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A concessionária responsável pela MG 050 pediu mais 365 dias para concluir as obras no trevo de acesso a Avenida
JK. O prazo foi informado durante uma reunião em Belo Horizonte. O encontro contou com a participação do secretário
de estado de obras Marco Aurélio, o presidente da ACID Leo Grabriel e o deputado estadual Cleitinho Azevedo.

No governo Pimentel foi estabelecido um novo cronograma para retomada das obras na MG-050. Apesar da assinatura
do 7° Termo Aditivo da Parceria Pública-Privada, os trabalhos na rodovia continuam de forma lenta e apenas a
construção da ponte sobre o Rio Itapecerica foi feita.

As obras de implantação da pista duplicada na curva da MBL, por exemplo, estavam agendadas no cronograma para
serem retomadas em 2017, mas até o momento não saiu do papel. Outra construção muito aguardada é a implantação
do retorno operacional em dois níveis no sentido Belo Horizonte, na entrada do bairro Quintino. Os trabalhos na região
também foram iniciados e continuam sem conclusão. Construção da trincheira no Horto, próximo à Usina do Gafanhoto,
com previsão de início para 10 de setembro de 2018 e término em junho de 2020. A obra está parada.

De acordo com o presidente  da Associação Comercial o DER afirma que a concessionária busca a contratação de
fornecedores para dar sequência ao projeto. Leo disse que o secretário de obras do estado fará uma visita a cidade de
Divinópolis para ver de perto a situação da cidade.
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Bonifácio Andrada (PSDB) vai receber R$ 33,7 mil pela Câmara e R$ 14,5 mil pela previdência do Legislativo mineiro.
Outros 11 parlamentares garantiram aposentadoria pelo Iplemg
Bonifácio Andrada: "Tenho uma aposentadoria pequena na Assembleia e uma normal na Câmara. É a lei que está em
vigor"

Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, que vai impor uma cota maior de sacrifícios aos brasileiros, o
deputado federal mineiro Bonifácio de Andrada (PSDB) vai garantir uma aposentadoria de quase R$ 50 mil por mês.

Clique para ampliar a imagem

Ele já assegurou o recebimento de R$ 33.763 pela atuação na Câmara dos Deputados  e requereu ao Instituto de
Previdência do Legislativo (Iplemg) nesta semana os R$ 14.469,85 que tem direito pela atuação na Assembleia
Legislativa  mineira. Os R$ 48.232,85 superam o teto do funcionalismo público, de R$ 39,2 mil, que é o salário pago
aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bonifácio Andrada deixou a Câmara dos Deputados  depois de 40 anos de mandato. O ex-parlamentar, de 89 anos,
também atuou por 16 anos na Assembleia. No ano passado, passou a cadeira de deputado federal em Brasília para o
filho Lafayette Andrada. Também conseguiu eleger o neto Doorgal Andrada , que era vereador em Belo Horizonte,
deputado estadual.

Como entrou antes de 1999 no Legislativo, Bonifácio se aposentará no Iplemg com a regra antiga, que exigia 28 anos
de contribuição para pagar o teto de R$ 25 mil aos deputados  estaduais mineiros. Com isso, o valor será
proporcionalmente maior que o dos que entraram depois, que passaram a ter a exigência de 35 anos para ganhar o
teto.

Andrada afirmou que tomou providências para garantir o que a lei lhe permite. "Tenho uma aposentadoria pequena na
Assembleia e uma normal na Câmara dos Deputados . Você é contra a aposentadoria? É a lei que está em vigor",
disse.

Questionado sobre a aposentadoria ser diferente da maioria dos brasileiros, o ex-deputado disse que não participou de
nenhuma discussão e que está seguindo "o que vai acontecer com todos os deputados ".

Um dos mais antigos parlamentares mineiros, Andrada é reitor na Universidade Unipac, com sede em Barbacena, e
professor de direito constitucional e ciência política. Aposentado do Parlamento, disse que vai "continuar mexendo com
universidade", que chamou de "uma atividade mais intelectualizada".

Mais aposentados Ainda enquadrados em lei anterior, outros 11 ex- deputados  estaduais de Minas Gerais já
garantiram aposentadoria especial pelo Instituto de Previdência do Legislativo (Iplemg) a partir de 1º de fevereiro deste
ano, conforme atos publicados ontem no Diário Legislativo. Como Bonifácio Andrada deu entrada no último dia 26, a
documentação dele será avaliada e o ato de concessão do benefício deve ser publicado nos próximos dias.

Os benefícios variam de acordo com o tempo de contribuição do parlamentar, chegando a R$ 25.322,25 para dois
deles. Foram 10 novas aposentadorias e dois restabelecimentos do benefício que estava suspenso porque os ex-
deputados Adelmo Leão (PT) e Bonifácio Mourão (PSDB) haviam voltado a exercer mandatos na Assembleia.

Os ex- deputados  Dilzon Melo (PTB) e Adelmo Leão (PT), respectivamente de 75 e 70 anos, não completaram os 35
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anos de contribuição exigidos pelo Iplemg para a aposentadoria integral, mas vão receber o valor máximo por terem
ingressado na Assembleia antes de 1999, quando a lei passou a exigir tal tempo.

Além deles, o ex-deputado Dinis Pinheiro (SD), que foi presidente  da Assembleia, se enquadra na regra antiga, mas
não chegou aos 28 anos de contribuição exigidos por ela. Vai receber, portanto, R$ 14.469,85 pelos 20 anos de
vinculação.

Os deputados  do MDB Ivair Nogueira e Vanderlei Miranda, que também foram derrotados nas urnas, entraram na
lista dos novos aposentados. Pela contribuição, Ivair Nogueira tem um benefício adquirido de R$ 17,3 mil. Já Vanderlei
Miranda, que somou dois anos como vereador ao tempo de mandato na Assembleia, garantiu uma renda de R$
8.681,91.

Os ex- deputados  federais Marcus Pestana (PSDB), Luiz Fernando Faria (PP) e Tenente Lúcio (PR), que exerceram
mandatos na Assembleia, também se aposentaram pelo Iplemg.

Segundo os atos assinados, Pestana e Tenente Lúcio conseguiram R$ 8.681,91pelos 12 anos de contribuição e Luiz
Fernando Faria R$ 15.916,84 pelos 22 anos pagos.

A ex-deputada estadual e ex-deputada federal Jô Moraes (PCdoB), que concorreu a vice-governadora na chapa do
ex-governador Fernando Pimentel (PT) e perdeu, também garantiu uma aposentadoria de R$ 11,5 mil, com os 16 anos
de contribuição ao Iplemg.

O menor valor concedido foi a Anselmo José Domingos (PTC), que, com 8 anos de contribuição ao Iplemg, garantiu R$
5.787,94 aos 59 de idade.

Como o Estado de Minas mostrou em janeiro, os deputados  estaduais que ingressaram na Assembleia depois de a
Lei Complementar 140, de 2016 entrar em vigor são vinculados ao regime geral, cujo valor máximo do benefício é de
R$ 5.839,45, segundo o valor definido para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para 2019.

Estão nesta situação 32 novos deputados , além da deputada estadual Marília Campos  (PT), que informou ter se
desligado do Iplemg e se vinculado à nova aposentadoria por convicção. Ela foi autora de um dos projetos de lei que
levaram à aprovação da regra que acabou com a aposentadoria especial dos deputados .
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Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, que vai impor uma cota maior de sacrifícios aos brasileiros, o
deputado federal mineiro Bonifácio de Andrada (PSDB) vai garantir uma aposentadoria de quase R$ 50 mil por mês.

Ele já assegurou o recebimento de R$ 33.763 pela atuação na Câmara dos Deputados  e requereu ao Instituto de
Previdência do Legislativo (Iplemg) nesta semana os R$ 14.469,85 que tem direito pela atuação na Assembleia
Legislativa  mineira. Os R$ 48.232,85 superam o teto do funcionalismo público, de R$ 39,2 mil, que é o salário pago
aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bonifácio Andrada deixou a Câmara dos Deputados  depois de 40 anos de mandato. O ex-parlamentar, de 89 anos,
também atuou por 16 anos na Assembleia. No ano passado, passou a cadeira de deputado federal em Brasília para o
filho Lafayette Andrada. Também conseguiu eleger o neto Doorgal Andrada , que era vereador em Belo Horizonte,
deputado estadual.

Como entrou antes de 1999 no Legislativo, Bonifácio se aposentará no Iplemg com a regra antiga, que exigia 28 anos
de contribuição para pagar o teto de R$ 25 mil aos deputados  estaduais mineiros. Com isso, o valor será
proporcionalmente maior que o dos que entraram depois, que passaram a ter a exigência de 35 anos para ganhar o
teto.

Andrada afirmou que tomou providências para garantir o que a lei lhe permite. "Tenho uma aposentadoria pequena na
Assembleia e uma normal na Câmara dos Deputados . Você é contra a aposentadoria? É a lei que está em vigor",
disse.

Questionado sobre a aposentadoria ser diferente da maioria dos brasileiros, o ex-deputado disse que não participou de
nenhuma discussão e que está seguindo "o que vai acontecer com todos os deputados ".

Um dos mais antigos parlamentares mineiros, Andrada é reitor na Universidade Unipac, com sede em Barbacena, e
professor de direito constitucional e ciência política. Aposentado do Parlamento, disse que vai "continuar mexendo com
universidade", que chamou de "uma atividade mais intelectualizada".

Mais aposentados Ainda enquadrados em lei anterior, outros 11 ex- deputados  estaduais de Minas Gerais já
garantiram aposentadoria especial pelo Instituto de Previdência do Legislativo (Iplemg) a partir de 1º de fevereiro deste
ano, conforme atos publicados ontem no Diário Legislativo. Como Bonifácio Andrada deu entrada no último dia 26, a
documentação dele será avaliada e o ato de concessão do benefício deve ser publicado nos próximos dias.

Os benefícios variam de acordo com o tempo de contribuição do parlamentar, chegando a R$ 25.322,25 para dois
deles. Foram 10 novas aposentadorias e dois restabelecimentos do benefício que estava suspenso porque os ex-
deputados Adelmo Leão (PT) e Bonifácio Mourão (PSDB) haviam voltado a exercer mandatos na Assembleia.

Os ex- deputados  Dilzon Melo (PTB) e Adelmo Leão (PT), respectivamente de 75 e 70 anos, não completaram os 35
anos de contribuição exigidos pelo Iplemg para a aposentadoria integral, mas vão receber o valor máximo por terem
ingressado na Assembleia antes de 1999, quando a lei passou a exigir tal tempo.

Além deles, o ex-deputado Dinis Pinheiro (SD), que foi presidente  da Assembleia, se enquadra na regra antiga, mas
não chegou aos 28 anos de contribuição exigidos por ela. Vai receber, portanto, R$ 14.469,85 pelos 20 anos de
vinculação.
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Os deputados  do MDB Ivair Nogueira e Vanderlei Miranda, que também foram derrotados nas urnas, entraram na
lista dos novos aposentados. Pela contribuição, Ivair Nogueira tem um benefício adquirido de R$ 17,3 mil. Já Vanderlei
Miranda, que somou dois anos como vereador ao tempo de mandato na Assembleia, garantiu uma renda de R$
8.681,91.

Os ex- deputados  federais Marcus Pestana (PSDB), Luiz Fernando Faria (PP) e Tenente Lúcio (PR), que exerceram
mandatos na Assembleia, também se aposentaram pelo Iplemg.

Segundo os atos assinados, Pestana e Tenente Lúcio conseguiram R$ 8.681,91pelos 12 anos de contribuição e Luiz
Fernando Faria R$ 15.916,84 pelos 22 anos pagos.

A ex-deputada estadual e ex-deputada federal Jô Moraes (PCdoB), que concorreu a vice-governadora na chapa do
ex-governador Fernando Pimentel (PT) e perdeu, também garantiu uma aposentadoria de R$ 11,5 mil, com os 16 anos
de contribuição ao Iplemg.

O menor valor concedido foi a Anselmo José Domingos (PTC), que, com 8 anos de contribuição ao Iplemg, garantiu R$
5.787,94 aos 59 de idade.

Como o Estado de Minas mostrou em janeiro, os deputados  estaduais que ingressaram na Assembleia depois de a
Lei Complementar 140, de 2016 entrar em vigor são vinculados ao regime geral, cujo valor máximo do benefício é de
R$ 5.839,45, segundo o valor definido para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para 2019.

Estão nesta situação 32 novos deputados , além da deputada estadual Marília Campos  (PT), que informou ter se
desligado do Iplemg e se vinculado à nova aposentadoria por convicção. Ela foi autora de um dos projetos de lei que
levaram à aprovação da regra que acabou com a aposentadoria especial dos deputados .

Com Estado de Minas
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O governador de Minas, Romeu Zema , sancionou, na última segunda-feira (25/2), na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, o Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", que determina regras mais
rígidas para a mineração do Estado. Entre os principais pontos do texto, que se transformou na Lei 23.291, de 25 de
fevereiro de 2019, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das estruturas que se
romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, há exatamente um mês. O projeto foi sancionado na íntegra,
conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na última sexta-feira (22/2), e exigirá
regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente . Em discurso, o
governador afirmou que a sanção do projeto significa o fim das barragens a montante no estado e que MG  sai à frente
de todo o país com a medida. "Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais que, em exatos 30
dias, conseguiu aprovar essa lei tão importante para o nosso Estado.  Vale lembrar que houve colaboração do
Ministério Público de MG, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça e da sociedade civil
organizada.  É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser integralmente sancionada por mim. Fico muito feliz
de ver que estamos dando exemplo para o Brasil, pois somos o primeiro estado entre todos os entes da federação a
sancionar uma lei nesses moldes", completou. Romeu Zema salientou que a norma define que as barragens que usam
o método de alteamento a montante e que estão inativas terão que ser esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as
demais terão prazo de três anos para migrar para tecnologia alternativa. "Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma
barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais", concluiu.
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Tempo quente

Logo depois da abertura e logo em seguida o encerramento da reunião na Comissão de Educação, por falta de
quórum, o tempo esquentou na tarde ontem na Assembleia Legislativa (ALMG). Os deputados  voltaram para o
plenário, alguns deles debaixo de vaias dos professores presentes. Manifestantes, nas galerias, soltaram xingatórios
contra o deputado Coronel Sandro  (PSL) quando ele começou a falar que apoia a educação no Brasil "não da forma
como desejam os aliados do governo petista". Os mais exaltados gritavam para que ele ficasse "calado".

Fim da sessão

Como sempre, bem ao seu estilo, o deputado Coronel Sandro  não se intimidou e soltou o verbo: "Sou Bolsonaro,
defendo a educação nos moldes em que ele está tratando, com seriedade e respeito". A balbúrdia foi tanta que o
deputado Gustavo Santana (PR) foi ao microfone e pediu ao presidente que comandava a sessão, Antonio
Carlos Arantes  (PSDB), para encerrar a reunião. Foi atendido de pronto. Afinal, como manda o regimento da Casa, já
que no plenário estavam presentes apenas oito parlamentares. Sem quórum não havia outra coisa a fazer.

-
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Norte de Minas - Na manhã desta quinta-feira (28), foi realizada a cerimônia de posse do Conselho Diretor e Conselho
Fiscal que serão responsáveis pela gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de
Minas (Cisrun) durante o biênio 2019/2020.

A cerimônia aconteceu na sede da entidade, no bairro Interlagos, em Montes Claros, e contou com a presença dos
prefeitos que farão parte da nova equipe que terá a responsabilidade de administrar o SAMU Macro Norte durante os
próximos dois anos.

O evento teve início com a apresentação do relatório sintético de gestão do biênio 2017/2018, pela diretora executiva
do Cisrun, Kely Cristina de Moura Lacerda, que mostrou como se dá o funcionamento do serviço e como estão as
finanças da instituição. A explanação se encerrou com depoimentos de pessoas que foram socorridas pelo SAMU e
que relataram o empenho e a dedicação dos profissionais no cumprimento de seu dever de salvar vidas. Em um deles,
um homem de 41 anos contou que teve uma parada cardiorrespiratória, em um shopping de Montes Claros, e que,
graças ao atendimento ágil e eficaz dos socorristas do SAMU, teve uma oportunidade de continuar com seus sonhos
ao lado de sua família.

Em seguida, conforme determina o Estatuto da instituição, foi empossado o Conselho Diretor e Conselho Fiscal. O
presidente  do Conselho Fiscal, prefeito de Lassance, Paulo Elias Rodrigues, destacou a importância do SAMU para o
Norte de Minas e discorreu sobre a grande responsabilidade que é presidir um dos conselhos. "Para que tenha essa
eficiência, tanto operacional como administrativa, é necessário que a gestão seja pautada na ética e eu tenho certeza
que os dois últimos anos foram assim e que os próximos também serão".

A diretora do Cisrun elogiou bastante o trabalho desenvolvido pelo presidente  reeleito Silvanei Batista: "Nós sabemos
que a sua conduta é pautada pela ética, seriedade e compromisso com a coisa pública. Que você continue assim,
exatamente da forma que você é: essa pessoa humilde, simples e que se preocupa muito com a população".

Silvanei Batista Santos, que se tornou o primeiro presidente  da história do Cisrun a ser reeleito, iniciou sua fala
agradecendo a Deus pela oportunidade de continuar o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos. Segundo Silvanei,
para a instituição funcionar da maneira adequado, é preciso uma equipe capacitada e comprometida, pois as pessoas
são o maior patrimônio de uma instituição, e de uma gestão capaz de trabalhar em equipe e que tenha diálogo com os
outros atores da Administração Pública.

O presidente  reeleito atribuiu parte de seu sucesso à frente do Cisrun/SAMU às parcerias de instituições e
autoridades políticas da região como o Corpo de Bombeiros, o deputado estadual Carlos Pimenta  e o deputado
federal Paulo Guedes, entre outros. Silvanei também desejou boa sorte à nova equipe do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal que assumirão este novo desafio. "Agradeço a Deus por sempre me abençoar, iluminar e dar forças
para continuar trabalhando e nos concedendo a oportunidade de estar mais uma vez representando o povo
norte-mineiro, nesta instituição que tem essa tão nobre missão".
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Os representantes do governo estadual e da Associação Mineira de Municípios (AMM) ainda não assinaram o acordo
com as condições para pagamento dos repasses atrasados aos municípios. O subsecretário do Tesouro Estadual,
Fábio Rodrigo Amaral, afirma que os recursos de fevereiro já foram pagos, mas a previsão para começar a quitar os
atrasados, por enquanto, é fevereiro de 2020.

Os recursos devidos, segundo a associação, chegaram aos R$ 6 bilhões, no final da gestão de Fernando Pimentel. Em
janeiro, Romeu Zema, no entanto, teria feito a mesma coisa que seu antecessor ao se apropriar de cerca de R$ 1
bilhão, provenientes principalmente da arrecadação da parte de ICMS e IPVA que seriam dos municípios.

O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O requerimento para realização da reunião foi da presidente  da
comissão, deputada Rosângela Reis (Pode), motivado por pedido do prefeito de Betim, Vittório Medioli.

De acordo com os números da AMM, somente de Betim foram retidos, em janeiro, pelo governo estadual, mais de R$
50 milhões. Durante a audiência, prefeitos e vereadores, de várias partes do Estado, relataram o caos que estão
vivendo em suas cidades, algumas com hospitais e escolas fechando as portas, sem dinheiro para as despesas
básicas.

Vittorio Medioli fez questão de citar que a Constituição Federal garante que 25% do ICMS arrecadado no Estado deve ir
direto para os municípios. "A Constituição determina isso, e uma lei complementar garante o automatismo do crédito. É
preciso restituir a legalidade urgentemente", reforçou. Na opinião dele, o Decreto 47.296, de 2017, que criou o Comitê
de Acompanhamento de Fluxo Financeiro do Estado, foi usado como "desculpa para roubar o dinheiro das prefeituras".

Segundo o prefeito, um acordo entre o Estado e o Banco do Brasil gerou também uma fraude dentro do sistema
bancário, ao mandar o dinheiro das prefeituras para uma conta que não era dos municípios.

Impeachment - Vittorio Medioli chegou a dizer que, se a Assembleia Legislativa  quisesse, já poderia pediu o
impeachment do governador Romeu Zema, com base na retenção dos recursos do mês de janeiro.

Deputados defendem diálogo e pressão ao governador

Todos os deputados  presentes à audiência pública enfatizaram o caráter suprapartidário da luta em defesa dos
municípios, inclusive os que hoje fazem parte da base de sustentação do atual governador.

O líder do Bloco Sou Minas Gerais, deputado Gustavo Valadares  (PSDB), reforçou a necessidade de parceria
constante entre governo, deputados  e prefeitos. Ele pediu ao governador que amplie o diálogo com todas as
instâncias políticas, que se faça a "negociação política saudável", para que as mudanças necessárias sejam feitas, e o
Estado possa "sair do buraco".

A presidente da comissão, deputada Rosângela Reis , propôs que a Assembleia ajude a acelerar a assinatura do
acordo entre o Governo do Estado e a AMM, e que o Plenário não vote nenhum projeto do governador, até que se
resolva a situação das prefeituras.

O deputado Raul Belém  (PSC), que já foi prefeito de Araguari (Triângulo), também afirmou: "se for preciso, para tirar
os municípios dessa miséria, nós não vamos votar nada nesta Casa. É isso que os cidadãos esperam de nós".
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A deputada Celise Laviola (MDB) e os deputados Dalmo Ribeiro (PSDB), Gustavo Santana (PR) e Antonio
Carlos Arantes  (PSDB) disseram acreditar na seriedade e na boa vontade do governador Zema em resolver a
questão, mas também enfatizaram a necessidade de diálogo e de uma postura firme da Assembleia na defesa dos
municípios.

E a deputada Ione Pinheiro  (DEM) reforçou que o Banco do Brasil também tem que ser responsabilizado pela
situação em que se encontram as prefeituras hoje, lembrando declarações do prefeito de Betim.

Governo reitera calamidade das contas

Durante a audiência pública, o representante do Executivo, o subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Rodrigo Amaral
de Assunção, reiterou a situação de calamidade em que se encontravam as contas públicas, no momento em que
Romeu Zema assumiu o Governo.

"Não tivemos condições de fazer nada em janeiro, pois não tínhamos nem os dados básicos do fluxo de caixa. Hoje,
chegando aos 60 dias de governo, já temos ao menos o fluxo de caixa previsto para os próximos cinco anos", disse. O
subsecretário acredita que o acordo com as prefeituras seja fechado em duas ou três semanas.

Mas o presidente  da AMM, Julvan Rezende Araújo Lacerda, disse que ainda falta muito. "Precisamos que o governo
comece a pagar os atrasados ainda este ano. E também temos que definir, no acordo, o que será feito em caso de
novas retenções, para podermos acionar o bloqueio do dinheiro, imediatamente, caso o Estado não pague aos
municípios", disse.

Prefeitos temem ser presos inocentemente

O deputado Zé Reis  (PSD) disse que uma preocupação enorme dos prefeitos é que, a partir de 2021, muitos deles
poderão ser processados, presos e terão seus bens bloqueados, "injustamente, sem terem feito nada de errado",
porque não puderam cumprir suas obrigações, pela falta de repasses dos recursos pelo Estado.

"Terão problema com a justiça porque as contas deles não vão fechar", afirmou o deputado, que é ex-prefeito de Bonito
de Minas, cidade de 10 mil habitantes no extremo Norte do Estado.

Os deputados Fernando Pacheco  (PHS) e Marquinhos Lemos (PT), que também foi prefeito de Carbonita
(Jequitinhonha), reforçaram pedido ao representante do governo para que a devolução dos recursos retidos seja feita o
mais rápido possível.

Cleitinho  Azevedo (PPS) disse que em Divinópolis (Centro-Oeste), cidade onde foi vereador, não há recursos nem
para fazer a coleta de lixo. "Sou da base do governo, mas não serei omisso, se essa situação não se resolver logo",
afirmou o parlamentar.

Lista de credores - Ao final da reunião, a deputada Rosângela Reis  anunciou que a Comissão apresentará
requerimentos com pedidos de providências às Secretarias de Planejamento e de Fazenda, para que sejam publicadas
no Diário Oficial a lista com a situação credora de todos os munícipios e quantidade de verba retida.

Outro pedido que será encaminhado é para a revogação imediata do Decreto 47.296, de 2017, que criou o Comitê de
Acompanhamento de Fluxo Financeiro do Estado. Com Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Entre os dias 15 e 31 de março, Belo Horizonte recebe a 5ª edição da Festa da Francofonia, que celebra a diversidade
das culturas francófonas e a riqueza da língua francesa em todos os continentes. A programação envolve diversos
eventos, como espetáculos teatrais e musicais, sessões de cinema, conferências, gastronomia e exposição de
fotografia, além de concursos e encontros visando o intercâmbio de brasileiros com universidades francófonas. Em
2019, a maior parte das ações tem foco na luta pela igualdade de gêneros e na celebração da participação feminina
dentro da diversidade das culturas francófonas em todos os continentes.

A abertura oficial da festa acontece na noite do dia 20 de março, o Dia Internacional da Francofonia, no Teatro José
Aparecido de Oliveira, da Biblioteca Pública Luiz de Bessa. A recepção para convidados será feita com a apresentação
do projeto Africultura, seguido da apresentação da programação e dos países presentes e atuantes em Belo Horizonte.
Ex-secretário estadual de Cultura, Angelo Oswaldo irá conduzir um talk show com representantes da França, da
Bélgica, do Canadá e da Suíça, com o tema "Igualdade de gênero e a inserção da mulher no mercado de trabalho''. Ao
fim do evento, será servido um coquetel.

Entre os pontos altos da programação, está a apresentação do espetáculo "Stupeur et tremblements" ("Estupor e
tremores"), da companhia Théâtre des Hommes, no dia 21 de março, no Sesc Palladium. Adaptado do romance da
escritora belga Amélie Nothomb, a montagem tem direção e interpretação da atriz marroquina Layla Metssitane,
naturalizada francesa aos 15 anos.

Destaque também para o espetáculo "Je me souviens", uma adaptação do Théâtre National Populaire, da obra "Le
Roman inachevé" ("O romance inacabado"), de Louis Aragon. Dirigido e interpretado pelo ator Damien Gouy e pelo
músico Benjamin Kerautret, a peça cênica-musical tem exibição programada para o dia 29, também no Sesc Palladium.

Já no campo do cinema, a mostra "Diretoras francófonas" terá dois polos: o MIS Cine Santa Tereza e o Sesc Palladium,
entre 15 e 31 de março. Na lista de películas, "Luna" (2017), de Elsa Diringer; "Coração de Espinhos" ("Crache coeur",
2014), de Julia Kowalski; e "M" (2016), de Sara Forestier. Outra atração cinematográfica é a Festa do Curta-metragem,
de 19 a 24 de março, também no Sesc Palladium, com diversas temáticas e gêneros, de documentários, ficções e
animações.

Haverá também show do grupo franco-brasileiro %u010Cao Laru, na casa de shows A Autêntica, dia 24. A
apresentação vocal e instrumental mistura composições autorais a temas célebres da canção francesa, como "Les
triplettes de Belleville", "Les copains d'abord", "La foule", "Johnny tu n'es pas un ange" e "Je veux". Na sequência, o DJ
Paco Pigalle anima a pista com temas francófonos.

No fim de semana seguinte, dia 30 de março, será a vez do show do duo Rive, no Teatro da Assembleia , formado
por Juliette Bossé (guitarra, piano, voz) e Kévin Mahé (bateria). De sonoridade electro-pop e canções autorais, escritas
em francês por Bossé, o show traz o repertório do segundo álbum da dupla, "Narcose", cujas letras aludem à luta
feminista.

A exposição de fotografia "Olhares cruzados - Brasil e Canadá", na Casa Fiat de Cultura", a partir de 21 de março,
também integra a programação. A mostra propõe um intercâmbio cultural e um novo olhar sobre as cidades de Brasília
e Ottawa, capitais dos dois países. O público poderá ver a diversidade das paisagens urbanas que revelam a beleza e
a identidade cultural de cada lugar. São 15 imagens de Brasília, retratadas pelo fotógrafo canadense Daniel Stanford, e
15 de Ottawa, retratadas pelo fotógrafo brasileiro Kazuo Okubo.

A Academia Mineira de Letras, por sua vez, irá receber, no dia 22, a palestra "Arqueofeminismo: mulheres filósofas e
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filósofos feministas na França, séculos XVII-XVIII", com o filósofo francês Maxime Rovère, professor de Filosofia da
PUC-Rio. Organizador de uma coleção de textos escritos por pensadoras feministas, ele irá apresentar a participação
das mulheres na história da filosofia, especialmente em questões relacionadas ao corpo e aos direitos de gênero.

De 21 a 31 de março, alguns restaurantes de Belo Horizonte, como o Au Bon Vivant, irão receber a quinta edição do
festival gastronômico Goût de France. No cardápio, pratos especiais que reinventam a culinária francesa tradicional.

Os interessados em terem a experiência de estudar em universidades francófonas também terão a oportunidade de se
reunir com representantes de importantes instituições da Bélgica, do Canadá, da França e da Suíça. A turnê "Estudar
em países francófonos" acontece entre os dias 21 e 26 na PUC Minas (campi Coração Eucarístico e Praça da
Liberdade), na UFMG (faculdades de Direito e Engenharia), no Cefet-MG e na Universidade Fumec.

Paralelamente, a Festa da Francofonia promove os concursos "La Plume D'Or" e "Dis moi dix mots". O "La Plume D'Or"
é uma competição do idioma francês para estudantes de diferentes níveis das Alianças Francesas, em que o primeiro
colocado irá ganhar uma estadia em Paris, em março de 2020, durante a Semaine de la Francophonie. O "Dis moi dix
mots", por sua vez, consiste na produção de textos em torno de dez palavras francófonas escolhidas para 2019.

Por fim, no dia 31 de março, uma divertida partida de pétanque no Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho: o tradicional
jogo francês consiste em arremessar bolas de aço na tentativa de aproximá-las o máximo possível de uma bolinha de
madeira. Com coordenação do francês Philippe Watel e participação de membros da comunidade francófona de Belo
Horizonte, a atividade e os equipamentos são gratuitos, mediante confirmação no Sympla.

A realização do evento é da Aliança Francesa Belo Horizonte, da Embaixada da França, do Institut Français Brasil, do
Campus France Brasil, da Câmera de Comércio Brasil-Canadá, do Consulado Honorário da Suíça, do Consulado
Honorário da França e do Wallonie Bruxelles International. O evento tem o apoio do Cefet-MG, do Governo do Canadá,
da Embaixada da Bélgica, da casa de shows A Autêntica e do restaurante Au Bom Vivant. O apoio cultural é da
Academia Mineira de Letras, da Casa Fiat de Cultura, do Cine Santa Tereza, do Sesc Palladium, da Assembleia
Legislativa de Minas Gerai e da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

PROGRAMAÇÃO

De 15 a 31 de março

Mostra "Diretoras francófonas" | MIS Cine Santa Tereza (rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza)

Dia 15

19h30 - "A bela e a bela" ("La belle et la belle"), de Sophie Fillières. França, 2017. Drama/95'. Classificação etária: livre.

Dia 16

19h - "Bom trabalho" ("Beau travail"), de Claire Denis. França, 1999. Drama/93'. Classificação etária: 10 anos.

Dia 17

17h - "Corniche Kennery", de Dominique Cabrera. França, 2016. Ficção/94'. Classificação etária: livre.

19h - "Aos 14" ("À 14 ans") de Hélène Zimmer. França, 2015. Romance/86'. Classificação etária: livre.

Dia 20

19h30 - "A vida doméstica" ("La vie Domestique"), de Isabelle Czajka. França, 2013. Ficção/93'. Classificação etária:
livre.
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Dia 21

19h30 - "Cineast(a)s" ("Cineast(e)s"), de Julie Gayet e Mathieu Busson. França, 2013. Documentário/75'. Classificação
etária: livre.

Dia 22

17h - "Coração de Espinhos" ("Crache coeur"), de Julia Kowalski. França, 2014. Drama/83'. Classificação etária: livre.

19h30 - "M", de Sara Forestier. França, 2016. Drama/100'. Classificação etária: livre.

Dia 23

19h - "Assim que abro os meus olhos" ("A peine j'ouvre les yeux"), de Leyla Bouzid. Bélgica, França, Tunísia, 2015.
Drama/106'. Classificação etária: 16 anos.

Dia 24

17h - "Mulheres e homens" ("Des femmes et des hommes"), de Frédérique Bedos. França, 2015. Documentário/52'.
Classificação etária: livre. Sessão comentada.

19h - "Luna", de Elsa Diringer. França, 2017. Comédia dramática/93'. Classificação etária: livre.

Dia 27

19h30 - "Dane-se a morte" "S'e, fout la mort", de Claire Denis. França, 1990. Drama/90'. Classificação etária: 12 anos.

Dia 28

19h30 - "Le vent tourne", de Bettina Oberli. Bélgica, França e Suíça, 2017 | Ficção/87'. Classificação etária: 16 anos.

Dia 29

19h30 - "Suzanne", de Katell Quillévéré. Bélgica e França, 2013. Drama/91'.

Dia 30

19h - "Me tire uma dúvida" ("Ôtez-moi d'un doute"), de Carine Tardieu. França, 2016. Drama/100'. Classificação: livre.

Dia 31

17h - "A rainha de Montreal" ("Queen of Montreuil"), de Sólveig Anspach. França, 2011. Comédia/87'. Classificação:
livre.

19h - "A carne e os vulcões" ("La chair et les volcans"), de Demesme Clémence. França, 2015. Drama/22'.
Classificação: livre.

De 19 a 24 de março

Festa do Curta-metragem | Sesc Palladium (avenida Augusto de Lima, 420, Centro)

Dia 19
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19h - Mostra "Tudo sobre o esporte"

- "O skate moderno" ("Le skate moderne"), de Antoine Besse. França, 2014. Documentário/7'.

- "As Garotas" ("Les filles"), de Alice Douard. França, 2015. Ficção/28'.

- "9.58", de Louis Aubert. França, 2017. Ficção/15'.

- "Huit", de Mathieu Mouterde. França, 2018. Ficção/10'.

- "Dunk", de Sophie Martin. França, 2018. Ficção/22'.

Dia 20

19h - Mostra "Conversations ou la tchatche"

- "La Virée à Paname", de Carine May e Hakim Zouhani. França, 2013. Ficção/23'.

- "Convenção de Genebra" ("La convention de Genève"), de Benoît Martin. França, 2016. Ficção/15'.

- "Le dernier des céfrans", de Pierre-Emmanuel Urcun. França, 2015. Ficção/30'.

- "Goliath", de Loïc Barché. França, 2016. Ficção/19'.

Dia 21

19h - Mostra "Os filmes da cinemateca da África ("Les films de la cinematheque Afrique")

- "África sobre o Sena" ("Afrique sur Seine"), de Paulin Soumanou Vieyra e Mamadou Saar. Senegal, 1955.
Documentário/21'.

- "Madama Esther", de Luck Razanajaona. Madagascar, 2013. Ficção/15'.

- "Petite Lumière", de Alain Gomis. França e Senegal, 2003. Ficção/15'.

- "Les avalés du grand bleu", de Maxime Tchincoun. Togo, 2014. Ficção/26'.

Dia 22

19h - Mostra "Retorno à escola" ("Retour à l'ecole")

- "Zero de conduta" ("Zéro de conduite"), de Jean Vigo. França, 1933. Ficção/44'.

- "De volta à escola" ("Rentrée des classes"), de Jacques Rozier. França, 1955. Ficção/24'.

- "Abra a porta, por favor" ("Open the door, please"), de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. França, 2007. Ficção/12'.

Dia 24

19h - Mostra "Os 50 Anos do Grec - Grupo de Pesquisas e Ensaios Cinematográficos" ("Les 50 ans du Grec")

- "Paris-Ficelle", de Laurence Ferreira Barbosa. França, 1982. Ficção/17'.
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- "O contrabandista" ("Le Passeur"), de Danielle Arbid. França, 1999. Ficção/12'.

- "As medusas" ("Les méduses"), de Delphine Gleize. França, 2000. Ficção/17'.

- "Awa é uma garotinha muito gananciosa" ("Awa est une petite fille très gourmande"), de Barbara Creutz-Pachiaudi.
França, 2004. Animação/6'.

- "A bras le corps", de Katell Quillévéré. França, 2005. Ficção/19'.

- "Enquanto tivermos espingardas" ("Tant qu'il nous reste des fusils à pompes"), de Caroline Poggi e Jonathan Vinel.
França, 2014. Ficção/30'.

Dia 24

17h - Mostra "Les petits malins"

- "O garotinho" ("Le petit bonhomme de poche"), de Ana Chubinidze. França, Geórgia e Suíça, 2016. Animação/7'30''.

- "A lei do mais forte" ("La loi du plus fort"), de Pascale Hecquet. Bélgica e França, 2015. Animação/6'30''.

- "A luva" ("La Moufle", de Clémentine Robach". Bélgica e França, 2014. Animação/8'.

- "Nicolas et Guillemette", de Virginie Taravel. França, 2008. Animação/9'30''.

- "Oktapodi", de Julien Bocabeille e Francois-Xavier Chanioux. França, 2007. Animação/2'30''.

- "Bonecos de neve" ("Bonhommes"), de Cecilia Marreiros Marum. Bélgica e França, 2004. Animação/8'.

- "La migration bigoudenn", de Alexandre Heboyan e Eric Castaing. França, 2004. Animação/1'40.

- "Circuito marinho" ("Circuit marine"), de Isabelle Favez. França, 2003. Animação/8'.

20 de março

18h30 - Concurso La Plume d'Or | Aliança Francesa BH (rua Tomé de Souza, 1.418, Savassi)

19h - Abertura oficial   conferência "Igualdade de gênero e a inserção da mulher no mercado de trabalho'' | Teatro José
Aparecido de Oliveira - Biblioteca Pública Luiz de Bessa (Praça da Liberdade, 21, Savassi)

21 de março

10h - Abertura da exposição "Olhares cruzados" | Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Savassi) - a mostra
fica em cartaz até o dia 19 de maio

20h - "Stupeur et tremblements", de Layla Metssitane | Sesc Palladium (avenida Augusto de Lima, 420, Centro)

De 21 a 26 de março

Turnê "Estudar em países francófonos" - Bélgica, Canadá, França e Suíça

Dia 21

12h - PUC Minas - Campus Coração Eucarístico (rua Dom José Gaspar, 500, Coração Eucarístico)
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18h - PUC MINAS - Campus Praça da Liberdade (avenida Brasil, 2.023, Savassi)

Dia 22

11h - Faculdade de Direito da UFMG (avenida João Pinheiro, 100, Centro)

Dia 25

14h - Faculdade de Engenharia da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.627, São Luís)

18h - Cefet-MG, campus 1 (avenida Amazonas, 5.253, Nova Suíça)

Dia 26

11h20 - Universidade Fumec (rua Cobre, 200, Cruzeiro)

De 21 a 31 de março

Festival gastronômico Goût de France

Au Bon Vivant (rua Pium-í, 229, Cruzeiro)

22 de março

19h30 - Palestra com Maxime Rovère, professor de Filosofia da PUC-Rio. Tema: "Arqueofeminismo. Mulheres filósofas
e filósofos feministas na França, séculos XVII-XVIII" | Academia Mineira de Letras (rua da Bahia, 1.466, Lourdes)

24 de março

19h - Show %u010Cao Laru   DJ Paco Pigalle | A Autêntica (rua Alagoas, 1.172, Savassi)

De 26 a 31 de março

Mostra "Diretoras francófonas" | Sesc Palladium (avenida Augusto de Lima, 420, Centro)

Dia 26

18h - "Cineast(a)s" ("Cineast(e)s"), de Julie Gayet e Mathieu Busson. França, 2013. Documentário/75'. Classificação
etária: livre. Sessão comentada.

Dia 27

19h30 - "Coração de Espinhos" ("Crache coeur"), de Julia Kowalski. França, 2014. Drama/83'. Classificação etária:
livre.

Dia 28

19h30 - "M", de Sara Forestier. França, 2016. Drama/100'. Classificação etária: livre.

Dia 29

19h - "Mulheres e homens" ("Des femmes et des hommes"), de Frédérique Bedos. França, 2015. Documentário/52'.
Classificação etária: livre. Sessão comentada.
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Dia 30

20h - "Assim que abro os meus olhos" ("A peine j'ouvre les yeux"), de Leyla Bouzid. Bélgica, França, Tunísia, 2015.
Drama/106'. Classificação etária: 16 anos.

Dia 31

17h - "Luna", de Elsa Diringer. França, 2017. Comédia dramática/93'. Classificação etária: livre.

19h30 - "Le vent tourne", de Bettina Oberli. Bélgica, França e Suíça, 2017 | Ficção/87'. Classificação etária: 16 anos.

28 de março

19h30 - Masterclass Théâtre National Populaire, com Damien Gouy e Sébastien Kerautret | Sesc Palladium

29 de março

20h - Espetáculo "Louis Aragon, de me souviens", do Théâtre National Populaire | Sesc Palladium (avenida Augusto de
Lima, 420, Centro)

30 de março

10h - Premiação do concurso "Dis moi dix mots" | Aliança Francesa BH (rua Tomé de Souza, 1.418, Savassi)

19h - Show do duo Rive | Teatro da Assembleia (rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho)

31 de março

14h - Jogo de pétanque | Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho (avenida Professor Mário Werneck, 2.691, Buritis)
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Itatiaia
Título: Demandas dos moradores de Macacos via ser discutida daqui a duas semanas na

Assembleia - 07h29
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

As demandas dos moradores de Macacos em Nova Lima, atingidos pelo risco de rompimento de uma barragem voltam
a ser discutidas daqui a duas semanas na Assembleia Legislativa  de Minas. Ontem durante reunião a população
pediu agilidade da Vale para resolver problemas em uma escola municipal. Entrevista: Paulo Neto- integrante Águas
Claras, Melina Borges- associação de moradores de Macacos,

impresso em 04/03/2019 às 11:57 25 de 247

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg-itatiaia1ed-0103.mp3
http://www.interclip.com.br/


Portal EM
Título: Após denúncia de superfaturamento, Zema recua em valor e repasse de emendas

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

O valor por carro, que havia saltado de R$ 45 mil para R$ 62 mil, voltou ao inicial por causa da reclamação dos
deputados
Depois da acusação de deputados  de que a tabela de emendas apresentada na Assembleia estaria superfaturada, o
governo Zema (NOVO) recuou no valor ofertado para a compra de carros e decidiu repassar o dinheiro diretamente aos
municípios. Com isso, em vez de o estado adquirir a frota e entregar aos prefeitos, cada um ficará responsável pela
destinação da verba carimbada pelos parlamentares.

A cifra por veículo, que havia saltado de R$ 45 mil para R$ 62 mil, voltou ao valor inicial, após a denúncia dos
deputados .

O prazo para indicar as emendas, que passaram a ser impositivas neste ano, terminou no dia 24 de fevereiro, mas os
parlamentares tem mais 11 dias para apresentar eventuais correções. Além de tornar a emenda obrigatória em lei
aprovada no fim da legislatura passada, os parlamentares conseguiram inflacionar a cota individual de R$ 1,5 milhão
para R$ 5 milhões, que terão de ser pagos por Zema.

Em reunião na Assembleia, o governo havia apresentado a tabela inicial, que desagradou os deputados , que
acusaram um superfaturamento. "Depois da nossa denúncia resolveram passar o recurso para as prefeituras, aí se elas
quiserem pagar um carro mais caro vão ter de inteirar, senão, o valor ficará nos R$ 45 mil mesmo. É um vício que tinha
e conseguimos mudar. O governo tem que passar o recurso e ser fiscalizador", disse o deputado Alencar da Silveira
Jr . (PDT).

Alencar creditou o erro na tabela das emendas à "inexperiência de Zema" e disse que tudo fica mais caro quando feito
pelo estado. "Nisso aí será uma economia de quase R$ 20 mil por veículo. Agora queremos que a mesma coisa seja
feita para as academias", disse. Segundo a denúncia dos parlamentares feita em fevereiro, os valores dos aparelhos
das academias populares sugeridos pelo governo teriam subido de R$ 18 mil para R$ 25 mil.

O líder do governo, deputado Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), negou que a tabela tenha sido um erro, mas disse
que a reivindicação dos parlamentares foi atendida. "Não tem nada de superfaturamento. O que acontece é que o valor
que estava colocado era alto e entendemos que os prefeitos poderiam comprar veículos mais baratos. A maioria
entendeu que seria melhor repassar esse recurso direto aos municípios", disse o tucano.

impresso em 04/03/2019 às 11:57 26 de 247

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/03/01/interna_politica,1034805/apos-denuncia-de-superfaturamento-zema-recua-e-muda-repasse-de-emenda.shtml
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Trem de passageiros para Inhotim - 05h25

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Funcionários da Vale presos em investigação do rompimento da barragem deixam a penitenciária. Em Brumadinho,
186 corpos já foram resgatados. Enquanto isso, um projeto de lei tenta garantir o repasse de indenizações para a
prefeitura de Brumadinho. Deputado estadual espera viabilizar um trem de passageiros de Belo Horizonte para
Brumadinho, facilitando o turismo no Museu do Inhotim.  Entrevista: Coronel Henrique (deputado estadual - PSL)
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg - 08h30

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Carlos Lindenberg diz que são tantos os interessados em resolver essa grave questão das barragens de rejeito de
minério em Minas, que eles vão acabar fazendo o que querem as mineradoras. A Câmara Municipal de Belo Horizonte
criou uma CPI como as outras, mas na sua instalação não havia nem quórum. A Assembleia Legislativa  que
também tem autoridade sobre o assunto, até porque Minas e junto com Carajás, o maior produtor de minério de ferro
do país para não falar do ouro tenta também instalar uma CPI e não consegue. A Assembleia aprovou na semana
passada uma nova legislação para a exploração mineral no estado, muito mais criteriosa, rigorosa, mas ainda assim
não consegue instalar a sua CPI.
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Agora - Divinópolis
Título: Após encontro, deputados cogitam pedir intervenção

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Da Redação

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
cogita pedir intervenção no Governo do Estado. O assunto foi discutido em uma audiência pública realizada na ALMG
nesta quarta-feira, 27, com prefeitos de Minas Gerais. De acordo a presidente da Comissão, Rosângela Reis
(Pode), a intervenção pode ser solicitada caso o governador Romeu Zema (Novo) não regularize os repasses
constitucionais dos municípios. Segundo Rosângela, até mesmo deputados  da base do governador na Assembleia
apoiaram o ato.

- Tivemos muitos deputados  da própria base do governo presentes [na audiência pública], que estão totalmente
voltados ao apoio a esta causa, porque somos unânimes em dizer que o governo tem que repassar este recurso -
reforçou.

Conforme informou a Associação Mineira de Municípios (AMM), a dívida do Governo do Estado com as prefeituras
ultrapassa R$ 13 bilhões. Somente a dívida da atual gestão com os munícipios, referente a janeiro, é de R$ 1 bilhão.

Durante a audiência, os prefeitos não aceitaram a proposta do governo Zema de começar a pagar a dívida deixada
pelo petista Fernando Pimentel, de R$ 12 bilhões, de forma parcelada, sendo o primeiro pagamento só em fevereiro de
2020. Além de ter a intenção de começar a pagar os recursos em atraso apenas no próximo ano, o governador tentou
ainda incluir no débito sua dívida de janeiro com os municípios.

- Essa proposta ainda está em negociação, mas eles [os prefeitos] não aceitarão incluir, nesse passivo, o valor de R$ 1
bilhão não repassado em janeiro - adianta Julvan.

Impeachment

De acordo com uma fonte do Agora, no início de fevereiro, foi agendada pela AMM uma reunião com vários prefeitos
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para discutir a entrada do pedido de impeachment do governador Romeu Zema. O encontro foi adiado, e depois
cancelado, sem maiores explicações.

Prisão

Durante a audiência pública, o presidente  da AMM, Julvan Lacerda, enfatizou que muitos prefeitos temem ser presos
injustamente, sem terem feito nada de errado, pois, no dia 8 de fevereiro, o Tribunal de Contasdo Estado (TCE)
notificou mais de 653 chefes do Executivo pelo não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

- E também temos que definir, no acordo, o que será feito em caso de novas retenções, para podermos acionar o
bloqueio do dinheiro, imediatamente, caso o Estado não pague aos municípios - disse.
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Super Notícia
Título: Governo de MG quer avaliar estatais para privatização

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Anunciada como prioridade, venda da Cemig depende de aprovação na ALMG
Todas as estatais mineiras serão avaliadas para serem privatizadas. A venda dessas empresas faz parte das
exigências do governo federal para a aprovação da renegociação fiscal do Estado com a União, que, segundo o
secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, deve sair do papel até julho. Em entrevista exclusiva a O TEMPO,
Barbosa declarou também que, para que isso ocorra no prazo estipulado, o governo depende da agilidade da
discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

"O tamanho do problema é muito grande. Vamos avaliar todas as empresas do Estado para ver quais têm o maior
ativo. Algumas são mandatórias, como as do setor de energia, de saneamento e instituição financeira. Mas essa é uma
discussão em que vamos avaliar o fluxo de caixa que vai compor o processo. A partir daí, vamos ver o que podemos e
o que devemos fazer", explicou.

Sobre as empresas que devem ser vendidas, o secretário reforçou que a privatização da Cemig é prioridade do
governo. Ele destacou, porém, que essa venda pode ser dificultada pelo Poder Legislativo, uma vez que a Constituição
Estadual exige a instauração de um plebiscito e a aprovação dos parlamentares estaduais para a conclusão de um
eventual negócio. "Sim, nós temos a intenção de privatizar a Cemig, e eu vou deixar isso bem claro. Nós temos um
desafio que é a Constituição Estadual. Então, existe todo um processo de discussão na ALMG. Por isso, é possível ver
que o plano de recuperação tem alguns desafios", afirmou Barbosa.

O secretário afirmou que essas contrapartidas do governo federal não são negociáveis - ou seja, todas devem ser
cumpridas. "Há um rol de ações que o Executivo deve cumprir. Ou faz todas, ou não é possível a adesão ao plano de
recuperação fiscal. É binário", disse. Barbosa explicou que objetivo da privatização é fazer frente a um momento de
iliquidez. "Como o Estado está precisando de caixa e não tem, a ideia é vender", disse.

Urgência

O secretário voltou a afirmar que, para ele, a única saída para a atual situação do Estado é a renegociação da dívida
com a União. "Vou deixar muito claro: nós não temos um plano B. O tamanho do problema é tão gigantesco que eu não
consigo enxergar outra maneira. O pessoal fala muito da Lei Kandir. Se ela vier, será maravilhoso, mas eu não posso
contar com isso. Quantos anos o governo anterior tentou e não conseguiu?", pontuou. Barbosa afirmou ainda que, se
nada for feito, "em quatro anos, o déficit será de cerca de R$ 100 bilhões".

Barbosa entende que o plano de reajuste fiscal é "firme e duro", mas que a grave situação de Minas exige urgência.
"Não dá para esperar essa naturalidade do processo fiscal acontecer, porque isso pode demorar muitos anos. Temos
que pagar os servidores em dia e fazer os repasses regulares para os municípios, por exemplo. O plano de
recuperação fiscal é duro, mas ele traz uma estabilidade no médio prazo", contou.

O secretário explicou ainda que o governo federal requer, além da venda de empresas, ações de corte de gastos.
"Existe um rol de ações que devem ser implantadas, como a redução dos incentivos fiscais, a redução do tamanho da
máquina, o teto de gastos e a adequação da legislação previdenciária", enumerou.

Ao contrário do que pensam alguns parlamentares sobre o plano de reajuste fiscal, Barbosa afirma que o acordo não "é
uma simples postergação da dívida". "Eu não estou jogando um problema lá para frente, o problema é hoje. O Estado
não paga em dia o funcionalismo, até o início de fevereiro o governo não fazia os repasses dos municípios. Estamos
com um déficit de custeio enorme", declarou.
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Experiência

Gustavo Barbosa foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e responsável por aplicar o plano de reajuste fiscal no
Estado. Questionado se o acordo de lá deu certo, ele respondeu: "Lá, o 13º salário foi pago no dia 20 de dezembro".

Minientrevista

O governo de Minas teve a nota de classificação de risco de crédito rebaixada por falta de pagamento de dívidas. Por
que esse valor não foi pago? Na realidade, o Estado não está pagando dívida. Então é uma consequência natural o
rebaixamento de rating. Nós estamos buscando na Justiça o não bloqueio, porque, quando você não paga, o Tesouro
Nacional pega da sua conta. Então, a gente está tentando segurar, e temos tido sucesso.

Diante da situação do Estado, como foi possível o início do pagamento do 13º salário neste mês? Isso foi possível com
a organização no fluxo de caixa. Quando chegamos, o caixa estava extremamente desorganizado. Então, optamos por
uma redução drástica no custeio.

É possível dizer quando os servidores públicos vão voltar a receber no quinto dia útil? Não. Já demos as datas de
março. Estamos tentando dar a maior previsibilidade possível para o servidor.

Como está o acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento da dívida com as prefeituras,
tanto de janeiro deste ano quanto da gestão passada? Nós estamos fazendo um acordo que tem como pano de fundo o
Tribunal de Justiça nos ajudando na conciliação. Já recebemos o presidente  da AMM, Julvan Lacerda (MDB). O
secretário de Estado de Governo, Custódio Mattos (PSDB) vem discutindo esse assunto sistematicamente, o advogado
geral do Estado, Sérgio Pessoa, e eu. Enfim, estamos construindo um acordo exatamente para atender todas as
demandas. Eu não posso antecipar todos os pontos, mas eu quero reforçar que, desde do dia 30 de janeiro, fazemos
os repasses em dia. Tivemos atrasos, sim, em janeiro, e reconhecemos que tivemos atrasos. Quando chegamos ao
governo, o caixa estava completamente desorganizado.

Como e quando essa dívida deve ser paga aos municípios? Certamente, o pagamento será dividido. Não há hipótese
de pegar esse volume de dívida e pagar. Lembrando que esse valor devido aos municípios não está nos restos a pagar
(que gira em torno de R$ 20 bilhões). Ele está no compromisso que o Estado tem com os municípios, que está sendo
firmado nesse acordo. Não posso adiantar quando será o início da quitação desse montante.

Quando o governador Romeu Zema (Novo) pretende revogar o decreto 47.296/2017, que culminou na falta de
repasses para as prefeituras? A retirada do decreto também está no acordo. Não estamos tendo nenhum problema de
repasse por causa do decreto. Entendemos a preocupação da AMM. Mas não houve, depois do dia 30 de janeiro,
qualquer problema de repasses.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Disputa de ideologias entre partidos de esquerda e direita trava comissão de educação na

Assembleia de Minas - 06h06
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Os embates entre deputados que marcaram as últimas quatro reuniões da Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) impediram ontem o andamento dos trabalhos no plenário. Com a falta de
entendimento, a Mesa Diretora agora vai tentar aparar as arestas entre os membros do colegiado para que se tenha
trabalhos efetivos, uma vez que a Casa custa, e muito, aos cofres públicos. Somente neste ano, o Orçamento previsto
é de R$ 1,6 bilhão.Atualmente, estão na pauta da comissão 47 requerimentos e 10 projetos para serem apreciados,
mas não houve consenso nos últimos quatro encontros. Uma reunião extraordinária do grupo estava marcada para às
15h. Um minuto depois, Coronel Sandro  (PSL) encerrou a sessão por falta de quórum. Isso ocorreu no mesmo
momento em que a presidente do colegiado, Beatriz Cerqueira  (PT), e Professor Cleiton (DC) chegavam ao
auditório. Entrevistados: Coronel Sandro (PSL); Beatriz Cerqueira (PT).
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Blog do PCO
Título: Jogo Aberto - Eleito pelo PSL...

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

*Eleito pelo PSL para seu primeiro mandato de deputado estadual o Coronel Sandro  (foto), reformado (aposentado)
da Polícia Militar, de 54 anos, deu ontem um show de bravatas na Assembleia Legislativa . Como membro mais
velho da Comissão de Educação, presidida pela petista Beatriz Cerqueira , o Coronel Sandro , aproveitando-se da
ausência da presidente , que se encontrava no plenário, e alegando falta de quorum, abriu e fechou a reunião,
impedindo assim a análise de vários requerimentos. Ao chegar ao plenário foi vaiado por professores e aí deu o seu
show: "aqui é Bolsonaro. Não batam o pé, não. Se baterem terão que entrar pois eu não tenho medo". Para encerrar a
demonstração final de criatividade: "Lula está preso, babacas".

*Até aqui o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  Filho, tem conseguido se esquivar da instalação de uma
CPI para apurar responsabilidades na ruptura da barragem de Brumadinho. Segundo alguns deputados , ele evita
assinar a autorização para abertura da CPI alinhado à posição do Executivo. Ontem o deputado Sargento Rodrigues ,
autor do requerimento para a CPI, apresentado ainda em janeiro, apresentou outro requerimento, cobrando do
presidente a autorização para a instalação da comissão. O parlamentar promete fazer barulho.
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O Globo Online (RJ)
Título: Novas normas para barragens são importantes, mas é preciso ir além

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Tragédia de Brumadinho põeem xeque laudos de segurançade milhares de represas no país
Parece óbvio que instalações de qualquer tipo não podem ser edificadas abaixo de barragens. Por motivo elementar.
Em caso de rompimento, são atingidas imediatamente. Mas, no Brasil, nem sempre o óbvio é ululante. Prova disso é o
desastre no reservatório de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho. Embora um plano de
emergência atestasse que em caso de acidente a administração e o refeitório seriam soterrados em um minuto, nada
foi feito para retirá-los da rota da lama, o que poderia ter evitado dezenas de mortes.

Nesse contexto, é relevante a resolução da Agência Nacional de Mineração (ANM) que proíbe as mineradoras de
manter instalações, fazer obras ou serviços numa distância de até dez quilômetros abaixo das barragens. Estima-se
que, em caso de rompimento, essas áreas podem ser atingidas em até 30 minutos. As estruturas existentes deverão
ser desativadas até 15 de agosto. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou normas semelhantes.

Outra medida necessária, embora tardia, é a determinação para que sejam extintas todas as barragens construídas
pelo método de alteamento a montante, o mesmo utilizado em Mariana e Brumadinho, cenário dos dois maiores
desastres ambientais do país. A técnica, que consiste em ampliar para cima o reservatório, usando o próprio material
descartado, é considerada obsoleta e insegura, tendo sido banida de países como o Chile. Das 717 represas de
rejeitos de mineração, 88 (12%) foram erguidas dessa forma. Segundo a ANM, as estruturas que estão desativadas
terão de ser extintas até agosto de 2021. As que se encontram ativas devem ser eliminadas até 2023.

Essas iniciativas acontecem após os desastres de Mariana, em 2015, que deixou 19 mortos e causou destruição
inestimável, e de Brumadinho, em janeiro, que já soma 182 mortos e 126 desaparecidos. São importantes,
inegavelmente, mas é preciso ir muito além.

A constatação, pelas investigações, de que a Vale sabia da situação crítica da barragem da Mina do Feijão - a
mineradora, aliás, teve a nota de crédito rebaixada pela Moody's, na quarta-feira, perdendo o grau de investimento-,
embora laudos atestassem a sua estabilidade, põe em xeque todo e qualquer diagnóstico de outros reservatórios. As
atuais classificações de risco não são confiáveis, e precisam ser revistas.

A ANM também determinou inspeções diárias em barragens de mineração construídas pelo método de alteamento a
montante. Importante, sem dúvida. Mas o Brasil tem mais de 24 mil represas de todos os tipos, cuja segurança é
desconhecida. Há que se ter um monitoramento que contemple todas elas, evidentemente focando nas de maior risco.
O momento é este. Não se pode esperar até a próxima tragédia.
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Portal O Tempo
Título: Falta de entendimento entre deputados trava a pauta da Comissão de Educação

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-03-2019 Link para a Notícia

Os embates entre deputados que marcaram as últimas quatro reuniões da Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) impediram ontem o andamento dos trabalhos no plenário. Com a falta de
entendimento, a Mesa Diretora agora vai tentar aparar as arestas entre os membros do colegiado para que se tenha
trabalhos efetivos, uma vez que a Casa custa, e muito, aos cofres públicos. Somente neste ano, o Orçamento previsto
é de R$ 1,6 bilhão.

Atualmente, estão na pauta da comissão 47 requerimentos e 10 projetos para serem apreciados, mas não houve
consenso nos últimos quatro encontros. Uma reunião extraordinária do grupo estava marcada para às 15h. Um minuto
depois, Coronel Sandro (PSL) encerrou a sessão por falta de quórum. Isso ocorreu no mesmo momento em que a
presidente do colegiado, Beatriz Cerqueira (PT), e Professor Cleiton (DC) chegavam ao auditório.

Normalmente, os deputados esperam por 15 minutos para que os trabalhos sejam iniciados. Porém, Coronel
Sandro afirmou que não esperou esse tempo porque a presidente  não respeitou outra conduta de praxe: saber a
disponibilidade dos políticos antes de marcar reunião extraordinária. "Respeitei o regimento interno. Acho que estamos
precisando de uma liderança na comissão que seja conciliadora e que faça com o que os trabalhos avancem", afirmou.

Quando Coronel Sandro  foi se pronunciar, pessoas que ocupavam o plenário o vaiaram, e, diante do clima tenso, a
reunião foi encerrada. Ele diz que isso ocorre por falta de diálogo: "Mais uma vez, fui impedido de fazer uso da palavra,
como vem acontecendo com frequência. E, em função disso, a Mesa decidiu encerrar a reunião. Mas estou certo de
que chegaremos a um consenso", reclamou.

Beatriz afirma que há muito trabalho no colegiado, mas que o partido Novo e o PSL decidiram fazer obstruções. Como
exemplo, ela diz que em qualquer colegiado são necessários apenas cinco minutos para uma votação de um
requerimento, mas que esse tempo chega hoje a uma hora. A petista ainda argumenta que tem adotado uma postura
republicana, colocando em pauta os assuntos levados por todos os deputados .

Ela ressalta que foi importante que a discussão tenha ido para o plenário, porque tornou-se uma responsabilidade da
Casa. "A Mesa vai ter que se posicionar em relação ao que está acontecendo em uma comissão tão importante, que
está sendo inviabilizada por dois partidos. Não importa de quem é o requerimento, não importa o conteúdo, mas a ideia
deles é a inviabilização da comissão", disse.

Intervenção

O vice- presidente da Casa, Antônio Carlos Arantes  (PSDB), foi quem interrompeu a sessão plenária. De acordo
com ele, isso foi feito para evitar um bate-boca. O tucano pontuou que o povo não pode pagar pela falta de
entendimento entre parlamentares e, por isso, essa discussão vai ser levada para a Mesa. "O debate já está muito
acalorado, já está passando do limite de respeito entre partidos e parlamentares. Então, nós procuramos encerrar e
buscar uma conversa particular com ambos por meio da presidência e da Mesa para tentar ver se joga água benta,
uma água fria", explicou Arantes.

Mais críticas

Membro suplente da Comissão de Educação, o deputado Bartô (Novo) disse que é preciso ocorrer uma mudança na
presidência do colegiado por, segundo ele, "total falta de competência e estrutura" de Beatriz Cerqueira  para dirigir
os trabalhos do grupo. O parlamentar afirmou que, desde o início do trabalhos, tem procurado manter uma postura
apaziguadora, conversando com os demais membros do colegiado, mas a petista tem se mostrado irredutível e não
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participa das conversas.

Bartô diz que o vice- presidente  da Casa o procurou para conversar sobre o fato, o que "corrobora com a falta de
competência da presidência da comissão para dirimir e mitigar problemas que ela mesmo causou". "Reafirmo minha
disponibilidade para o diálogo, mas o mais adequado para mim está claro: deve haver mudança da presidência", disse.

Já Cerqueira alegou que a prática de tentar desqualificá-la é "vergonhosa", e que foi eleita para comandar o colegiado
de forma legítima. "Falam que eu não teria competência de ser presidente , que seria melhor trocar. Isso não compete
a eles. Eles não entenderam ainda o que é um parlamento. A eleição foi feita pela maioria e o meu processo de eleição
foi legítimo", disse a deputada, que ressaltou que não teve nenhuma conduta contrário ao regimento interno.

A reportagem questionou a assessoria da Assembleia sobre a possibilidade de ocorrer a "destituição" de um
presidente  de colegiado. A Casa informou que isso não está previsto no regimento, e que está expresso nas normas
que qualquer deputado poderá perder a vaga na comissão se faltar a cinco reuniões consecutivas ou dez alternadas.
Porém, isso só seria possível se parlamentares do grupo redigissem um requerimento à presidência da Casa.
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Todas as estatais mineiras serão avaliadas para serem privatizadas. A venda dessas empresas faz parte das
exigências do governo federal para a aprovação da renegociação fiscal do Estado com a União, que, segundo o
secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, deve sair do papel até julho. Em entrevista exclusiva a O TEMPO,
Barbosa declarou também que, para que isso ocorra no prazo estipulado, o governo depende da agilidade da
discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

"O tamanho do problema é muito grande. Vamos avaliar todas as empresas do Estado para ver quais têm o maior
ativo. Algumas são mandatórias, como as do setor de energia, de saneamento e instituição financeira. Mas essa é uma
discussão em que vamos avaliar o fluxo de caixa que vai compor o processo. A partir daí, vamos ver o que podemos e
o que devemos fazer", explicou.

Sobre as empresas que devem ser vendidas, o secretário reforçou que a privatização da Cemig é prioridade do
governo. Ele destacou, porém, que essa venda pode ser dificultada pelo Poder Legislativo, uma vez que a Constituição
Estadual exige a instauração de um plebiscito e a aprovação dos parlamentares estaduais para a conclusão de um
eventual negócio. "Sim, nós temos a intenção de privatizar a Cemig, e eu vou deixar isso bem claro. Nós temos um
desafio que é a Constituição Estadual. Então, existe todo um processo de discussão na ALMG. Por isso, é possível ver
que o plano de recuperação tem alguns desafios", afirmou Barbosa.

O secretário afirmou que essas contrapartidas do governo federal não são negociáveis - ou seja, todas devem ser
cumpridas. "Há um rol de ações que o Executivo deve cumprir. Ou faz todas, ou não é possível a adesão ao plano de
recuperação fiscal. É binário", disse. Barbosa explicou que objetivo da privatização é fazer frente a um momento de
iliquidez. "Como o Estado está precisando de caixa e não tem, a ideia é vender", disse.

Urgência

O secretário voltou a afirmar que, para ele, a única saída para a atual situação do Estado é a renegociação da dívida
com a União. "Vou deixar muito claro: nós não temos um plano B. O tamanho do problema é tão gigantesco que eu não
consigo enxergar outra maneira. O pessoal fala muito da Lei Kandir. Se ela vier, será maravilhoso, mas eu não posso
contar com isso. Quantos anos o governo anterior tentou e não conseguiu?", pontuou. Barbosa afirmou ainda que, se
nada for feito, "em quatro anos, o déficit será de cerca de R$ 100 bilhões".

Barbosa entende que o plano de reajuste fiscal é "firme e duro", mas que a grave situação de Minas exige urgência.
"Não dá para esperar essa naturalidade do processo fiscal acontecer, porque isso pode demorar muitos anos. Temos
que pagar os servidores em dia e fazer os repasses regulares para os municípios, por exemplo. O plano de
recuperação fiscal é duro, mas ele traz uma estabilidade no médio prazo", contou.

O secretário explicou ainda que o governo federal requer, além da venda de empresas, ações de corte de gastos.
"Existe um rol de ações que devem ser implantadas, como a redução dos incentivos fiscais, a redução do tamanho da
máquina, o teto de gastos e a adequação da legislação previdenciária", enumerou.

Ao contrário do que pensam alguns parlamentares sobre o plano de reajuste fiscal, Barbosa afirma que o acordo não "é
uma simples postergação da dívida". "Eu não estou jogando um problema lá para frente, o problema é hoje. O Estado
não paga em dia o funcionalismo, até o início de fevereiro o governo não fazia os repasses dos municípios. Estamos
com um déficit de custeio enorme", declarou.

Experiência

impresso em 04/03/2019 às 11:57 117 de 247

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-de-mg-quer-avaliar-estatais-para-privatiza%C3%A7%C3%A3o-1.2142879
http://www.interclip.com.br/


Gustavo Barbosa foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e responsável por aplicar o plano de reajuste fiscal no
Estado. Questionado se o acordo de lá deu certo, ele respondeu: "Lá, o 13º salário foi pago no dia 20 de dezembro".

Minientrevista

O governo de Minas teve a nota de classificação de risco de crédito rebaixada por falta de pagamento de dívidas. Por
que esse valor não foi pago? Na realidade, o Estado não está pagando dívida. Então é uma consequência natural o
rebaixamento de rating. Nós estamos buscando na Justiça o não bloqueio, porque, quando você não paga, o Tesouro
Nacional pega da sua conta. Então, a gente está tentando segurar, e temos tido sucesso.

Diante da situação do Estado, como foi possível o início do pagamento do 13º salário neste mês? Isso foi possível com
a organização no fluxo de caixa. Quando chegamos, o caixa estava extremamente desorganizado. Então, optamos por
uma redução drástica no custeio.

É possível dizer quando os servidores públicos vão voltar a receber no quinto dia útil? Não. Já demos as datas de
março. Estamos tentando dar a maior previsibilidade possível para o servidor.

Como está o acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento da dívida com as prefeituras,
tanto de janeiro deste ano quanto da gestão passada? Nós estamos fazendo um acordo que tem como pano de fundo o
Tribunal de Justiça nos ajudando na conciliação. Já recebemos o presidente  da AMM, Julvan Lacerda (MDB). O
secretário de Estado de Governo, Custódio Mattos (PSDB) vem discutindo esse assunto sistematicamente, o advogado
geral do Estado, Sérgio Pessoa, e eu. Enfim, estamos construindo um acordo exatamente para atender todas as
demandas. Eu não posso antecipar todos os pontos, mas eu quero reforçar que, desde do dia 30 de janeiro, fazemos
os repasses em dia. Tivemos atrasos, sim, em janeiro, e reconhecemos que tivemos atrasos. Quando chegamos ao
governo, o caixa estava completamente desorganizado.

Como e quando essa dívida deve ser paga aos municípios? Certamente, o pagamento será dividido. Não há hipótese
de pegar esse volume de dívida e pagar. Lembrando que esse valor devido aos municípios não está nos restos a pagar
(que gira em torno de R$ 20 bilhões). Ele está no compromisso que o Estado tem com os municípios, que está sendo
firmado nesse acordo. Não posso adiantar quando será o início da quitação desse montante.

Quando o governador Romeu Zema (Novo) pretende revogar o decreto 47.296/2017, que culminou na falta de
repasses para as prefeituras? A retirada do decreto também está no acordo. Não estamos tendo nenhum problema de
repasse por causa do decreto. Entendemos a preocupação da AMM. Mas não houve, depois do dia 30 de janeiro,
qualquer problema de repasses.
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Marcelo Matte, designado secretário estadual de Cultura e Turismo pelo governador Romeu Zema, afirmou que a
prevenção de incêndios nos museus estaduais é uma de suas maiores preocupações

Em seu primeiro contato com a imprensa depois de ser designado secretário estadual de Cultura e Turismo pelo
governador Romeu Zema (Novo), Marcelo Matte afirmou aos jornalistas que a fusão entre as duas pastas - que ainda
aguarda aprovação pela Assembleia Legislativa  - é uma "oportunidade". Em entrevista coletiva na Cidade
Administrativa ontem, o ex-diretor de jornalismo da TV Globo Minas disse que ainda está "tentando entender os
desafios do serviço público", mas que os primeiros dias no cargo serviram para realizar diagnósticos e estabelecer as
primeiras diretrizes de atuação da pasta, que pretende misturar as duas áreas também na prática.

Reforçando que a situação financeira governamental é "grave e preocupante", com recursos escassos e uma previsão
de orçamento 50% menor que o de 2018, Matte afirmou que uma das preocupações da nova secretaria é democratizar
o acesso à verba oriunda Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Segundo ele, 71% dos recursos desembolsados via lei
(que utiliza o mecanismo da renúncia fiscal) se concentram na Região Metropolitana de Belo Horizonte, restando pouco
às localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como o Norte do estado, por exemplo.

"Queremos distribuir de maneira justa, com capilaridade, e direcionar nossos parcos recursos para pessoas e regiões
que mais precisam", disse. O plano para atingir esse objetivo é qualificar agentes culturais de outras regiões. "Por que
uma região extremamente pobre e, ao mesmo tempo, rica do ponto de vista de patrimônio e cultura recebe menos
recursos? Não necessariamente porque os meus antecessores nas secretarias assim quiseram. Tem várias respostas.
Talvez não tenham apresentado projetos. Então precisamos capacitar agentes desses municípios, estimulá-los a
apresentar projetos, mapear atividades culturais e turísticas das regiões e incentivar essa distribuição mais justa",
afirmou o secretário.

As propostas iniciais da nova administração passam pelo fortalecimento mútuo da cultura e do turismo como atividades
complementares, tal qual a nova pasta sugere. "É uma simbiose extremamente relevante, uma (área) alavanca a outra.
É uma grande oportunidade para Minas Gerais", diz Matte. Ele estabelece como um dos objetivos "tornar Minas Gerais
o primeiro destino cultural do Brasil". Segundo dados apresentados pelo titular da nova pasta, o estado recebe
atualmente apenas 5% dos desembarques aéreos domésticos do país e menos de 1% dos turistas estrangeiros.
"Queremos transformar o turismo ligado ao nosso patrimônio cultural histórico num dos grandes indutores do
crescimento econômico de Minas Gerais."

TREM TURÍSTICO Na prática, um dos primeiros passos pode ser a criação de um trem turístico ligando a Praça da
Estação, onde fica o Museu de Artes e Ofícios, ao Instituto de Arte Contemporânea Inhotim. O projeto, que é anterior
ao atual governo, usaria a linha já existente da MRS, controlada pela Vale, criando apenas um novo ramal para uma
estação final dentro do Instituto, em Brumadinho, município atingido pelo rompimento da barragem do Córrego da Mina
do Feijão, pertencente à Vale, em Brumadinho.

"É a nossa prioridade número um neste momento, pelas razões óbvias. A ideia é antiga, mas queremos colocá-la de pé
até o fim do ano. Vai ser uma espécie de túnel do tempo, unindo a Minas do século 18 à Minas contemporânea", afirma
Matte.

Sem mencionar números sobre os custos do projeto ou detalhes sobre a implantação da linha, o secretário afirmou que
a iniciativa envolve ainda a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e a Vale, que pode arcar
com os gastos. "O projeto já está lá (na Setop), em conversa com organismos federais, estaduais e com a própria Vale,
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em parceria com a Advocacia-Geral do estado, porque consideramos, entre outras hipóteses, uma medida
compensatória da Vale, colocando esse trem em funcionamento rapidamente, e acreditamos no sucesso desse
empreendimento." Ainda de acordo com ele, uma vez implantada, a operação da linha não deverá ser do governo,
tampouco da Vale, mas de uma empresa privada.

As parcerias público-privadas (PPPs) são citadas pelo secretário como a alternativa fundamental para o
desenvolvimento da cultura e do turismo, diante do enxugamento de recursos do estado. Ainda no grupo de seus
primeiros objetivos, a pasta pretende usar PPPs para revitalizar a estrutura hoteleira do Circuito das Águas, no Sul de
Minas, em municípios como Cambuquira e Lambari. "Já prospectamos uma empresa que possa atrair operadores de
hotelaria para explorar a região", disse Matte.

ECOTURISMO A estratégia também deve incluir parques naturais estaduais e federais localizados em Minas. "O
objetivo é não só a preservação ecológica, mas desenvolver a vocação do ecoturismo em Minas Gerais." No escopo de
metas anunciado pela secretaria ainda estão a recuperação do vapor Benjamim Guimarães, em Pirapora, e o
desenvolvimento do turismo religioso e gastronômico no estado.

A capital também foi lembrada nas diretrizes apresentadas. Segundo Marcelo Matte, outro objetivo é ampliar as
possibilidades de lazer na Praça da Liberdade, solicitando à Prefeitura de BH o fechamento do trânsito para automóveis
nas outras ruas no entorno do local aos domingos, e retirar o gradil do Palácio da Liberdade, para que o gramado
possa ser usado pela população em atividades ao ar livre. Marcelo Matte também citou como uma grande preocupação
da secretaria a prevenção de incêndios nos equipamentos culturais do estado, especialmente nos museus.

"Estamos extremamente preocupados com o risco que pode representar a falta de projeto de prevenção, tanto nos oito
museus que administramos na secretaria, quanto nos outros 400 sob responsabilidade de prefeituras ou da iniciativa
privada. Tivemos uma primeira reunião com o Corpo de Bombeiros e vamos entrar em contato com gestores de cada
espaço, incluindo igrejas históricas", afirmou.

Segundo ele, não há situação de emergência, mas pendências relativas a falta de projeto, equipamento e laudo em
alguns locais. "Os museus sob a nossa administração direta, que são oito, estão em ótimas condições. Pretendemos
atuar nos museus que são patrimônio de Minas Gerais, mas que não são da nossa responsabilidade. Não queremos
nos eximir. Emitiremos um comunicado para que eles tomem providências e nos colocaremos à disposição para ajudar,
com verba pública incentivada."

A secretaria já havia anunciado que passará a colocar à venda ingressos para os assentos no camarote reservado ao
governo estadual no Grande Teatro do Palácio das Artes. Segundo Marcelo Matte, o fim do uso das cortesias tem por
objetivo aumentar as receitas do teatro. O camarote conta com 23 lugares. Segundo a secretaria, o conserto do
ar-condicionado está orçado em R$ 850 mil e o do equipamento elétrico, em R$ 250 mil. No mês passado, o ator Paulo
Gustavo criticou publicamente as condições do Grande Teatro depois de apresentar seu espetáculo Minha mãe é uma
peça no local.
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