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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (14/8)
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

Terça-feira (15/8)
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

Atrasos em repasses comprometem o
financiamento do SUS no Norte de Minas

Crise também atinge Montes Claros
consulta hoje ainda é R$ 10. A 
prefeitura recebe o mesmo va-
lor de 16 anos atrás”, declarou. 

Para o deputado Gil Pe-
reira (PP), se não houver uma 
reação dos municípios, os pro-
blemas na área da saúde vão 
se agravar. “Temos que fazer 
um movimento grande para 
o Estado cumprir sua parte”, 
concluiu.

como seguros para o médico 
exercer sua profissão”, afirmou. 

O deputado Arlen Santia-
go (PTB) disse que o governo 
do Estado não paga desde 
2015 as emendas parlamenta-
res, muitas delas direcionadas 
à saúde. Ele criticou também a 
defasagem da tabela de pro-
cedimentos do SUS, que não é 
reajustada desde 2002. “Uma 

e, se deixarmos de fazer as 
ações da saúde, a população 
é que vai sofrer”, relatou. 

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) também acusou 
o governo do Estado de não 
cumprir suas obrigações na 
saúde. “Foi decretada calamida-
de em 126 hospitais de Minas. 
O Conselho Regional de Medi-
cina não reconhece esses locais 

A secretária de Saúde de 
Montes Claros, Dulce Pimen-
ta, denunciou que o maior 
município do Norte de Mi-
nas vem arcando com vários 
compromissos que seriam de 
responsabilidade do governo 
do Estado. “Desde o ano pas-
sado, o governo federal tem 
feito os pagamentos em dia. 
Já o Estado não vem pagando, 

Daniel Protzner

As críticas ao governo estadual deram o tom da audiência em Bocaiuva sobre o financiamento da saúde

prometendo mais de 20% da 
receita com a saúde. 

Marisa Alves ainda disse 
que é imprescindível encon-
trar uma saída para a crise 
financeira do Hospital Dr. Gil 
Alves. A unidade atende mais 
de 100 mil habitantes, além 
das vítimas de acidentes na 
BR-135 e em outras rodovias 
próximas.

constitucional e nada aconte-
ce”, criticou.

Pela Constituição Fede-
ral, cada estado tem de apli-
car 12% de sua receita cor-
rente líquida na saúde, e os 
municípios, 15%. No entanto, 
segundo a prefeita, a cada dia 
se ampliam as responsabili-
dades municipais e, com isso, 
as prefeituras acabam com-

to de medicamento obriga-
tório pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ela disse que o 
fornecimento do remédio em 
questão deveria ser feito pelo 
governo do Estado. “Temos 
pagado cerca de R$ 500 mil 
por mês por medicamentos 
de responsabilidade do Es-
tado. Esse governo não está 
aplicando na saúde o mínimo 

A carga de responsabilidades 
sobre os municípios, na área 
da saúde, tem sido agravada 
pela omissão do Estado no 
financiamento do sistema tri-
partite. Foi o que apontaram 
participantes de audiência 
pública da Comissão de Saú-
de, realizada na sexta-feira 
(11), em Bocaiuva (Norte de 
Minas).

Solicitada pelo presiden-
te da comissão, deputado 
Carlos Pimenta (PDT), a reu-
nião debateu a crise da saúde 
no município e na região. Par-
ticiparam prefeitos, vereado-
res e secretários municipais 
de saúde, que reivindicaram 
a ampliação dos recursos pa-
ra o setor e exigiram o paga-
mento das contrapartidas do 
Estado e da União.

“Hoje, fui recebida nesta 
reunião por um oficial de jus-
tiça, que me entregou uma 
notificação, para se juntar às 
mais de 500 que já tenho”, 
afirmou a prefeita de Bocaiu-
va, Marisa de Souza Alves, 
acrescentando que a citação 
se refere ao não fornecimen-
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cartas poéticas, com Grupo Voz e Poesia
 0h30 Comissão de Participação Popular (17/5) – Certificação da 

Comunidade Quilombola Marobá dos Teixeira, em Almenara 
 4h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 6h30 Sala de Imprensa – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 8h30 Via Justiça – Armadilhas da internet
 9h Comissão de Minas e Energia (19/6) – Possibilidade de leilão das 

usinas hidrelétricas de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande 
 12h20 Minas é Muitas – Itajubá 
 13h Geração – Fotógrafo Sylvio Coutinho
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 13h45 Comissões de Agropecuária e de Segurança Pública (20/6) – 

Debate a segurança do homem no campo
 17h30 Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas
 18h Sala de Imprensa – Diversidade no jornalismo 
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Saúde (28/6) – PL que assegura às mulheres 

com risco de câncer de mama acesso ao teste de mapeamento 
genético pelo SUS no Estado 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma Trabalhista 

• programação sujeita a alterações
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Quarta-feira (16/8)
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e 
Gui Mazzoni

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, o atentado contra a Comunidade Tradicional Pesqueira 
e Vazanteira de Canabrava, no município de Buritizeiro. Requerimento: 
deputado Rogério Correia

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes da Assprom

14h15
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563 (Auditório)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão de Direitos Humanos (Espaço Democrático José Aparecido de 

Oliveira) – debater, com a presença de convidados, as violações de di-
reitos humanos das mulheres atingidas por barragens. Requerimento: 
Rogério Correia

Quinta-feira (17/8)
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e 

Gui Mazzoni
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio do Colé-
gio Palomar, de Lagoa Santa

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Assembleia do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de  Oliveira) 

– cessão de espaço
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório)

17 horas
• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a situação do setor de energia elétrica no Brasil. Requeri-
mento: Rogério Correia

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Sindetur. Requerimento: 

deputado Fred Costa
20 horas

• Conspiração dos poetas, com Tavinho Moura e Beto Lopes (Teatro) – 
show em comemoração dos 25 anos do Teatro da Assembleia, com par-
ticipação de Bárbara Barcelos

Sexta-feira (18/8)
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e 
Gui Mazzoni

9 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Montes Claros) – visi-

ta ao Centro de Controle de Zoonoses, para averiguar o estado de saúde 
dos animais ali abrigados e a infraestrutura do local. Requerimento: de-
putado Noraldino Júnior

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório) – debater, com a 

presença de convidados, os investimentos na estrutura dos conselhos 
tutelares de Belo Horizonte. Requerimento: deputadas Marília Campos, 
Celise Laviola e Geisa Teixeira e deputados Elismar Prado, Rogério Cor-
reia e Tadeu Martins Leite

12 horas
• Zás (Teatro) – Oleives, com o show De todos os futuros

13 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Montes Claros) – deba-

ter, com a presença de convidados, a implementação de políticas públicas 
de proteção animal na região. Requerimento: deputado Noraldino Júnior

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


