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Itatiaia
Título: Cortejo dos blocos em bairros de BH - 14h45

Editoria: Tarde.com
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019 Link para a Notícia

Júnior Moreira acompanhou o carnaval no Bairro Santa Tereza. Ele saiu do Santa Tereza e veio para a Rua Sapucaí,
no Bairro Floresta. Ele veio atrás do Bloco Corte Devassa, que está um pouco atrasado. Encontrou com a Fanfarra
animada do Bloco Os Estagiários. Entrevista: Rafael (Xuxa - Fanfarra Aberta para o Sopro). Mensagem de ouvinte pelo
whatsapp. Participação de ouvintes no estúdio. Repórter está na Praça da Assembleia  acompanhando o Bloquinho
do Garotas Solteiras. Entrevista: foliões.
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Itatiaia
Título: Cortejo do Bloco Funy You - 15h00

Editoria: Tarde.com
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019 Link para a Notícia

Ninguém quer ir embora do Bloco Funk You. A previsão era de que terminasse às 15 horas, no Bairro Funcionários,
mas são milhares de foliões no local. Amanhã a Itatiaia acompanha o Bloco Os Baianeiros, na Savassi. O carnaval de
Belo Horizonte tem espaço para todo mundo. No Havayanas Usadas é um exemplo disso. Movimentação no bloco;
cerca de 200 mil pessoas acompanham o bloco. Cadeirante também acompanha o bloco. Entrevista: Terezinha
(cadeirante). Expectativa na Rua Sapucaí para o desfile do Bloco Corte Devassa, mas o bloco está atrasado.
Expectativa dos organizadores é que 10 mil pessoas tomem conta das ruas do Bairro Floresta. Repórter acompanha
neste momento o início do desfile do Bloco Garotas Solteiras, na Avenida Olegário Maciel, bem na esquina da Praça
da Assembleia , no Bairro de Lourdes. Entrevista: Edu (vocalista do Bloco Garotas Solteiras). Trânsito - Acessos da
região Central para quem vem da Pedro II, pistas livres pelo Viaduto B, ao lado da Rodoviária descendo para a Avenida
Olegário Maciel. Na Álvares Cabral, acesso à Praça da Assembleia , é mais lento a partir da Gonçalves Dias. Trânsito
nas estradas - BR-356.
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Hoje em Dia
Título: Mateus Simões - Totalitarismo nunca

Editoria: Dois Pontos
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019
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Hoje em Dia
Título: Prof. Wendel - Ainda que tardia

Editoria: Dois Pontos
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019
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Estado de Minas
Título: Cult... - Diversidade Cultural

Editoria: EM Cultura
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019
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O Tempo
Título: Helenice Laguardia - Posse AC Minas, Crise de Minas e do Brasil e Receita Insuficiente

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Professor Wendel - Ainda que tardia

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 04-03-2019 Link para a Notícia

Muito se tem comentado sobre o problema das barragens em Minas. O assunto tem sido pauta constante na imprensa
e nas conversas em sociedade. Aqui na Assembleia Legislativa , onde nós, deputados , representamos a
população mineira, a questão é motivo de muita preocupação.

O assunto não pode ser esquecido, primeiro porque o que aconteceu não foi apenas um acidente, mas, como muitos
estão dizendo, um verdadeiro crime. Em meu primeiro pronunciamento como deputado estadual, no plenário da
Assembleia, falei sobre o tema e disse: "Foi crime, porque várias informações foram cerceadas, houve informações
falsas, laudos foram feitos sob pressão. E não podemos ser coniventes com isso."

E segundo, porque o rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho ceifou muitas vidas, destruiu grandes
áreas do meio ambiente, prejudicou a economia em vários locais e, no caso de Brumadinho, foi o maior desastre
trabalhista da história do Brasil.

Por isso, no dia 22 de fevereiro, tive a honra de poder votar Sim ao Projeto de Lei denominado "Mar de Lama Nunca
Mais", que regulamenta a questão das barragens em Minas Gerais e já foi sancionado pelo governador. Este PL impõe
regras mais rígidas para licenciamento e fiscalização das barragens.

Sou o idealizador e irei presidir a Frente Parlamentar em Defesa dos Atingidos por Barragens em Minas Gerais. O
objetivo é acompanhar, debater e propor medidas de minimização e compensação dos danos socioambientais
causados à população atingida direta ou indiretamente pelo rompimento de barragens.

Recentemente, em Macacos, distrito de Nova Lima, a sirene da Vale tocou e moradores tiveram que deixar suas casas
e um total de 100 estabelecimentos no local, entre pousadas e comércios, estão se esvaziando. Isso significa perda de
empregos e prejuízos financeiros para os proprietários, assuntos debatidos na reunião que participei na Câmara de
Nova Lima, dirigida por seu presidente , o vereador Fausto Niquini, no dia 28 de fevereiro.

Na oportunidade, pessoas das comunidades de Macacos e condomínios ao redor apresentaram várias reivindicações
para evitar um novo desastre. E no dia 13 de março, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, por meio de
requerimento de minha autoria, vai realizar uma audiência pública, na Câmara de Nova Lima, para debater a questão.

Portanto, há muitas situações pendentes e que precisam ser debatidas para se encontrar uma solução, porque mais
barragens em outros locais ameaçam romper. Isto tem que acabar em Minas. 
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