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(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A menos de um mês para o fim do atual mandato, deputados  federais que não se reelegeram nomearam 124
assessores para trabalhar em seus gabinetes na Câmara. A maioria das contratações - 74 - foi feita por suplentes que
assumiram seus postos no início do mês e ficarão só até o dia 31 no cargo. As nomeações foram publicadas nas
edições do Diário Oficial da União (DOU) do dia 2 até sexta-feira.

No curto período em que ficarão lotados nos gabinetes, os assessores não terão muito o que fazer, pois a Câmara está
em recesso, sem atividades ou votações em plenário e em comissões . A maioria dos deputados  está fora de
Brasília. Nesta época, é comum parlamentares darem férias para os funcionários e manterem uma estrutura mínima na
Casa para serviços como atendimento ao público.

Como o cargo de secretário parlamentar - o nome oficial do posto - é de confiança, cada deputado é livre para escolher
quem quiser. Cada parlamentar pode nomear até 25 assessores para trabalhar em Brasília ou em seu Estado, com
salários entre R$ 980,98 e R$ 15.022,32.

Campeão

O recordista de nomeações é o suplente Gustavo Mitre  (PHS-MG), que colocou em seu gabinete 22 secretários
parlamentares. Mitre assumiu a vaga no lugar de Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), nomeado como ministro do
Turismo. Segundo ele, os assessores nomeados haviam sido exonerados no fim de 2018, quando o titular renunciou ao
mandato.

"Resolvi trabalhar neste mês, mesmo sendo recesso, porque queria tentar de fato ser um bom representante e deixar o
meu eleitor orgulhoso", disse Mitre, que em fevereiro trocará a Câmara pela Assembleia Legislativa  de Minas, para
onde foi eleito. Ele tem usado seu mês como deputado federal para tentar fazer contatos em ministérios.

Já Marfiza Galvão (PSD-AC) nomeou dez assessores para a sua equipe. Ela assumiu o mandato no dia 2, após o
titular da vaga, Rocha (PSDB), renunciar para tomar posse como vice-governador do Acre. "Resolvi assumir o mandato
quando fui convocada porque, se não fosse eu, alguém ia assumir. Entendo que é recesso, mas o povo que votou em
mim está na expectativa de que eu faça algo em Brasília, trabalhando", afirmou.

Marfiza é mulher do senador reeleito Sérgio Petecão (PSD-AC). Mesmo que apresente algum projeto no período, o
destino será o arquivo antes mesmo de ser votado, como ocorre com as propostas no fim do mandato. A sua
esperança é que algum deputado da próxima legislatura adote suas ideias.

O suplente Giovanni Queiroz (PDT-PA), que nomeou dois assessores, também quer deixar propostas. "Mesmo com
pouco tempo, quero fazer muito. Trouxe 15 itens que vou deixar como projetos, decretos e outros tipos de legislação.
Poderia contratar 25 assessores, mas nomeei dois e vou nomear mais dois para me ajudar. Dispensei meu salário e
auxílio-moradia."

O também estreante no Congresso, Júnior Coringa (PSD-MS), assumiu o mandato na vaga deixada pelo agora ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS). Ele manteve parte dos funcionários antigos do gabinete e nomeou
outros nove para atuarem na capital e em Campo Grande, sua cidade. "Eles vão ouvir a população", disse.

Remuneração
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Além do salário proporcional aos dias trabalhados, os assessores nomeados terão direito a benefícios como
auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Ao fim do período, também receberão os pagamentos referentes a férias e 13.º
salário proporcionais. Ao todo, 40 deputados  que não se reelegeram ou nem sequer concorreram em outubro
nomearam assessores desde o início deste mês.

A reportagem procurou os demais suplentes que contrataram auxiliares, mas não obteve resposta. A Câmara afirmou
que as nomeações ficam a critério do parlamentar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) não divulga os dados sobre o pagamento de auxílio-moradia aos
deputados  estaduais. As informações deveriam ser públicas e disponíveis para qualquer cidadão, mas não é o que
acontece.

Segundo a Lei de Acesso à Informação (LAI), "todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são
públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de sigilo
legalmente estabelecidas", o que não é o caso da destinação de dinheiro público para o auxílio-moradia.

A única informação que consta no Portal da Transparência da ALMG é o gasto global com o auxílio-moradia. Em 2018,
foi de R$ 2,05 milhões, sem especificar em quais meses nem quais dos 77 deputados  fizeram o pedido de
ressarcimento. O valor mensal do benefício é de R$ 4.377,73.

A questão em torno do auxílio-moradia, tanto para parlamentares quanto para magistrados, tem sido debatida nos
últimos meses em todo o país, devido à grave crise financeira pela qual passa a maioria dos Estados.

Minas Gerais é um dos nove Estados que continua a pagar o benefício, inclusive para parlamentares que residem ou
têm imóvel próprio na região metropolitana de Belo Horizonte.

Essa norma até foi alterada em dezembro de 2013, restringindo o pagamento do benefício para parlamentares que não
possuem residência na região metropolitana. No entanto, o Projeto de Resolução 4.784/2013 durou pouco.

Em fevereiro de 2015, no início da atual Legislatura, os deputados  aprovaram o retorno da verba indenizatória para
qualquer deputado que solicitasse o benefício, inclusive para quem possui imóvel na região metropolitana. O retorno do
auxílio-moradia foi aprovado em uma sessão-relâmpago, que durou cerca de 20 minutos. Na ocasião, 36 deputados
votaram pela extensão do benefício; 22 votaram contra; 11 se abstiveram; e nove não registraram presença.

Somente no período em que a limitação existiu, a ALMG reduziu em quase 70% o gasto com o auxílio-moradia. Em
2013, último ano antes da alteração, a Assembleia gastou R$ 2,3 milhões com o benefício. Já em 2014, ano em que
vigorou a regra de restrição, a Casa pagou R$ 692 mil da verba indenizatória.

Com o retorno do benefício para todos aqueles deputados  estaduais que fizessem o requerimento junto à Mesa
Diretora, o custo do auxílio saltou quase 59%, passando de R$ 692 mil em 2014, para R$ 1,6 milhão em 2015. No ano
seguinte, a Casa pagou R$ 2,1 milhões, e valor quase igual em 2017.

Balanço - Nos nove Estados brasileiros, o auxílio-moradia custa R$ 12,4 mi ao ano. Além de Minas, Bahia, Tocantins,
Goiás, Santa Catarina e Rondônia pagam o benefício a todos. Em São Paulo, Rio e Amazonas, há restrições.

Casa segue valores do judiciário

Até abril de 2015, cada deputado podia receber R$ 2.850 referente ao auxílio-moradia. Porém, no dia 13 de abril
daquele ano, a Mesa Diretora da Casa aprovou aumento de 53%, elevando para R$ 4.377,73. A justificativa foi a de
que se seguiu o critério do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Procuradoria Geral da República (PGR),
observando os mesmos critérios do Judiciário.

No fim de 2018, o mesmo CNJ determinou que apenas magistrados designados para trabalhar em locais distintos de
sua atuação original podem receber o benefício. A medida ocorreu após o ministro Luiz Fux suspender o pagamento do
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benefício de forma generalizada.
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A blogueira Gigi Fonseca no clima do verão Foto: Júnior Faria

Cuidado com o sol

Nesta temporada de verão é oportuna a dica dos professores Aloísio Gamonal - dermatologista do HU - e Alessandra
Esther, coordenadora da Farmácia Universitária: "o filtro solar não é passaporte para se expor ao sol".

Novo cidadão

O ex-prefeito Custódio de Mattos, atual secretário de Governo de Romeu Zema, vai receber o título de cidadão
honorário por iniciativa do vereador Zé Márcio (Garotinho). Um detalhe: Custódio nasceu em Juiz de Fora, mas foi
registrado em Bicas, onde moravam os pais.

Tarde solidária

Ricardo Capra, vocalista da ZonaBlue, em contagem regressiva para a tarde solidária, que acontece no próximo
domingo, no Trade Hotel, em prol das famílias atingidas pelas chuvas. Entre as atrações, Sandra Portella, Glauco
Batista e DJ Vovô.

Encontro com CR

Neste domingo, o convidado especial para um bate-papo no "Encontro com CR", no portal da Tribuna de Minas, é o
empresário e pizzaiolo Hugo Siqueira, que há mais de 13 anos comanda o Mr. Tugas. Ele fala do grande 'case' de
sucesso da gastronomia e da produção de cervejas especiais.

Pré-jogo

A Empav e o Demlurb precisam agendar, com urgência, frentes de trabalho para o entorno do Estádio Radialista Mário
Helênio: uma operação tapa-buracos (e são muitos), além de uma capina geral. Sem isso, fica difícil pensar na estreia
do Tupi, domingo, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

Harmonização perfeita

A primeira régua de vinhos do ano, na Assunta, reuniu Rubem Dario, Paulo Zorzo, Paulo Cesar Braga Antônio e Jorge
Sanglard. Na degustação o alemão "Mariengarten Riesling Kabinett" (2014), o pinot noir "Malborough Sun" (2016), da
Nova Zelândia, o "Ritme Vinyes Velles Boniques" (2016), da Espanha, e o tannat "Viejo H. Stagnari" (2014), do
Uruguai. Tudo para acompanhar camarão com tomate assado e arroz à provençal, ossobuco com polenta trufada e
gremolata, preparados pelas 'chefs' Marília Medeiros e Jéssica Ferreira.

Em dose dupla

O boa-praça Marcelo Guedes Barra vai comemorar seus 69 anos e os 50 de atuação na MB Contabilidade com uma
grande festa, dia 6, no Granbery.

Ao invés de presentes tem recomendado aos amigos a doação de cinco quilos de arroz para entidades assistenciais.
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Cheirinho bom

Quem passa na calçada do abandonado Palacete Santa Mafalda (Grupos Centrais), ainda sente, no ar, a agradável
essência de eucalipto, que ficou impregnada na porta e no chão por conta da presença de um camelô que fez ponto ali
por vários dias vendendo produtos de limpeza.

E a reforma?

A propósito, quando a empreiteira Catalunha Engenharia vai começar a tão sonhada reforma do centenário prédio da
Avenida Rio Branco?

Novo conselheiro

Diretor regional da Associação dos Jornalistas e Blogueiros de Turismo do Brasil, Antônio Claret Guerra é o mais novo
integrante do Conselho Estadual de Turismo. Seu suplente é João Carlos Amaral.

Antenado

Não podia ter sido outra, a medida tomada pelo ministro da Educação Ricardo Vélez Rodriguez exonerando servidores
e abrindo sindicância para apurar quem alterou edital, permitindo a compra de livros didáticos com erros de impressão
e propaganda. Incompetência ou sabotagem, o certo é que o responsável não pode ficar impune.

Vinho da Toscana

O cardiologista Humberto Campos comemora mais uma importação de sucesso da sua empresa Vinhos do
Comendador. Em cena, o "Il Conventino - Rosso di Montepulciano", definido por ele como "um vinho espetacular da
Toscana", que foi considerado pela "Revista Adega" uma das cinco melhores compras no Brasil no ano passado.

Boa opção

O novíssimo Bahamas Express vem se transformando em uma boa opção de compras de conveniência na Zona Sul.
Montado no Pátio São Vicente, diariamente está aberto de 16 às 6h da manhã. Se somado ao funcionamento do
Bahamas São Vivente (6h às 23h) são 31 horas para melhor atender.

De volta a JF

Cheio de planos e com o habitual dinamismo, Luiz Carlos Lyra está de volta à gerência comercial do Grupo Solar de
Comunicação.

Autógrafos no Rio

Depois do grande sucesso da noite de autógrafos, em Belo Horizonte, Paulo Cesar de Oliveira vai lançar "De Tudo Que
Eu Vi", dia 13 de fevereiro, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Editado pela José Olympio, o livro traz relatos
importantes de seus 50 anos de jornalismo e dos 10 anos como empresário no comando da revista "Viver Brasil".

Para viver melhor

Amanhã, no Ritz Hotel, tem o segundo encontro do Projeto Sol - Abraçando a Vida, coordenado por Paul Almeida. Na
programação, palestras do psicólogo e musicoterapeuta Hamilton Moraes e Juliane Falcão, além de bate-papo com a
psicóloga Flávia Cicarini e o educador financeiro, Marcos Gasparette.

No Sambódromo

impresso em 19/02/2019 às 04:39 11 de 219



Coreógrafo da campeoníssima Beija-Flor, Marcelo Misailidis está a mil por hora com a criação das alegorias e da
comissão de frente que vão homenagear os 70 anos da escola de Nilópolis (RJ), com o tema "Quem não viu vai ver...
as fábulas do Beija-Flor". A madrinha Cláudia Raia será a grande protagonista da segunda alegoria.

Nome de peso

O renomado 'designer' brasileiro, Flávio Borsato, do Estudiobola, chegou da Itália para negociar a produção exclusiva
com a Sier Móveis, em Ubá.

Artigo publicado

Os advogados Vicente Riccio, Clarissa Diniz Guedes, Amitza Torres Vieira e Alexandre Souza (mestre em Direito pela
UFJF) publicaram o artigo "Imagem e retórica na prova em vídeo", na revista trimestral Informação Legislativa, do
Senado.

Novos voluntários

Amaury Mendes, o Palhaço Fuzil, dos Médicos do Barulho está selecionado voluntários para a ONG, que já tem 22
anos. Os interessados podem entrar em contato com o WhatsApp 99832-1203.

Toque

"Os sorrisos têm o mesmo efeito sobre a humanidade como o sol sobre as flores"

Joseph Addison

Voo Livre

Dona Maria de Lourdes Moreira comemorou cem anos, cercada do carinho dos filhos Joanílio, Joanniyria, Joamyrdes,
João Ronaldes, Johnys e Jandelamar Teixeira.

Quem começou o ano se preparando para participar das corridas de rua foi Marina dos Santos. O pai, Eduardo
Benjamin dos Santos, é o maior incentivador.

A Fundação Hemominas faz apelo para doação de plaquetas.

Sandra Godinho e Júlio Feitoza, com as filhas Larissa e Letícia, circulando no elegante inverno de Paris.

Quarta-feira agora, o Centro Universitário Estácio promove 'coq' inaugural do Pólo de Educação a Distância, no edifício
"Santa Cecília", no Calçadão da Halfeld.

Aniversariando, Marcos Miranda, Alice Arcuri, Angélica Daibert, Flávia Lopes Paccacini e Adriana Pontello. Amanhã é a
vez de Miltinho Batera Brito, Gilberto Moreira, Aline Pires Weitzel, Cláudio Pureza Leonel, Hugo Pessanha Goretti e
Cíntia Almeida Sales.

Quinta-feira, no Centro Industrial, o Sinteac promove roda de bate-papo com os deputados Charlles Evangelista e
delegada Sheila Oliveira.

A banda Fredom Show, do Rio, é a atração, hoje, no Circulo Militar.

Neste período de compra de material escolar, Jean Menezes lembra que a cidade tem 12 livrarias no Centro.

Júnia Bretas e Felipe Xavier comandam, no próximo final de semana, em Carrancas (MG), o 15º Equilibra-te na

impresso em 19/02/2019 às 04:39 12 de 219



Natureza, sobre autoconhecimento no bem viver.

Nesta segunda, o Brasador recebe Dudu Lima e o pianista Goyaná.

O Grupo Anjos da Misericórdia, da Catedral, arrecada material escolar para as 200 crianças do Projeto SOS Cristãos e
imigrantes venezuelanos.

Dar esmola na rua é auxiliar a vadiagem. Ajude o Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac, pelo telefone 3211-2902.
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A esta altura da crise fiscal mineira, a privatização da Cemig pode ser considerada irreversível. A venda da empresa já
despontou no horizonte e dificilmente não avançará. Ela é um ponto consensual da gestão atual e se enquadra
totalmente à cartilha do Estado Mínimo do Partido Novo. Além de promessa de campanha de Romeu Zema, a venda de
ativos é uma exigência do Governo Federal para renegociar as dívidas de Minas com a União, algo crucial para o
Estado. Ou seja, é vender ou vender. A questão é como e quando.

A declaração pública realizada pelo governador neste dia 9, afirmando que enviará à Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG) projeto de privatização da Cemig e de outras empresas estatais, torna o direcionamento ainda
mais claro. A justificativa de reduzir custos da máquina e aumentar o caixa se alinha ao discurso feito e defendido
durante a campanha do representante do Partido Novo.

A Cemig é a joia da coroa, a empresa mais conhecida e o símbolo de Minas Gerais. E o governo do estado sabe disso.
No entanto, os mineiros parecem não ter noção da grandiosidade e da expressividade dela; fundada em 1952, pelo
então governador de Minas, Juscelino Kubitschek, é formada por 200 empresas e 17 consórcios, sendo o maior grupo
de distribuição de energia do País.

NAS ENTRANHAS DA CEMIG

Abaixo, leia comunicado encaminhado ao site por fonte confiável e ligada ao setor de engenharia, a respeito da
organização da empresa e da forma como esta se relaciona com a política:

A Cemig é uma empresa integrada, enorme, com atuação principal nas três áreas de suprimento de Energia Elétrica:
Geração, Transmissão e Distribuição, contemplando planejamento, projeto, construção, expansão, operação e
manutenção nestas três áreas.

Há praticamente todo tipo de atividade empresarial dentro da empresa: engenharia, administração, economia,
suprimentos, aquisição, informática, medicina do trabalho, recursos humanos etc.

Em anos recentes, a empresa decidiu atuar também fora de MG (Light no Rio de Janeiro, UHE Belo Monte etc.), e
também criar diversas Empresas de Propósito Específico (SPEs), sendo hoje participante ou controladora de mais de
duzentas empresas deste tipo: empresas de geração de energia hidrelétrica, eólica, empresas de transmissão de
energia, como a Taesa, de distribuição de gás, como a Gasmig, empresas de prestação de serviços, como a Efficientia
(consultoria em eficiência energética para consumidores), Axxiom (consultoria em tecnologia da informação para
empresas do setor elétrico), empresas de comercialização de energia etc.

A Cemig sempre foi usada pelos sucessivos governos estaduais como forte instrumento político. A influência política na
empresa Holding e nas suas controladas está, praticamente, em todas as áreas. São, basicamente, três tipos de
influência: 1 - Nomeação dos cargos da Alta Administração diretamente pelo Governador (maioria dos Conselheiros de
Administração e dos Conselheiros Fiscais, e totalidade da Diretoria Executiva). Esta influência é notória, e bastante
conhecida e aceita. Há grande influência de senadores, deputados  federais e estaduais; Nomeação dos cargos
regionais da Diretoria de Distribuição, que é a responsável pelo planejamento, projeto, construção, operação,
manutenção e obras de expansão da eletrificação urbana e rural dos municípios. Nesta área, o governo do Estado
mantém uma forte influência política regional, capilarizada através dos municípios, envolvendo principalmente os
deputados  federais e estaduais das diversas regiões do Estado, prefeitos e vereadores. nomeações políticas também
dos cargos regionais da Diretoria de Geração e Transmissão, que é a responsável pela operação e manutenção das
usinas hidrelétricas, subestações e linhas de transmissão. Nesta área, a influência política externa é mais amena que
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na Distribuição, havendo maior influência da política interna da companhia; 3 - Nomeação dos cargos de Alta e Média
Gerência nas diversas Diretorias (Superintendentes e Gerentes de Departamentos) e nas Diretorias das Empresas de
Propósito Específico (SPEs) controladas. Nestas indicações, principalmente as referentes aos órgãos lotados em BH
(Sede da companhia), há uma grande influência da política interna da empresa, o que nem sempre privilegia os
melhores, mas os que se alinham melhor, em termos pessoais, com os seus superiores, e que tem um melhor
networking. Ressalte-se que, de um modo geral, as superintendências e gerências são ocupadas por profissionais
competentes e preparados. Estas indicações não são necessariamente influenciadas por políticos de fora, mas em boa
parte o são, principalmente as indicações a cargos de superintendência e equivalentes.

Por: Felipe Cipriani Ávila

Formou-se em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Tem publicações no portal
de música Whiplash e no jornal Uberaba Popular. [ Ver todas as publicações ]
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Inadimplência quase dobra em três anos, enquanto fica estável no resto do Brasil
A angústia de ver um boleto chegar antes de conseguir pagar o do mês anterior está afundando os servidores do
Estado na inadimplência e no superendividamento. Há quase três anos - desde fevereiro de 2016 -, o governo de Minas
parcela o pagamento de salário dos servidores. Antes disso, em dezembro de 2015, a taxa de inadimplência no Estado
era de 18,4%, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC). De lá para cá, o índice praticamente dobrou,
fechando dezembro de 2018 em 33,8%.

No mesmo período, a taxa de inadimplência nacional ficou estável, passando de 23,2% para 22,8%. "Temos que
ressaltar que foram tempos de crise, com elevado desemprego, juros altos para modalidades de crédito. Mas,
comparando com o Brasil, Minas teve algo a mais, que está ligado à situação fiscal do Estado, principalmente em
decorrência do atraso dos pagamentos, o que gera descompasso no orçamento das pessoas", explica o economista da
Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio Minas) Guilherme Almeida.

Para honrar suas contas, Ilma Alves Nepomuceno, 50, servidora há 29 anos no Estado, recorreu a empréstimos em
pelos menos quatro instituições financeiras. "Hoje me encontro endividadíssima. A gente acaba obrigado a pegar
empréstimo para cobrir despesas inesperadas. O salário atrasa e, quando chega, a outra conta já chegou também. O
que era uma (fatura) vira duas no mesmo mês", diz.

O que deveria ser solução acabou jogando a servidora numa verdadeira areia movediça. Embora o limite permitido por
lei para crédito consignado seja de 30% sobre o valor do salário, mais 10% no cartão de crédito, llma conta que já teve
mais de 90% do salário comprometido com esse tipo de dívida e está negativada há exatos três anos. "Meu nome está
no SPC e no Serasa, e meus devedores ficam me ligando, mas não tenho como parcelar porque não sei que dia nem
quanto vou receber", diz.

A diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde-MG), Núbia Dias, coordena
um programa de apoio a superendividados, aqueles que têm mais de 30% da renda comprometida com empréstimos.
Segundo ela, só na área da saúde, 88% dos funcionários públicos pagam algum empréstimo consignado. Desses, 75%
já estão superendividados. "É um índice altíssimo. Embora seja só da saúde, reflete a realidade das demais áreas em
todo o Estado", afirma. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) não informou o total de servidores com empréstimos
na folha de pagamento.

Núbia participa da comissão da folha de pagamento do Estado, que reúne 14 sindicatos e as secretarias de Estado de
Fazenda, de Governo e de Planejamento (SEF, Segov e Seplag).

Atualmente, 44 instituições financeiras têm o aval da Secretaria de Fazenda para oferecer crédito consignado aos
servidores. Na avaliação de Núbia, uma das explicações para o superendividamento é a forma como o governo
desrespeita os limites do consignado.

"A legislação estadual permite que o servidor pegue 30% do salário e 10% no cartão. Além disso, quando há verbas
extras na renda, o governo deixa estender um pouco mais esse limite. Tem gente com mais de 90% da renda
comprometida, e há casos de pessoas com empréstimos em até 12 instituições financeiras diferentes", destaca.

Humilhação. Uma enfermeira com 40 anos de serviços prestados ao Estado, que pediu para não ter o nome
identificado, conta que a situação é recorrente. "Eu vivo pegando um empréstimo para pagar o outro. Em dezembro,
quando saiu a primeira parcela do salário, de R$ 2.000, fui ao banco e tinha R$ 0,90. Eu tinha uma prestação de R$
2.900 para pagar, o banco descontou R$ 2.000, e o resto eu pedi para renegociar", conta. Aos 60 anos, ela tem três
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empréstimos na folha, que comprometem 50% do salário.

Outra servidora, que também pediu anonimato, conta que os consignados foram a única saída diante da incerteza do
salário. "Tenho uma mãe idosa com vários problemas de saúde, assim como eu. Nossos medicamentos não podem
esperar o pagamento do Estado, nem aluguel, comida, água e telefone. Chegamos a esse ponto de viver com a ajuda
de terceiros. Isso é muito humilhante para quem trabalha", desabafa.

Programa reduz dívida em até 80%

O Programa de Apoio aos Superendividados do Sind-Saúde-MG, em parceria com o Procon Assembleia , já
conseguiu reduzir em até 80% dívidas de servidores da Secretaria de Saúde. O projeto, de julho de 2018, tem 380
participantes, 68 negociações finalizadas e 1.200 servidores na fila de espera.

"O programa tende a dar uma conscientização financeira para o servidor. Fazemos uma mesa-redonda com os bancos
e negociamos a dívida. Depois, o servidor não poderá pegar empréstimos consignados por dois anos", conta Núbia
Dias, coordenadora. A dívida passa por uma auditoria interna e pela avaliação de um perito judicial. "Identificamos
cobranças indevidas e taxas administrativas abusivas", diz a representante do Procon Assembleia  no projeto,
Alexandra França.

"Com o pagamento parcelado, virei uma superendividada. Mas hoje pago só 20% do que pagava antes", diz uma
servidora que participa do projeto e pediu anonimato.
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Filhos de pessoas com hanseníase, que receberão indenização do Estado, falam do trauma; crianças foram afastadas
de seus pais por conta da enfermidade
"Filho de leproso, filho de 'coloninha'. Seu pai joga dedos na gente". Assim os filhos de pessoas com hanseníase eram
tratados pelos colegas de escola, onde tinham pratos e copos separados. Décadas se passaram, mas o preconceito
continua, e as sequelas são muitas, principalmente dos filhos afastados compulsoriamente do pai ou da mãe, que
foram levados à força para colônias de isolamento por conta da doença.

"Minha mãe fazia faxina, mas, por ser mulher de hanseniano, ninguém mais quis dar faxina para ela, porque o
preconceito era muito grande. Então, ficamos afastados de tudo e de todos", conta o lanterneiro Geraldo Vicente de
Paula, 45, que aos 8 anos viu o pai, hanseniano, Vicente Alves de Paula, hoje com 74 anos, ser levado à força para a
Colônia São Francisco de Assis, em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas. Ele passou fome com a mãe e quatro irmãos
menores.

No último 13 de dezembro, o então governador de Minas, Fernando Pimentel, assinou o decreto que regulamenta a Lei
23.137/ 2018, que autoriza o Estado a conceder indenização aos filhos de pessoas com hanseníase que, no passado,
foram afastados de seus pais por conta da doença.

Pela regulamentação de Pimentel, em até 60 dias, a contar daquela data, deverá ser formada uma comissão para
apurar quais são os documentos comprobatórios e o valor da indenização. "Só que, até hoje, nem o governo antigo
nem o atual se moveu em relação a isso, apesar de a gente ter solicitado. O prazo vence em 13 de fevereiro, e
ninguém foi nomeado para estar encaminhando essa comissão", reclama a coordenadora do movimento Somos Todos
Colônia, Mônica Abreu. "Pelo decreto, cabe ao secretário de Estado de Saúde, no caso Wagner Eduardo Ferreira,
cumprir a lei", reforça.

Para Geraldo, o "Pedido de Perdão de Minas", como o projeto é conhecido, não vai reparar tudo que ele e a família
passaram, mas o dinheiro da indenização pode ajudar. "A gente não tem nenhum irmão ou conhecido filho de
hanseniano que teve oportunidade de estudar, de ser uma pessoa bem-sucedida. Minha situação é uma das melhores,
pois tenho a minha oficininha de lanternagem e pintura. Tem gente que não tem nem profissão", lamenta.

Indenizações. De acordo com o projeto de lei, de 600 a 700 filhos de hansenianos, afastados compulsoriamente dos
pais, deverão ser beneficiados em Minas Gerais com as indenizações.

Medidas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que sua área técnica já está ciente da situação e tomando
as medidas necessárias para o cumprimento dos prazos.

Regras. A SES ressalta que, conforme determinado, a Comissão de Avaliação terá o prazo de 60 dias, contados da
publicação do decreto, para elaborar o regimento interno e definir os critérios, procedimentos e documentos previstos
na lei.

Qualquer contato era proibido

Geraldo de Paula morava com a mãe e os irmãos em um bairro perto do sanatório onde o pai fazia tratamento. "A
gente não podia ficar junto dele. Aos domingos, a gente ia a pé, num poeirão danado, visitar meu pai, mas a gente
ficava só na portaria. A gente não podia nem ter contato com ele. Meu pai lá de dentro, e a gente lá de fora, olhando",
conta. "Era triste demais. A gente não tinha nada para comer em casa. Os poucos vizinhos que não tinham preconceito
davam alguma coisa para a gente comer", conta o lanterneiro, lembrando que o pai trabalhava na roça, e o patrão, ao
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saber da doença, o dispensou.

Aos 14 anos, Geraldo largou a escola para trabalhar na lavoura e ajudar a família. "Na escola, as pessoas não
aceitavam a gente. Ficavam fazendo chacota e sacanagem. Cheguei lá na roça e, quando descobriram que meu pai
era hanseniano, ninguém queria chegar perto de mim. O patrão falou que não tinha como eu ficar lá, que eu era filho de
'coloneiro' e que ninguém queria beber água na garrafa onde eu bebia. Voltei a pé para a cidade, cerca de 50 km",
lembra.

'Somente depois dos 18 anos os filhos reencontravam os pais'

Filhos de hansenianos da Colônia Santa Izabel, em Betim, eram levados para a creche Pupileira, "dos filhos dos
leprosos", no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte. "Somente depois dos 18 anos os filhos reencontravam os
pais", disse Mônica Abreu, coordenadora do movimento Somos Todos Colônia.

Hoje adultos, cerca de mil "filhos de colônia de hanseníase" acompanharam a regulamentação do decreto do
governado, em dezembro, na Cemig. "Essa lei tem caráter ético e financeiro. Se as pessoas tinham hanseníase, ou
suspeita da doença, o Estado mandava a polícia às casas e arrancava o pai e a mãe. Na maioria das vezes, as famílias
eram dilaceradas, e seus bens iam para o Estado. Do ponto de vista ético, que considero o mais importante, é um
pedido de perdão", disse Mônica.

Saiba mais

Discussão. Em 2017, o movimento Somos Todos Colônia, ligado à Associação Sindical dos Trabalhadores Em
Hospitais de Minas Gerais (Asthemg), cuja base tem quatro colônias de hanseníase em Minas (Bambuí, Ubá, Betim e
Três Corações), organizadas pela Fhemig, promoveu congresso na Assembleia Legislativa  de Minas para discutir e
organizar os filhos dos hansenianos no Estado.

Projeto. Da iniciativa, surgiu o Projeto de Lei 4.828/2017, do deputado Antônio Jorge (PPS), aprovado em plenário pela
Assembleia em novembro do ano passado.

Lei. O PL resultou na Lei 23.137/2018, sancionada em 13 de dezembro do ano passado, que autoriza o Estado a
conceder indenização aos filhos de hansenianos afastados compulsoriamente dos pais.
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Governador não indicou responsável por cuidar do espaço na capital federal, que está praticamente às moscas; apoio
federal é uma das apostas para o Estado se reerguer
BRASÍLIA. Mesmo afirmando que a articulação em Brasília será decisiva para ajustar as finanças e dívidas do Estado,
o governador Romeu Zema (Novo) ignorou, até o momento, o estratégico Escritório de Representação do Governo de
Minas na capital, criado no final da década de 1980 para auxiliar a administração estadual na negociação de projetos
de interesse de Minas e da dívida com a União.

Duas semanas após tomar posse e quase dois meses após iniciar a transição, Zema ainda não indicou o nome do
representante do governo que comandará o escritório e sequer fez contato com a autarquia.

A reportagem visitou, de surpresa, o escritório do governo de Minas em Brasília e constatou as incertezas que a nova
administração estadual trouxe aos servidores do local. Localizada em área estratégica da capital, a autarquia possui um
andar inteiro com luxuosas salas de reuniões, recepções, copa e um gabinete de tamanho invejável reservado para o
governador. Há, ainda, obras de arte expostas pelas salas.

Na manhã da última quinta-feira, apenas duas secretárias estavam no escritório. Em ritmo de férias, o espaço aparece
completamente mobiliado e limpo, mas sem trabalho acontecendo por lá. Além das duas mulheres, não havia nenhum
outro servidor para atender a reportagem. Uma das mesas possuía sacolas de supermercado cheias de compras.
Segundo elas, o escritório estava vazio por conta do recesso de outros trabalhadores.

Questionadas sobre o trabalho que vinha sendo realizado nas primeiras semanas do governo Zema, elas afirmaram
ainda aguardar a indicação de um responsável pela área. Em dezembro, a antiga chefe do escritório, Rebeca de Souza
Leão Albuquerque, foi exonerada e, desde então, a "auxiliar de serviços governamentais" Simone Teixeira ficou
responsável pela manutenção do espaço. Curiosamente, o escritório, para muitos interlocutores, já havia sido fechado
em 2016 durante a reforma administrativa feita pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT), mas continuou
funcionando normalmente.

Na época da reforma, aliás, um caso chamou a atenção. No mesmo dia em que a Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) aprovou o projeto extinguindo o Escritório de Representação, o "Diário Oficial" do Estado publicou a
nomeação de um ex-assessor parlamentar como subchefe do órgão na capital federal. Na época, o governo não
explicou a situação.

Apesar disso, Pimentel pouco visitou o escritório durante seus quatro anos de governo, mas as despesas do local
continuaram - alguns secretários de Estado e assessores costumavam passar por lá durante visitas a Brasília. Em
2015, nos primeiros dias da gestão petista, o ex-deputado Geraldo Thadeu assumiu a função de comandar o escritório,
no qual ficou à frente até 2016. Nos últimos anos, a utilização do espaço foi administrada pela Secretaria de Governo
(Segov), que indicou Rebeca Leão para gerir o local pessoalmente.

Além do andar inteiro contendo o escritório que responde diretamente à Segov, Minas ainda possui salas da Secretaria
de Estado de Fazenda e um escritório da Advocacia Geral do Estado (AGE) em outras partes do prédio. Na Fazenda,
no dia em que a reportagem visitou o espaço, dois servidores trabalhavam normalmente - por lá, atuam pela
simplificação de impostos interestaduais. Na AGE, que não responde à Segov nem ao escritório de representação, uma
diretora também atuava em sua mesa.

"Houve uma exoneração em massa no escritório de representação ainda em dezembro e, por enquanto, não
restabeleceram a ordem normal das coisas por lá. Atualmente são apenas três pessoas nomeadas para trabalhar. E
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ainda não informaram nada sobre a atuação para este ano", conta um dos presentes no prédio. Na relação de
patrimônio do escritório "fantasma" do governo de Minas em Brasília, constam seis esculturas artísticas, 17 telas do
acervo cultural, 18 estações de trabalho, um carro, sofás, refrigerador, 12 computadores de mesa, sete notebooks e
outros itens de trabalho, como armários, cadeiras e gaveteiros.

Apoio

Enquanto o escritório não é utilizado, o governador recebe interlocutores do Congresso na Cidade Administrativa. Na
sexta, o deputado federal Fabinho Ramalho (MDB), coordenador da bancada mineira, se reuniu com Zema e ofereceu
apoio em projetos de interesse do Estado.

Articulação é uma das atribuições

Segundo a legislação mineira, o Escritório de Representação do Governo de Minas em Brasília tem por finalidade
"exercer a coordenação, a articulação e a integração de esforços visando a solução de demandas do Estado
encaminhadas aos órgãos e entidades públicas e privadas sediadas em sua área de atuação". Além disso, "deve
proceder a estudos e a coleta de dados bem como manter registro sistemático de informações de interesse do Estado",
além de "constituir-se em elemento de ligação entre os órgãos e entidades do Estado e aqueles sediados em sua área
de atuação".

Outras atividades apontadas pela lei são relacionadas ao "acompanhamento da tramitação de projetos de lei de
interesse do Estado nas Casas Legislativas da União e encaminhar informações sobre o tema aos órgãos do governo".

Governo diz que ainda faz estudos

Procurado para se manifestar sobre a situação do Escritório de Representação em Brasília, o governo de Minas
informou que "está em fase de conclusão, por todos os órgãos do executivo estadual, as avaliações sobre os
servidores para que seja feito o devido remanejamento de funcionários efetivos, a fim de atender a demanda em todas
as áreas da Administração Pública o quanto antes".

O governo lembrou que termina neste domingo (13) o prazo para que as pastas enviem os nomes de ocupantes de
funções comissionadas que deverão ser reconduzidos aos cargos, de acordo com critérios exclusivamente técnicos. O
governo ainda destacou que vem fazendo "análises amplas, minuciosas e criteriosas sobre a realidade financeira, fiscal
e administrativa do Estado" e que divulgará a situação aos mineiros assim que estiverem disponíveis.
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