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Hospital João XXIII sofre com a falta
de pessoal e os problemas estruturais

Parlamentares defendem gestão autônoma
priorizar o repasse do míni-
mo constitucional para a saú-
de pública do Estado.

O deputado João Leite 
(PSDB), que também solicitou 
a visita, afirmou que o advo-
gado-geral do Estado deve ser 
acionado. Para o parlamentar, 
é ele quem deve orientar o 
Poder Executivo sobre como 
fazer a melhor governança 
da rede Fhemig. “É uma irres-
ponsabilidade o que está sen-
do feito com o hospital, que é 
um patrimônio dos mineiros”, 
salientou.

zer saúde assim”, afirmou.
Carlos Pimenta destacou, 

ainda, que a comissão vai se 
reunir com o atual presiden-
te da rede Fhemig, Tarcísio 
Neiva, no dia 17 de outubro, 
para buscar soluções para a 
crise no sistema.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) defendeu uma 
grande mobilização dos ser-
vidores da saúde para que 
a população e o governador 
do Estado saibam o que está 
acontecendo dentro do HPS. 
Na opinião dele, é preciso 

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), que propôs a visita, 
lamentou o que chamou de 
“dependência da saúde públi-
ca em relação à Secretaria de 
Estado de Fazenda”. Para ele, 
é inadmissível que a manu-
tenção do local, assim como 
o fornecimento de materiais e 
equipamentos, dependa de li-
citação. “O João XXIII é o maior 
hospital de traumas do Brasil. 
O repasse do governo hoje é 
de cerca de 30% do mínimo 
constitucional. Não dá para fa-

O deputado Antônio Jorge (PPS) 
entende que a rede da Funda-
ção Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig) está ob-
soleta e precisa de autonomia 
de gestão. Para ele, os governos 
gastam pouco e mal com a saú-
de, uma vez que ainda fazem 
manutenção das instituições 
por meio de licitação. Antônio 
Jorge sugeriu um debate sobre 
mudanças na administração 
do HPS. “O governo precisa ter 
dignidade e atitude para dar a 
efetiva prioridade ao hospital”, 
criticou o parlamentar.

Guilherme Bergamini

Comissão de Saúde ouviu a direção e os profissionais do hospital, em visita realizada ontem

apenas pequenos reparos fo-
ram realizados. “A burocracia 
também é um complicador. 
Para comprar materiais de 
trabalhos básicos, depende-
mos de licitação, que é sem-
pre um processo demorado e 
incompatível com as necessi-
dades e a emergência de um 
hospital”, declarou.

mos perdendo profissionais, 
que pedem exoneração por 
falta de condições de traba-
lho”, lamentou.

O diretor assistencial do 
HPS, Marcelo Lopes Ribeiro, 
afirmou que o hospital es-
tá sucateado e que a última 
grande obra estrutural foi 
feita em 2008. Depois disso, 

O hospital também en-
frenta problemas administra-
tivos. Segundo Grandinetti, 
não há autonomia para de-
missão e contratação de pes-
soal e o déficit de médicos já 
é de 65. “Fazemos cerca de 
340 atendimentos por dia e 
estamos com os quadros de-
fasados. Mais que isso, esta-

Sistema elétrico com defei-
tos, elevadores em estado 
crítico, defasagem do projeto 
de segurança e incêndio e fal-
ta de água quente para o ba-
nho dos pacientes. Esses são 
alguns dos problemas estru-
turais enfrentados pelo Hos-
pital de Pronto-Socorro (HPS) 
João XXIII, em Belo Horizonte. 
Referência internacional em 
traumas, a instituição sofre 
com a falta de recursos finan-
ceiros e a carência de pes soal. 
A situação foi constatada on-
tem, em visita da Comissão 
de Saúde.

O diretor do hospital, 
Sílvio Grandinetti, disse aos 
parlamentares que é neces-
sária uma obra estrutural no 
valor de R$ 100 milhões, mas 
que não há perspectiva para 
a chegada do recurso. Ele ex-
plicou que o custo de manu-
tenção mensal do estabeleci-
mento é de R$ 5 milhões, mas 
que o faturamento não chega 
a R$ 3 milhões. “Somente a 
Prefeitura de Belo Horizonte, 
que deveria nos repassar R$ 
180 mil todos os meses, não 
deposita o dinheiro há três 
anos”, relatou.
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População de Congonhas se mobiliza
contra ampliação de barragem da CSN

PL sobre carnes tem parecer pela rejeição
nistração Pública vai reali-
zar audiência, entre outras 
questões, sobre a autonomia 
da Polícia Federal, a pedido 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT). A situação fundiária 
das colônias de hanseníase 
também será debatida, a 
requerimento do deputado 
Arlen Santiago (PTB).

niões para votar requeri-
mentos. Por solicitação do 
deputado Fred Costa (PEN), 
a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionaliza-
ção vai discutir o plano de 
carreira de agentes de saú-
de de Belo Horizonte e de 
Diamantina. 

A Comissão de Admi-

putado Felipe Attiê (PTB), 
salientou que, embora a pro-
posição tenha sido conside-
rada constitucional, ela fere 
o princípio da livre iniciativa, 
já que impõe a esses co-
merciantes uma “obrigação   
desarrazoada”. 
Requerimentos – Outras  duas 
comissões realizaram reu-

O Projeto de Lei (PL) 3.320/16, 
do deputado Léo Portela 
(PRB), que obriga comer-
ciantes de carne a divulgar 
informações sobre a origem 
do produto, recebeu ontem 
parecer pela rejeição, em 
1º turno, na Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. O relator, de-

Guilherme Dardanhan

Em audiência em Congonhas, comissão recebeu abaixo-assinado contra o alteamento da barragem

Eles reivindicaram que 
seja criado, no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente, um grupo com a 
participação de moradores 
para acompanhar o processo. 
A Comissão de Direitos Hu-
manos encampou o pedido e 
vai apresentar requerimento 
nesse sentido.
Empresa – O gerente de Meio 
Ambiente e Segurança da 
Casa de Pedra, Eduardo San-
ches, disse que o processo de 
licenciamento ambiental soli-
citado pela empresa em 2014 
ainda está em tramitação e 
que a comunidade será ouvi-
da. “A empresa não teria mais 
espaço para tanto rejeito a 
partir de 2017. Tanto assim 
que reduziu a sua produção”, 
afirmou. Ele declarou que 
os parâmetros de segurança 
têm sido observados.

mentação de caminhões no 
local chamou a atenção dos 
moradores. Foram coloca-
das pedras, areia e brita para 
melhorar a drenagem do so-
lo e evitar qualquer tipo de 
dano à estrutura. Fiscais do 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) 
estiveram no município para 
acompanhar as atividades.

Rodrigo Ferreira da Silva, 
representante da comunida-
de de Congonhas, Laércio Ge-
raldo Rodrigues da Silva, da 
Associação Cristo Rei, e War-
ley Ferreira Costa Braúna, da 
Associação Bairro Residen-
cial, entre outros líderes co-
munitários, narraram a rotina 
de medo e intranquilidade 
das famílias que vivem próxi-
mas à barragem e criticaram 
a empresa por não consultar 
a comunidade. 

CSN, a barragem que se si-
tua mais perto de uma área 
urbana no Brasil. Um even-
tual rompimento atingiria, 
de imediato, 350 casas, com 
cerca de 1,5 mil vítimas.

Conforme relatório de 
visita da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, que esteve no 
local no dia 18 de setembro 
deste ano, a mina Casa de Pe-
dra é a mais antiga em ope-
ração no Brasil e detém mais 
de 3 bilhões de toneladas em 
reservas, o que a torna a se-
gunda maior do País, atrás 
apenas de Carajás, no Pará. 
Tem atualmente uma capaci-
dade de produção de 30 mi-
lhões de toneladas/ano.

Há algumas semanas, a 
CSN realizou trabalhos para 
conter um ponto de umi-
dade na barragem. A movi-

Representantes de associa-
ções de moradores e de enti-
dades de classe de Congonhas 
(Região Central) entregaram à 
Comissão de Direitos Huma-
nos um abaixo-assinado con-
tra o projeto de ampliação 
da barragem de rejeitos de 
minério de ferro da mina Casa 
de Pedra, da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN). A pro-
posta prevê o alteamento da 
barragem acima da cota atual 
de 933 metros. A população 
local teme a ocorrência de 
um acidente de graves conse-
quências socioambientais, co-
mo o de Mariana (Região Cen-
tral), em novembro de 2015, 
quando houve o rompimento 
da barragem do Fundão, da 
mineradora Samarco.

O documento foi entregue 
ao presidente da comissão,  
deputado Cristiano Silveira 
(PT), durante audiência públi-
ca requerida por ele e realiza-
da na noite de terça-feira (3), 
no Cine Teatro Leon, no Cen-
tro de Congonhas. “A minera-
ção é a principal atividade da 
nossa economia, gera rique-
zas, mas, ao mesmo tempo, 
provoca tragédias, persegui-
ções e mortes. Não somos 
contra a atividade, mas defen-
demos uma mineração susten-
tável”, salientou o deputado.

A CSN aguarda licen-
ciamento para o alteamen-
to desde 2014. Localizada 
a menos de 300 metros do 
perímetro urbano, a Casa de 
Pedra é, segundo o plano de 
gestão de risco da própria 
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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

COMISSÕES

Moradores de ocupação buscam acordo 
com governo para permanecer no Centro
Willian Dias

Deputada Marília Campos disse esperar que as negociações avancem para uma solução definitiva

Estado e a Prefeitura de Belo 
Horizonte avancem para uma 
solução definitiva. “Viemos tra-
zer nossa solidariedade e apoio 
a esses 28 dias de luta e resis-
tência”, afirmou a parlamentar.
Regras – As famílias da ocu-
pação são oriundas de bair-
ros da Região Norte da Capi-
tal, do Barreiro e do Centro. 
A maioria estava em situação 
de rua ou à beira disso, mo-
rando de favor, desemprega-
da ou trabalhando em colo-
cações informais.

Durante a visita, os mo-
radores apresentaram à co-
missão os espaços ocupados. 
O hall de entrada do edifício 
foi transformado em espaço 
de convivência, com apre-
sentações culturais, área de 
creche para as crianças me-

insegurança sobre se ela terá 
uma continuidade”, afirmou 
Leonardo Péricles, da coorde-
nação nacional do Movimen-
to de Luta nos Bairros Vilas e 
Favelas (MLB).

Conforme o dirigente 
relatou à deputada Marília 
Campos (PT), que solicitou 
a visita, uma alternativa à 
proposta da concessão da 
bolsa-moradia seria garantir 
que as cerca de 200 famílias 
da ocupação continuem no 
edifício. “Arquitetos que nos 
apoiam já iniciaram estudos 
para a adaptação do prédio, 
que é comercial, em prédio 
de apartamentos”, informou 
Leonardo Péricles.

A deputada Marília Cam-
pos disse esperar que as ne-
gociações com o governo do 

Moradores da ocupação ur-
bana Carolina Maria de Jesus, 
instalada há 28 dias em pré-
dio na área central de Belo 
Horizonte, consideram insufi-
ciente a bolsa-moradia ofere-
cida pelo governo do Estado 
e pela Prefeitura da Capital 
para que deixem o local. Du-
rante visita da Comissão de 
Direitos Humanos ao imóvel, 
na tarde de ontem, líderes do 
movimento afirmaram que 
a intenção é manter a ocu-
pação do edifício, situado na 
Avenida Afonso Pena, 2.300, 
que está vazio há alguns anos 
e pertence à Fundação Sistel 
de Seguridade Social.

“Consideramos importan-
te o diálogo aberto com o go-
verno, mas a bolsa não resol-
ve o problema, pois cria uma 

nores, espaço de lazer e es-
tudo para as maiores e uma 
biblioteca em fase inicial de 
organização.

Desde a entrada, já são 
expressas as regras de con-
vivência no espaço. A partir 
das 22 horas, impera a lei do 
silêncio. O último horário pa-
ra entrada à noite é às 22h30. 
“Depois disso, só em caso de 
exceções, como estudo ou 
trabalho. Também não se po-
de beber ou usar outras dro-
gas aqui e nem entrar alcoo-
lizado. E casos de violência 
contra mulhares serão discu-
tidos em assembleia e podem 
gerar até expulsão”, relatou 
Poliana de Souza Inácio.

Da mesma forma, ba-
nhos não podem passar de 
quatro minutos e há horá-
rios fixos para as quatro re-
feições diárias, preparadas 
de forma compartilhada na 
cozinha comunitária que fun-
ciona no pilotis do prédio. Os 
alimentos são levados por 
moradores ou doados pela 
vizinhança, como sacolões da 
região. “Temos comida para 
mais dois dias, mas até hoje 
não faltou”, contou Amarilis 
Murça, uma das responsáveis 
pela tarefa.

Na área externa do pi-
lotis, crianças iniciaram o 
plantio de uma hora comuni-
tária, onde começam a surgir 
os primeiros pés de alface, 
couve e temperos. “Estamos 
dando vida para o prédio, o 
que antes não tinha aqui, só 
havia mato”, declarou Flávia 
Moreira, que está na ocupa-
ção com três filhos.
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ACONTECE HOJE
8 a 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Turmalina (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – dis-
cutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições que dispensam 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 (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a presen-

ça de convidados, as políticas de prevenção de criminalidade no Estado. 
Requerimento: deputada Marília Campos e deputado Doutor Jean Freire

15h30
• Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Sala de Reuniões 1 da GPI) – reunião preparatória 
18 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – de-
bater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei Federal 6.268/16, 
que trata da regulamentação do manejo e do controle da caça de ani-
mais silvestres. Requerimento: deputado Noraldino Júnior

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. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

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 

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher na 

política, com Daniela Santiago 
 1h Panorama – Incêndios florestais
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (8/6) – Debate o envolvimento do poder 

público estadual no tratamento e no diagnóstico do angiodema 
hereditário 

 4h30 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 
Bruno Lazzarotti Diniz Costa

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Crise hídrica 
 9h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 10h Comissão de Assuntos Municipais (ao vivo)

 12h Assembleia Debate (inédito) – Falta de água em Minas 
 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 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Crise hídrica 
 20h Geração – Mesatenista Wesley Rosa 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Sílvia Capanema e Esther Solano 
 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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Correção: Diferentemente do que informa a matéria “Ministério Público é contra proposta que muda macrozoneamento de 
Contagem”, na página 4 da edição de ontem, a representação da Comissão de Meio Ambiente protocolada no Ministério 
Público de Minas Gerais gerou uma recomendação para que a alteração do Plano Diretor de Contagem seja rejeitada pelos 
integrantes do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, e não pelos vereadores do município.

ORDEM DO DIA (cont.)


