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Doenças raras serão tema de audiência

PMMG nega risco de sobrecarga 
no atendimento do Hospital Militar

Assunto será discutido por Comissão da Pessoa com Deficiência

Deputados visitaram ontem hospital mantido pela Polícia Militar 

Guilherme Dardanhan

Guilherme Bergamini 

é de audiência sobre acessi-
bilidade de pessoas com defi-
ciências visuais e o outro, de 
visita ao Instituto São Rafael, 
em Belo Horizonte.

Foi aprovada, ainda, au-
diência pública para discutir 
as parcerias entre as Associa-
ções de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apaes) e o Estado. 

A comissão ainda quer 
debater as políticas de parti-
cipação comunitária e fami-
liar das pessoas com síndro-
me de Down. A discussão é 
motivada pelo Dia Interna-
cional da Síndrome de Down, 
em 21 de março. Esse reque-
rimento foi assinado também 
pelo deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB).

(PSD), foi aprovado ontem.
O parlamentar teve ou-

tros requerimentos de sua 
autoria aprovados. Um deles 
é para discutir a judicialização 
das demandas relativas às pes-
soas com deficiência. Segundo 
Duarte Bechir, há uma moro-
sidade em processos judiciais 
envolvendo esse segmento 
da população. “Essas pessoas 
requerem na Justiça uma pró-
tese, uma cadeira de rodas, 
um remédio, e a tramitação da 
demanda não está ocorrendo 
dentro do prazo”, afirmou.

A comissão também 
aprovou dois requerimentos 
tendo em vista o Dia Nacional 
do Sistema Braile, comemo-
rado em 8 de abril: um deles 

cio Linhares, o objetivo não 
é acabar com os convênios, e 
sim racionalizar o atendimen-
to na rede própria já existen-
te e coibir eventuais desvios.

O diretor de saúde da 
PMMG disse que o Hospital 
Militar tem recebido mensal-
mente o montante de R$ 4 
milhões, repassados direta-
mente pelo IPSM.

sobrecarregar o hospital. O 
documento solicita que, a par-
tir de março, os atendimentos 
de militares e seus depen-
dentes sejam feitos preferen-
cialmente pela rede própria 
da PMMG. Além do Hospital 
Militar, a PMMG mantém 69 
Núcleos de Atenção Integral à 
Saúde (Nais) no Estado.

Segundo o coronel Már-

audiência sobre as políticas 
públicas relativas ao tema. 
Requerimento com essa finali-
dade, do presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 

Para marcar o Dia Mundial das 
Doenças Raras (28 de feve-
reiro), a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência vai realizar uma 

res Militares (IPSM). Em visita 
da comissão ao órgão, no dia 
5 de fevereiro, a direção do 
IPSM informou que o Estado 
deve quase R$ 3 bilhões rela-
tivos à contribuição patronal. 

“Vemos um cenário ruim, 
de destruição da rede conve-
niada, levando a uma avalan-
che no hospital por falta de 
estrutura no interior”, criticou 
Sargento Rodrigues. Ele solici-
tou a visita de ontem, junta-
mente com os deputados João 
Leite (PSDB), também presen-
te, e Coronel Piccinini (PSB). 

Segundo o diretor da 
PMMG, os atrasos não afetam 
a rotina do Hospital Militar. O 
presidente da comissão, con-
tudo, questionou o coronel 
Márcio Linhares sobre ofício 
da corporação, emitido na vés-
pera, o qual, no entendimento 
do parlamentar, indicaria uma 
possível desarticulação da re-
de conveniada, com riscos de 

O diretor de Saúde da Polí-
cia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), coronel Márcio Li-
nhares, disse ontem que os re-
passes para custeio do Hospi-
tal da Polícia Militar (HPM), si-
tuado no Bairro Santa Efigênia, 
em Belo Horizonte, estão em 
dia e que o atendimento per-
manece normal. A informação 
foi contestada pelo presidente 
da Comissão de Segurança Pú-
blica, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), e por represen-
tantes de entidades de classe, 
durante visita à unidade. Eles 
acreditam que há risco de pa-
ralisação de parte do atendi-
mento do hospital.

O motivo seria o au-
mento da demanda no curto 
prazo, diante da recusa de 
atendimento a militares e 
seus dependentes pela rede 
conveniada, provocada pela 
falta de repasses do Instituto 
de Previdência dos Servido-
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Tv ASSEMBLEIA

 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em 
relação ao papel da industrialização, com João Antônio de Paula   

 1h Panorama – Carnaval 2018 em Minas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (21/9) – 

Importância da castração pediátrica de animais domésticos 
 4h15 Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago 
 6h15 Compactos de Comissões
 6h40 Parlamento Brasil
 7h Brasil Eleitor 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Carnaval 2018 em Minas 
 9h Comissão de Direitos Humanos (10/11) – Debate sobre a 

preservação dos direitos humanos no ambiente escolar 
 12h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Comissão de Assuntos Municipais (14/12) – Debate sobre 
a proposta de revisão da lei conhecida como Lei Robin Hood e 
a correção de distorções nas regras de repartição do ICMS em 
Minas Gerais

 16h30 Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal – 
Noções de Legística formal e elaboração legislativa, com Maria 
Isabel Gomes Matos

	18h30	 #Confirma	
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Mateus Junqueira, Daniel Tamietti, Gabriel 

Borges, José Vitor Assis e Thelma Lander 
 20h30 Brasil Eleitor
 21h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Nova Lei de Adoção 
 23h30 Zás – Tempo de águas, com Grupontapé  

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate aborda as opções oferecidas às gestantes no País, analisando os riscos e 
as vantagens do parto normal e da cesárea. Dados da ANS, agência reguladora dos planos de 
saúde, apontam que, de cada 100 partos da rede particular, 84 são cesáreas. Foram convida-
dos para participar do programa as deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira, ambas do PT, a 
pediatra e doutora em Saúde Pública Sônia Lansky e o médico Carlos Henrique Mascarenhas, 
presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Sexta e sábado, às 21 
horas; domingo, às 13 horas.

PANORAMA 
O tema do programa é o Censo Escolar 2017, divulgado pelo Ministério da Educação no fim 
de janeiro deste ano. O documento é um dos pilares que norteiam as autoridades de edu-
cação na formulação de políticas públicas para a área. Para falar sobre a educação básica 
no Brasil, o Panorama convidou as professoras Maria Teresa Alves, doutora em Educação, e 
Flávia Xavier, doutora em Sociologia, ambas da Faculdade de Educação da UFMG. Sábado, às 
7h30 e às 16h30.

MEMÓRIA E PODER
Confira a trajetória de vida do jurista Washington Peluso Albino de Souza. Nascido em Ubá, 
ele viveu a experiência da Constituição de 1934, bem como o surgimento do Estado Novo de 
Vargas, em 1937. Atuou como jornalista nos Diários Associados e no jornal Folha de Minas, 
entre outros veículos de imprensa. Na Faculdade de Direito da UFMG, foi o responsável pela 
introdução pioneira, na grade curricular, da disciplina de Direito Econômico. Sábado, às 20 
horas; domingo, às 15h30.


