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Comissão de Saúde realiza hoje debate 
público sobre a prevenção ao suicídio

Liberdade religiosa é tema de audiência

atendimento pode ser obtido 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
Estatísticas – De acordo com 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o suicídio é res-
ponsável por mais mortes no 
mundo do que homicídios e 
guerras juntos. A cartilha Sui-
cídio: informando para preve-
nir, da Associação Brasileira 
de Psiquiatria, cita estudo de 
2005 segundo o qual, estatis-
ticamente, a cada 100 brasilei-
ros, 17 já cogitaram se matar.

é preciso estar atento aos 
sinais – tristeza, desânimo, 
perda do sono e do apetite, 
pessimismo, etc. – e, sobre-
tudo, à fala da pessoa expres-
sando o desejo de morrer.

Nesses casos, de acor-
do com Humberto Filho, o 
primeiro conselho é ouvir e 
dar crédito a tudo o que essa 
pessoa tem a dizer, além de 
encaminhá-la para um pro-
fissional de saúde, de prefe-
rência um médico psiquiatra. 
Ele enfatiza que esse tipo de 

Filho, que é vice-presiden-
te da Associação Mineira de 
Psiquiatria, professor da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e especialista 
no chamado comportamento 
suicidário.

Segundo ele, em 100% 
dos casos o suicídio está li-
gado a uma doença mental, 
mesmo que nem sempre fa-
cilmente perceptível, sendo 
a mais comum a depressão. 
Dessa forma, ele alerta que 

A Comissão de Saúde realiza 
hoje (25) o debate público 
Suicídio: Como Prevenir. O 
evento começa às 13h30, no 
Auditório José Alencar Go-
mes da Silva, e integra a cam-
panha Setembro Amarelo. 
Todos os anos, a ALMG adere 
a essa campanha de cons-
cientização sobre o suicídio e 
se ilumina com a cor amarela. 

Entre os integrantes da 
mesa de abertura do deba-
te público está o psiquiatra 
Humberto Corrêa da Silva 

Willian Dias/Arquivo ALMG

Reunião da Comissão de Participação Popular vai abordar o respeito às religiões de matriz africana 

quilos e 9.639 litros desses pro-
dutos em estabelecimentos 
comerciais. Nas propriedades 
rurais fiscalizadas pelo órgão, 
foram interditados 456 quilos 
e 3.958 litros de agrotóxicos.
A programação completa da 
semana pode ser consultada 
nas páginas 3 e 4.

cuária e Agroindústria reali-
za audiên cia sobre o uso de 
agrotóxicos no Brasil, espe-
cialmente em Minas Gerais. 
Segundo levantamento da co-
missão, a fiscalização do Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) interditou, no primeiro 
semestre deste ano, 4.268   

blemas de abastecimento de 
água em Montes Claros. A 
iniciativa enfrenta resistência 
das comunidades ribeirinhas, 
que têm o apoio do Ministé-
rio Público.

Na quarta-feira (27), às 
15 horas, no Auditório do 
SE, a Comissão de Agrope-

Além do debate público so-
bre o suicídio, a semana na 
Assembleia Legislativa tem 
diversas audiências públicas 
e visitas das comissões. Às 
14h30 de amanhã (26), no 
Auditório do SE, a Comis-
são de Participação Popular 
debate o direito à liberdade 
de culto, previsto na Consti-
tuição Federal, e o respeito 
às tradições das religiões de 
matriz africana. 

A proposta da audiência 
surgiu em resposta à decisão 
de um promotor de Justiça de 
Santa Luzia. Ele determinou 
que as celebrações religiosas 
de um terreiro local sejam 
realizadas apenas em dias e 
horários estabelecidos pelo 
Ministério Público, o que li-
mitaria a liberdade de culto.

Também amanhã, às 
15h30, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável discute, no Audi-
tório José Alencar Gomes da 
Silva, o projeto da Copasa 
de fazer uma barragem no 
Rio Pacuí para resolver pro-

Estudantes aprovam documento com propostas do Parlamento Jovem 2017. Página 2
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Projeto é preparação para a democracia

Estudantes aprovam documento com  
17 propostas para aprimorar a política

 Deputados, organizadores e jovens que participaram da plenária final

As propostas foram discutidas e votadas pelos estudantes

 Ricardo Barbosa

Daniel Protzner

derley Chieppe Felipe, o pro-
jeto representa uma oportu-
nidade de aprendizado para 
todos que participam. Ele sa-
lientou a importância do te-
ma escolhido, especialmente 
no atual momento político do 
País. “Vivemos uma onda de 
intolerância, e algumas pes-
soas não querem que se fale 
de política nas escolas. Então, 
para que serve a nossa edu-
cação? Quem vai poder mu-
dar este país?”, questionou.
Mulher – O tema do Parla-
mento Jovem de Minas 2018 
também tem grande relevân-
cia social e foi escolhido pe-
los estudantes em votação na 
quinta-feira (21): “A violência 
contra a mulher”. No ano que 
vem, o projeto vai dar um sal-
to no número de municípios 
participantes, que deverá che-
gar a 154, contra os atuais 63.

com promisso democrático.
O deputado Bosco, que 

presidiu a mesa de abertura, 
defendeu a participação nos 
processos de decisão da so-
ciedade. “Se queremos um 
futuro melhor para nós, nos-
sas famílias, nossas escolas e 
nossas cidades, precisamos 
participar ativamente da polí-
tica”, destacou o parlamentar.

O deputado André Quin-
tão (PT) afirmou que uma 
escola cidadã é aquela que 
forma os alunos para defen-
der a democracia e os direi-
tos sociais.

A gerente-geral da Escola 
do Legislativo, Ruth Schmitz, 
ressaltou que o Parlamento 
Jovem de Minas tem cumpri-
do seu objetivo de educar so-
bre e para a cidadania.

Para o pró-reitor de Ex-
tensão da PUC Minas, Wan-

do encontros, debates e fó-
runs de discussão, com o ob-
jetivo de solucionar questões 
escolares.

A ALMG foi enfocada em 
uma das sugestões aprova-
das. Os alunos solicitaram 
que a Assembleia disponibili-
ze relatórios semestrais com 
os principais projetos em dis-
cussão, a serem repassados 
às escolas.

de inserir, periodicamente, 
debates, palestras, oficinas 
e apresentação de trabalhos 
envolvendo temas atuais em 
disciplinas escolares. 

No subtema 3, foi apro-
vada, entre outras, uma pro-
posta de estímulo à criação 
de grêmios, colegiados e ou-
tras representações estudan-
tis, bem como de integração 
dessas instâncias, viabilizan-

2017. O presidente desta-
cou a importância do projeto 
para familiarizar os jovens 
sobre a organização e o fun-
cionamento dos Poderes, 
especialmente o Legislativo. 
Disse, ainda, que o PJ Minas 
prepara os estudantes para o 

Na abertura da plenária es-
tadual, na manhã de sexta- 
-feira (22), o deputado Bos-
co (PTdoB) leu mensagem do 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes  (PMDB), 
para os participantes do 
Parlamento Jovem de Minas 

das no documento-síntese 
deste ano são fruto do tra-
balho realizado pelos estu-
dantes na quinta-feira (21), 
na Escola do Legislativo da 
ALMG. Eles analisaram 79 
propostas levantadas nos 
encontros municipais e regio-
nais e propuseram a aglutina-
ção e reorganização da maior 
parte delas. Os alunos foram 
divididos em três grupos, de 
acordo com os subtemas: 1- 
“Educação política e currícu-
lo”; 2- “As interações entre 
escola e sociedade na forma-
ção política dos jovens”; e 3- 
“Educação política para uma 
gestão democrática e partici-
pativa nas escolas”.

A exigência de experiên-
cia do secretário se somou a 
outras propostas aprovadas 
no segundo subtema. Uma 
delas foi a simulação de pro-
cesso eleitoral para a comu-
nidade escolar, de modo a 
tirar as dúvidas sobre o tema.

No subtema 1, uma das 
propostas escolhidas foi a 

A exigência de comprovação 
de experiência em sua área 
de atuação, para todos os 
secretários nomeados pelo 
Poder Executivo no Estado e 
nos municípios, foi uma das 
17 propostas aprovadas na 
plenária estadual do Parla-
mento Jovem de Minas (PJ 
Minas) 2017, realizada na 
sexta-feira (22), no Plenário 
da Assembleia Legislativa. A 
reunião, que contou com a 
participação de 120 estudan-
tes, encerrou as atividades da 
14ª edição do projeto, a qual 
mobilizou quase 2 mil jovens 
de 63 municípios mineiros, 
nas etapas municipal, regio-
nal e estadual. O tema neste 
ano foi “Educação política 
nas escolas”.

Realizado pela Assem-
bleia Legislativa, em parceria 
com a PUC Minas e câmaras 
municipais, o PJ Minas tem 
como objetivo geral a forma-
ção política de estudantes 
dos ensinos médio e superior.

As 17 sugestões aprova-

PARLAMENTO JOVEM
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (25/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– debater, com a presença de convidados, as ações necessárias para evi-
tar o fechamento da Assistência ao Menor Especializada (AME). Requeri-
mento: deputados Duarte Bechir, Leandro Genaro e Nozinho

13h30
• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar Gomes da Silva) – debate 

público Suicídio: Como Prevenir. Requerimento: deputado Antônio Jorge
14 horas

• Comissão de Minas e Energia (Caeté) – visita à prefeitura para debater 
a ocorrência de oscilações e quedas de energia no município. Requeri-
mento: deputado João Vítor Xavier

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Juliana Marin (piano), Gisele Fernandes (so-

prano) e Diogo Alvarez (violão)

Terça-feira (26/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
Das 9 às 18 horas

• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-
ratura e Bibliotecas (Uberlândia) – Encontro Regional Triângulo Norte, 
Triângulo Sul e Noroeste

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita à Escola Estadual Dona Argentina Vianna Castelo Branco, 
para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as inter-
venções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com defici-
ência. Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Ciclo de debates Inovação Tecnológica Aliada ao Campo (Sala de Reunião 
1 da GPI) – reunião preparatória

• Comissão de Segurança Pública (Auditório José Alencar Gomes da Silva) 
– debater, com a presença de convidados, a convocação de candidatos 
aprovados em concurso público da Polícia Civil. Requerimento: deputa-
dos Sargento Rodrigues e Cabo Júlio

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório SE) 

– debater, com a presença de convidados, as obras de duplicação da Ro-
dovia BR-381 e a ponte que liga os municípios de Coronel Fabriciano e 
Timóteo. Requerimento: deputados Anselmo José Domingos, Gustavo 
Santana e Celinho do Sinttrocel

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Cultura (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, o direito à liberdade de culto e o respeito às tradições 
das religiões de matriz africana. Requerimento: deputada Marília Cam-
pos e deputado Rogério Correia

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório José Alencar Gomes 
da Silva) – entregar voto de congratulações a Luiz de Paula Ferreira pelo 
centenário do seu nascimento e pela sua atuação em prol do desenvolvi-
mento de Montes Claros e região. Requerimento: deputado Gil Pereira

15h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

José Alencar Gomes da Silva) – debater, com a presença de convidados, o 
projeto da Copasa de fazer uma barragem no Rio Pacuí visando o abaste-
cimento de água em Montes Claros. Requerimento: deputado Gil Pereira

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho III) – ouvir a subsecretária de Estado de Políticas sobre Dro-
gas, Patrícia Rocha, a respeito do resultado do Chamamento Público 6, 
de 2017, o qual trata da atenção ao dependente químico. Requerimen-
to: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)

19 horas
• Pensando em Minas (Teatro) – Entendendo José Murilo de Carvalho e 

Evaldo Cabral de Melo, com a historiadora Heloísa Starling

SAÚDE

Assembleia Legislativa reforça campanha 
de incentivo à doação de órgãos e tecidos

Monumento em homenagem aos doadores, no Pátio das Bandeiras

Raíla Melo/Arquivo ALMG 

fatores contribuem para esse 
número, mas o principal é jus-
tamente a negação familiar.

O MG Transplantes, ór-
gão da Fundação Hospitalar 
do Estado (Fhemig) que cuida 
do assunto, tem uma linha 
exclusiva de orientação à po-
pulação: 0800-283-7183.

espera por um transplante.
De acordo com a Associa-

ção Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO), de cada 
oito potenciais doadores no 
País, apenas um é notificado. 
Segundo a Associação Brasi-
leira pela Doação de Órgãos 
e Tecidos (Adote), diversos 

Doadores Mineiros de Órgãos 
e Tecidos, localizado nos jar-
dins do Pátio das Bandeiras. 
Uma escultura em bronze 
mostra uma mulher e um ho-
mem observando os nomes 
de 707 doadores mineiros, 
dispostos em 48 placas de 
aço. Na Assembleia, também 
foram aprovadas diversas leis 
que tratam do assunto.
Autorização – O passo prin-
cipal para uma pessoa se tor-
nar doadora é ela conversar 
com a família e deixar bem 
claro esse desejo. Os paren-
tes devem se comprometer 
a autorizar a doação por es-
crito após a morte. É na sim-
plicidade desse gesto que 
reside o principal gargalo que 
impede o aumento do núme-
ro de doações, resultando em 
milhares de mortes na fila de 

Para simbolizar a esperança 
de uma nova vida por meio 
da doação de órgãos, o Pa-
lácio da Inconfidência, sede 
da Assembleia Legislativa, 
está iluminado na cor verde 
desde a sexta-feira passada 
(22). A iniciativa representa o 
apoio do Parlamento mineiro 
à campanha Brasil Verde, que 
estimula a doação.

A iluminação será visível 
até a próxima sexta (29), na 
parede de mármore locali-
zada no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira. 
Na quarta-feira (27), é co-
memorado o Dia Nacional da 
Doação de Órgãos e Tecidos.

O envolvimento da ALMG 
nas campanhas a favor da 
doação levou à inauguração, 
em junho de 2014, do Monu-
mento em Homenagem aos 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho 
 0h30 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (22/6) – 

Aplicabilidade da lei que dispõe sobre a definição de maus-tratos 
contra animais no Estado

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 
públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – A mídia e a violência contra a mulher 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Licitações públicas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
	 9h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(ao vivo) – Debater as ações necessárias com vistas a evitar o 
fechamento da Assistência ao Menor Especializada (AME)

 13h Geração – Sertão como se fala 
 13h30 Assembleia Notícia/Debate Público da Comissão de Saúde 

(ao vivo) – Suicídio: como prevenir 
 18h Sala de Imprensa – A mídia e a violência contra a mulher 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Transporte (1º/8) – Debate sobre a implantação 

de novo acesso viário entre os municípios de Nova Lima e Belo 
Horizonte

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração 

•	programação	sujeita	a	alterações
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Quarta-feira (27/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 

de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entregar voto de con-
gratulações aos policiais militares lotados no 34º Batalhão da PM pela 
prisão dos autores de roubo em quadra de futebol no Bairro Castelo, em 
Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entregar voto de congra-
tulações aos policiais militares lotados na Assessoria Técnica do Sistema 
Integrado de Defesa Social pelos serviços prestados no setor de tecnolo-
gia da informação da Polícia Militar. Requerimento: deputado Cabo Júlio

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

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

nho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 

de Belo Horizonte
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 

Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater, com 

a presença de convidados, o uso de agrotóxicos no Brasil, especialmente 
em Minas Gerais. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Fa-
biano Tolentino, Gustavo Santana, Emidinho Madeira e Isauro Calais

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 

– debater, com a presença de convidados, a atuação de empresas de 
telemarketing no Estado. Requerimento: deputado João Leite

• 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)

16h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com a 

presença de convidados, a situação das mulheres privadas de liberdade. 
Requerimento: deputadas Marília Campos, Celise Laviola e Geisa Teixei-
ra e deputados Tadeu Martins Leite, Rogério Correia e Elismar Prado

Quinta-feira (28/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes das Faculdades Kennedy, de 
Belo Horizonte

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Engenheiro Francisco Bicalho, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, a decisão da Codemig de não renovar o 
contrato de cessão de uso do Parque das Águas, firmado com o municí-
pio de Caxambu. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Sala de Reunião 1 da GPI) – reunião preparatória
14h30

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

Sexta-feira (29/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Cônego José Divino, de Dom Viçoso

12 horas
• Zás (Teatro) – show Balanciô, com o violeiro Bilora e banda

Correção: Diferentemente do que informa a matéria “Mulheres denunciam violação de direitos sexuais e reprodutivos na 
área de saúde”, na página 5 da edição de sexta-feira, 22/9, a participante da audiência pública Sônia Lansky é pediatra da 
Prefeitura de Belo Horizonte, e não coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde.

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


