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Comissão vai debater a relação entre
tragédias, depressão e uso de drogas
A Comissão de Prevenção e
Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas vai realizar uma
audiência pública para discutir
os transtornos de estresse pós-traumático decorrentes de
tragédias e sua relação com o
abuso de drogas e álcool.
Esse foi um dos 12 requerimentos de audiência pública
aprovados pela comissão ontem. Todos eles foram assinados pela sua presidenta, deputada Ana Paula Siqueira (Rede).
Na justificativa, a parlamentar argumenta que estudo
da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre a
saúde mental da população
de Mariana (Região Central)
atingida pelo rompimento de
barragem, em 2015, demonstra que, mais de dois anos
após a tragédia, quase 30%
dos atingidos sofrem com depressão. Segundo o estudo,
esse percentual é cinco vezes
superior ao constatado na
população do País.
A situação seria preocupante também em relação
ao desastre de Brumadinho
(RMBH). Como destaca a
deputada Ana Paula Siqueira em seu requerimento, de
acordo com o psicólogo Marcelo Drummond, da Comis-

Luiz Santana

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas aprovou 12 requerimentos ontem

são de Emergências e Desastres do Conselho Regional de
Psicologia de Minas Gerais,
estão sujeitos a consequências como depressão e abuso
de substâncias químicas os
três grupos afetados: os que
perderam tudo, os que acharam os corpos de parentes e
aqueles para os quais a busca
nunca terá um fim.
Serviços – A Comissão de
Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, por sua vez,
aprovou requerimentos para
debater as interrupções frequentes no fornecimento de
serviços de água e de energia

no Vale do Aço, a má cobertura da telefonia móvel em
diversos municípios e a possível cobrança irregular de taxa
de esgoto pela Copasa.
Os autores das solicitações são os deputados Professor Wendel Mesquita (SD),
Celinho Sintrocel (PCdoB) e
Léo Portela (PR).
Os impactos das reformas trabalhista e da previdência na vida das mulheres
serão tema de reunião da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido
da sua presidenta, deputada
Marília Campos (PT).

Já a Comissão de Segurança Pública, atendendo pedido do seu presidente, deputado Sargento Rodrigues
(PTB), vai abordar a precariedade da segurança na cidade
de São Francisco (Norte de
Minas) e a situação de trabalho dos assistentes e analistas
executivos de Defesa Social.
Eleição – Também ontem, o
deputado Mário Henrique Caixa (PV) foi eleito vice-presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Agora, todas
as 22 comissões permanentes
da ALMG já estão com os seus
presidentes e vices definidos.

Daniel Protzner

ORADORES
Entendimento
O deputado André Quintão
(PT), líder do Bloco Democracia e Luta, fez um apelo para
que as diferenças partidárias
não inviabilizem o trabalho
das comissões parlamentares. O deputado afirmou que,
apesar de a Assembleia já
ter aprovado uma legislação
mais rígida para as barragens
de mineração, ainda tem

muitas tarefas pela frente.
Ele ressaltou que é necessário cobrar uma reparação
adequada aos que foram prejudicados pelas tragédias no
setor. Também cobrou uma
regulamentação mais ampla,
que concilie as diversas atividades econômicas da região
da Serra da Moeda. André
Quintão ainda fez ressalvas
ao projeto de reforma admi-

nistrativa apresentado pelo
Executivo,
principalmente
com relação à extinção da
autonomia administrativa da
Escola de Saúde Pública. Para
o deputado, a medida não
trará economia relevante,
mas prejudicará a formação
dos servidores. Em aparte,
Virgílio Guimarães (PT) também criticou a proposta do
governo relativa à escola.
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1º de março de 2019

Jequitinhonha
Em seu primeiro pronunciamento na tribuna do Plenário, o deputado Marquinho
Lemos (PT) agradeceu a votação recebida e disse que pretende priorizar a atuação na
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, aproveitando sua experiência de
três mandatos como prefeito
do município de Carbonita,

no Vale do Jequitinhonha. O
parlamentar mencionou projetos de desenvolvimento elaborados para essa região de
Minas, em 2004, que jamais
saíram do papel. Na época,
Marquinho Lemos presidia a
Associação Mineira dos Municípios do Alto Jequitinhonha. “Quase 15 anos depois,
muito pouco foi implementado”, lamentou. Ele sugeriu

ao governador Romeu Zema
que execute esses projetos.
Também alertou o governador de não prejudicar os
serviços destinados aos mais
pobres, no enfrentamento da
crise fiscal. Em apartes, os deputados Virgílio Guimarães e
Doutor Jean Freire, ambos do
PT, elogiaram a atuação do colega na valorização do Vale do
Jequitinhonha.

Hino Nacional
O deputado Doutor Jean Freire
(PT) criticou o ministro da Educação, Ricardo Rodríguez, por
ter solicitado aos gestores das
escolas públicas que enviassem
ao Ministério vídeos dos estudantes cantando o Hino Nacional. “Depois o ministro disse
que foi um engano”, comentou
o parlamentar. Ele aconselhou,

no entanto, que funcionários e
estudantes das escolas mineiras sigam o conselho de Rodríguez, para que enviem, ao Ministério da Educação, imagens
da precária situação das instalações das escolas. O deputado
citou exemplos de instituições
dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri que chegaram a ser
interditadas. Apesar de criticar

o posicionamento do ministro da Educação, Doutor Jean
Freire salientou que o hino é
um patrimônio do povo brasileiro: “o hino não é de esquerda ou de direita”, declarou.
Ele também elogiou a Secretaria de Estado de Educação
por ter iniciado obras em uma
escola da cidade de Bandeira
(Vale do Jequitinhonha).

Repasses
O deputado Raul Belém (PSC)
comentou a audiência pública
realizada na ALMG, no último
dia 27 de fevereiro, destinada
a debater o atraso nos repasses
financeiros devidos aos municípios. “Os prefeitos estão à
beira do desespero”, ressaltou.
Para ele, além de regularizar a
transferência das verbas cons-

titucionais para as prefeituras,
o governador Romeu Zema
também deveria revogar, imediatamente, o Decreto 47.296,
de 2017, que criou o Comitê
de Acompanhamento de Fluxo
Financeiro do Estado. Segundo
Raul Belém, a norma cria condições para que o atraso dos
repasses se perpetue. “Nem no
Rio de Janeiro, estado que se

encontra em grave situação fiscal, os municípios deixaram de
receber os montantes aos quais
tinham direito”, afirmou. O deputado ainda falou sobre projeto de lei, de sua autoria, que
foi protocolado na Assembleia.
A proposição pretende isentar
do ICMS os veículos utilizados
no transporte escolar, desde
que adquiridos no Estado.

ACONTECE HOJE
8 horas
• Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)
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Plenário (continuação)
Panorama (reprise) – Doenças raras
Assembleia Notícia
Comissão de Agropecuária e Agroindústria (29/11/2018) –
Debate sobre ação do MST na Fazenda Ariadnópolis
Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
Compactos de Comissões
Parlamento Brasil
Compactos de Comissões
Assembleia Notícia
Mundo Político
Panorama (reprise) – Doenças raras
Arquivo Especial – A evolução do Carnaval mineiro
Pensando em Minas – Novas tecnologias no setor público, com
Mateus Moreira e Daniel Lança
Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
Mundo Político
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Deputado Antonio Carlos
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1º-vice-presidente
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SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

Compactos de Comissões
Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 26/2/2019
Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
Arquivo Especial – A evolução do Carnaval mineiro
Conexão Eleitoral
Compactos de Comissões
Resenha da Semana (inédito)
Compactos de Comissões
Segunda Musical – Duo Pavan e Coro Feminino da Uemg
Parlamento Brasil
Assembleia Debate (inédito) – Pacote anticrime
Resenha da Semana
Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
Via Justiça – Preso dependente químico
Zás – Dom Pescoço: Tropsicodelia

• programação sujeita a alterações
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