muitas – Pará de Minas
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)          
 19h30 Panorama – Amamentação
 20h Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas  
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma trabalhista 
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Armadilhas da internet
 23h30 Zás – Cartas poéticas, com o grupo Voz e Poesia

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O que muda na vida do trabalhador depois da aprovação das mudanças na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT)? Nossos convidados fazem uma reflexão sobre a retirada ou não de 
direitos a partir das alterações e analisam se a reforma será capaz de facilitar as contratações 
e diminuir o desemprego. Participam do Assembleia Debate o advogado Humberto Marcial 
Fonseca, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e Verônica Álvares, gerente 
de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Sexta 
e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA
O Panorama fala de um assunto muito importante: a construção do sucesso ou do fracasso 
escolar. Uma tênue linha, sujeita ao equilíbrio emocional e a diversos fatores externos, separa 
esses dois desfechos, que podem influenciar para sempre a vida dos jovens. No estúdio, a jor-
nalista Andrea Zagury recebe Maria de Fátima Gomes, professora de Psicologia da Educação 
da UFMG, e a psicopedagoga Celeste Chicarelli. Elas falam sobre os desafios da pedagogia mo-
derna e os mecanismos que interferem na assimilação do conhecimento. Sábado, às 16 horas. 

GERAÇÃO
No estúdio do Geração, um bate-papo com o premiado fotógrafo Sylvio Coutinho. O multiartis-
ta teve participação em mais de 60 livros infantis, fotografou ateliês de artistas famosos e fez a 
cobertura fotográfica de toda a reforma do Mineirão. Ele fala da sua paixão por Belo Horizonte, 
tira dúvidas sobre o mercado da fotografia e revela as novidades da sua última exposição, que 
abriu as comemorações dos 120 anos da Capital. Participam do programa alunos da E. E. Ro-
mualdo José da Costa, de Ribeirão das Neves. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


