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foi lançada na ALMG a Frente 
Mineira em Defesa da Cemig, 
contrária à venda das usinas.

do leilão por meio de consórcio 
formado com a Vale”, afirmou. 

Em 24 de julho deste ano, 

malho, há a possibilidade de 
uma segunda usina ser retirada 
do certame. “Grandes empre-
sas consumidoras de energia, 
como as do setor siderúrgico, 
se mobilizaram para elaborar 
uma carta-fiança, que é aguar-
dada pela Cemig. Se a carta for 
apresentada até esta terça, a 
usina de Jaguara se manteria 
sob concessão da empresa mi-
neira. Essa possibilidade tam-
bém depende da homologação 
por parte do STF”, explicou.

Ainda segundo o parla-
mentar, por meio dessa carta, 
seriam garantidos R$ 1,9 bi-
lhão para a compra de Jagua-
ra. “Caso não obtenha a carta- 
-fiança, a Cemig vai participar 

A Usina Hidrelétrica de Miran-
da pode ficar de fora do leilão 
que o governo federal preten-
de realizar amanhã (27) e que 
envolve também as usinas de 
São Simão, Jaguara e Volta 
Grande, todas sob concessão 
da Cemig. A informação foi 
dada pelo 1º-vice-presidente 
da Câmara dos Deputados, Fá-
bio Ramalho (PMDB-MG), em 
entrevista coletiva na tarde de 
ontem, na ALMG.

A proposta ainda deve pas-
sar por análise do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), hoje, quan-
do a Cemig e a Advocacia-Geral 
da União (AGU) se reúnem para 
tratar do possível acordo. 

De acordo com Fábio Ra-

Deputado federal Fábio Ramalho falou sobre leilão das hidrelétricas

Daniel Protzner 

Debate sobre suicídio fez parte da campanha Setembro Amarelo

Sarah Torres

alertou que o pensamento 
sobre o suicídio é de duas a 
três vezes mais prevalente em 
pacientes com doenças graves 
não psiquiátricas, a exemplo 
do câncer. Ela defendeu a ca-
pacitação dos profissionais de 
saúde para tratar desses casos. 

O geriatra Gustavo No-
gueira Cardoso, do Hospital 
das Clínicas da UFMG, disse 
que 90% dos 120 suicídios de 
idosos na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, entre 
2009 e 2012, envolveram al-
gum grau de depressão sub-
tratada ou subdiagnosticada. 

Segundo o coordenador 
do Centro Regional de Refe-
rência em Drogas da UFMG, 
Frederico Duarte Garcia, o 
uso de entorpecentes eleva 
em quase dez vezes a chan-
ce de suicídio, mas esse dado 
ainda é negligenciado. 

O jornalista Carlos Vianna e 
o publicitário Maurilo Andreas 
defenderam que as diversas mí-
dias abordem mais o assunto.

de saúde.
“No Brasil o suicídio ain-

da é tratado com tabu, como 
um estigma ou uma vergonha 
que se tem que esconder. Por 
isso, não temos uma campa-
nha pública de prevenção até 
hoje, mesmo sendo um pro-
blema de saúde pública”, afir-
mou o especialista. Segundo 
ele, é preciso entender que 
100% dos suicídios envolvem 
uma doença mental e que, 
portanto, não ocorrem por 
vontade própria, para cha-
mar atenção ou por fraqueza.

O deputado Antônio 
Jorge (PPS), que solicitou o 
debate, frisou que o suicídio 
é a terceira causa de morte 
evitável no mundo. “Não exis-
te depressivo que não pense 
na morte, mas não há um 
protocolo sobre essa investi-
gação do risco. É nosso papel 
repensar isso e ter a coragem 
de falar de morte”, defendeu.

A professora da UFMG 
Maila Lourenço das Neves 

lho. Ele foi um dos palestran-
tes do debate público Suicídio: 
Como Prevenir, realizado on-
tem pela Comissão de Saúde, 
como parte da campanha de 
prevenção Setembro Amarelo.

Para mudar esse quadro, 
Humberto Filho e os demais 
convidados do debate ressal-
taram a importância de cam-
panhas de conscientização, 
de saber escutar o outro e de 
capacitação dos profissionais 

Enquanto os países conside-
rados desenvolvidos conse-
guiram reduzir em até 20% a 
mortalidade por suicídio nos 
últimos dez anos, por meio de 
campanhas de prevenção, no 
Brasil os casos aumentaram 
em 20% no mesmo período. 
Esse cenário pode ser ainda 
mais grave por causa da sub-
notificação, segundo o psi-
quiatra e professor da UFMG 
Humberto Corrêa da Silva Fi-

Casos de suicídio aumentam no Brasil, 
mas não há políticas de prevenção

Usina de Miranda pode sair de leilão
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Morrem os ex-deputados da Assembleia
Sebastião Navarro e Domingos Lanna

(Zona da Mata), Domingos 
Lanna foi prefeito e vice-pre-
feito de Ponte Nova, na mes-
ma região. Eleito deputado 
estadual da 8ª à 11ª Legisla-
tura (1975-1991), ocupou a 
vice-presidência da Assem-
bleia entre 1981 e 1982. No 
último mandato, foi deputa-
do constituinte. Também pre-
sidiu o Instituto de Previdên-
cia do Legislativo (Iplemg).

Leite Navarro, e os filhos Edu-
ardo, Sebastião e Tereza.
Constituinte – Outro ex-depu-
tado, Domingos Sávio Teixeira 
Lanna, morreu ontem, aos 94 
anos. A causa não foi informa-
da. O corpo dele será velado a 
partir das 8 horas de hoje, no 
Cemitério Parque da Colina, 
em Belo Horizonte, e o sepul-
tamento será às 15 horas. 

Nascido em Rio Casca 

deputado federal por duas le-
gislaturas, entre 1979 e 1987, 
prefeito de Poços de Caldas 
de 1989 a 1992 e fundador do 
PFL (hoje DEM). Em 1995, deu 
início ao primeiro mandato 
como deputado estadual. Per-
maneceu na ALMG até o fim 
de 2004, quando renunciou 
para assumir de novo a Prefei-
tura de Poços de Caldas.

Ele deixa a viúva, Neuza 

O corpo do ex-deputado es-
tadual Sebastião Navarro 
Vieira Filho foi sepultado no 
domingo (24), em Poços de 
Caldas (Sul). Ele morreu no 
sábado (23), aos 79 anos, 
vítima de complicações de-
correntes de cirurgia para 
retirada de um tumor. 

Sebastião Navarro nas-
ceu em Botelhos (Sul), em 
30 de setembro de 1937. Foi 

Caeté terá obras na rede de energia
COMISSÕES

MEMÓRIA

tomaticamente qualquer de-
ficiência, o que pode explicar 
parte da instabilidade.
Moradores – Após a visita 
à prefeitura, o deputado se 
reuniu, no salão paroquial da 
Igreja São Geraldo, com mora-
dores dos Bairros São Geraldo, 
Emboabas e Catitas, os mais 
atingidos pelas interrupções 
no fornecimento de energia 
elétrica. Eles ouviram as ex-
plicações dos representantes 
da Cemig, mas cobraram tam-
bém a ampliação da ilumina-
ção pública e a redução nas ta-
rifas praticadas pela empresa.

outra cidade. “Graças ao envol-
vimento da Assembleia, parece 
que vamos poder melhorar o 
serviço e usar isso para atrair 
novos negócios”, apontou.

O técnico da Cemig Dirceu 
Venâncio Santos Júnior lem-
brou aos presentes na reunião 
que a rede de eletricidade que 
abastece Caeté é interligada 
com a de toda a região, assim 
como todo o sistema elétrico 
brasileiro. No caso da cidade, 
tudo o que acontece em Saba-
rá e Barão de Cocais, cidades 
vizinhas, também afeta Caeté, 
pois o sistema compensa au-

que ouvimos, serão investi-
mentos que solucionarão de 
maneira definitiva, pelas pró-
ximas décadas, o problema de 
energia da cidade”, afirmou. O 
parlamentar lembrou que a si-
tuação de Caeté merecia uma 
intervenção urgente pela ame-
aça paralela de falta de água e 
pelo temor de paralisação da 
economia do município. 

A urgência de uma solução 
do problema foi reforçada pelo 
prefeito Lucas Coelho Ferreira, 
que disse já ter ouvido relatos 
de empresários ameaçando 
transferir seus negócios para 

O investimento de R$ 3,5 mi-
lhões em obras na rede elétri-
ca, já em andamento, deverá 
pôr fim às constantes inter-
rupções no fornecimento e às 
quedas de tensão que atra-
palham a vida de moradores 
e empresários de Caeté, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O anúncio foi feito 
por representantes da Cemig 
a lideranças da cidade, duran-
te visita da Comissão de Minas 
e Energia à prefeitura local, 
na tarde de ontem. A reunião 
atendeu a requerimento do 
presidente da comissão, depu-
tado João Vítor Xavier (PSDB).

Além dos transtornos de 
praxe, a falta de energia elétri-
ca leva a outra ameaça ao bem
-estar dos moradores: a falta 
de água. É que o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (Saae) 
utiliza bombas movidas a ele-
tricidade para captar mais de 
80% da água consumida pelos 
43 mil habitantes do município. 
Os técnicos da Cemig atribuem 
a instabilidade no fornecimen-
to de energia justamente às 
obras de melhorias na rede, 
que muitas vezes necessitam 
do corte no fornecimento, e a 
manobras próprias do sistema, 
que é integrado com o de ou-
tras cidades da região.

Segundo João Vítor Xavier, 
a visita da comissão à cidade 
foi bastante produtiva em vir-
tude do anúncio do plano de 
investimentos da Cemig. “Pelo 

Ricardo Barbosa

Anúncio de investimentos foi feito durante visita da Comissão de Minas e Energia ao município
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Morei-
ra para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno 
único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 

para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único
Indicação 46/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernan-
des Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno 
único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
turno único (urgência)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 

Dívida de mais de R$ 280 mil ameaça
funcionamento de instituição filantrópica

Guilherme Bergamini

Situação da Assistência ao Menor Especializada foi discutida em audiência pública

das para receber os alunos com 
necessidades especiais.

O presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, deputado 
Duarte Bechir (PSD), que re-
quereu a realização da audiên-
cia pública, disse que, embora 
a legislação preconize que o 
atendimento educacional da 
pessoa com deficiência deva se 
dar preferencialmente na rede 
regular de ensino, com fins de 
educação inclusiva, a carência 
de um atendimento especiali-
zado significa, em alguns casos, 
a perpetuação da exclusão.

Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto da Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social, Lúcia Ele-
na Santos, reforçou que, para 
fazer um convênio com o po-
der público, é necessário que 
a AME defina se é uma enti-
dade de assistência social. 
Mães – Algumas mães de 
alunos da AME que compare-
ceram à audiência pública se 
manifestaram em defesa da 
manutenção dos serviços da 
entidade e mostraram preocu-
pação com o fato de as escolas 
regulares não estarem prepara-

36 meses de salários para nove 
profissionais contratados (não 
incluídos nesse número os três 
servidores cedidos pelo Esta-
do). O débito em salários atra-
sados soma R$ 264 mil. Com 
os encargos, a dívida chega a  
R$ 283 mil. Silva acrescentou 
que a despesa mensal da en-
tidade é de aproximadamente 
R$ 18 mil, contra uma receita 
de cerca de R$ 6 mil.

A AME trabalha na mo-
dalidade clínica-escola, aten-
dendo um total de 80 crian-
ças e adolescentes. 

A diretora de Gestão de 

Com um passivo financeiro de 
mais de R$ 280 mil, resultante 
do atraso no pagamento de 
salários e encargos sociais, a 
Assistência ao Menor Especia-
lizada (AME), instituição filan-
trópica de Belo Horizonte que 
trabalha com crianças e ado-
lescentes com necessidades 
especiais, pode ter suas ativi-
dades encerradas. A situação 
da AME foi tema de audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

Uma saída para a manu-
tenção dos serviços da institui-
ção é a obtenção de uma re-
ceita fixa, por meio de convê-
nio municipal ou estadual de 
assistência social, mas, para 
isso, a entidade precisa definir 
claramente sua área de atua-
ção. Além disso, são necessá-
rias a vinculação ao Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas) e a adequação à legisla-
ção que trata das parcerias en-
tre o Estado e as organizações 
da sociedade civil (OSCs). 

A diretora-presidente da 
entidade, Ivone de Araújo, dis-
se que a AME funciona desde 
1969 e que atualmente passa 
por uma situação muito crítica, 
com funcionários sem receber 
salários. Seu sócio-cooperador, 
Fausto Ribeiro da Silva, afirmou 
que a instituição está devendo 

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
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 Castello 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

• 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

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

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

votar parecer sobre o PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que aprova o Plano Estadual de Educação

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

– debater, com a presença de convidados, as obras de duplicação da 
Rodovia 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) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
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) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 1.272/15 (1º turno), do deputado João Alberto, 
que altera a Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteú-
dos referentes à cidadania nos currículos das escolas

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 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 convida-
dos, o projeto da Copasa de fazer uma barragem no Rio Pacuí visando 
o abastecimento de água em Montes Claros. Requerimento: deputado 
Gil Pereira

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas (Ple-

narinho III) – ouvir a subsecretária de Estado de Políticas sobre Drogas, 
Patrícia Rocha, a respeito do resultado do Chamamento Público 6, de 
2017, o qual trata da atenção ao dependente químico. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

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

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

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

Evaldo Cabral de Melo, com a historiadora Heloísa Starling

 0h Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates
 1h Segunda Musical – Alessandra Arão, Kássio Arão, João Marcos 

Dias e Hélcio Vaz 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (17/5) – Políticas públicas da área 

cultural e o trabalho dos órgãos governamentais do setor 
 4h50 Palestra – Avanços e possibilidades do processo de construção 

de uma escola democrática, com Paulo Henrique Queiroz e 
Leandra Oliveira

 6h Compactos de comissões
 6h30 Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração  
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Prevenção ao suicídio 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Licitações públicas 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Prevenção ao suicídio 
 20h Geração – Sertão como se fala 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de comissões 
 21h Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates
 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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TV ASSEMBLEIA

aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (Cont.)


