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Itatiaia
Título: Requerimento sobre o desfile do bloco Tchanzinho do Norte - 17h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

O deputado Guilherme da Cunha do Partido Novo que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa ,
protocolou requerimento pedindo esclarecimento ao comando da Polícia Militar sobre o que ocorreu no dia do desfile do
bloco de rua Tchanzinho do Norte. Depois de uma advertência da Polícia Militar no bloco de que os foliões não
deveriam fazer manifestação política para evitar uma possível confusão, até o Ministério Público Federal e também o
Estadual além da Defensoria Pública Estadual e da Federal recomendaram a Polícia Militar que não reprimisse
qualquer manifestação política durante o carnaval.
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Itatiaia
Título: Emissão da carteira de identidade - 16h16

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

Entrevista: Delegada Letícia Ganboge - Diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil. Falando sobre a emissão e
cobrança de 2ª via da carteira de identidade.Ouvinte questiona sobre o aumento do valor da emissão da carteira de
identidade. A delegada diz que essa é uma questão fiscal do estado e a majoração da taxa de segurança depende de
resolução da Secretaria da Fazenda e qualquer mudança no valor, depende da Assembleia Legislativa .
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Band News
Título: Ministro do Turismo recorre para transferir ao STF apuração sobre candidaturas laranjas do

PSL - 15h06
Editoria: Tarde Band News

Assunto: ALMG
Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

O ministro do Turismo entrou com um recurso da decisão do ministro Luiz Fux, que na semana passada negou um
pedido para transferir para a Corte as investigações sobre o suposto uso de candidatos laranjas nas eleições do ano
passado. Os advogados de Marcelo Álvaro Antônio pedem que Fux reconsidere a decisão ou que leve o caso para
julgamento no plenário. A investigação que tramita na Justiça de Minas Gerais apura irregularidades no repasse de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha pelo PSL a quatro candidatas a deputada estadual e federal
no Estado.
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Band
Título: O Ministério Público Eleitoral de Minas abre investigação sobre as denúncias envolvendo

candidaturas laranjas do PSL - 17h06
Editoria: Band News Minas 2ª ED

Assunto: ALMG
Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

De acordo com a denúncia feita por Zuleide Oliveira que disputou uma vaga na Assembleia de Minas , o ministro do
Turismo Marcelo Álvaro Antônio da mesma legenda teria convidado ela para participar das eleições e exigido a
devolução de parte do dinheiro obtido da cota de mulheres do fundo eleitoral. O ministro disse não se lembrar de
encontros como integrantes do partido em Minas e que jamais ofereceu ou pediu a devolução de qualquer valor seja do
fundo eleitoral ou de qualquer outra fonte.
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GRNews - Pará de Minas
Título: Suinocultores paraminenses atingidos pela tragédia da Vale pedem ajuda para renegociar

dívidas
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-03-2019 Link para a Notícia

Passados mais de um mês, desde o desastre provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale
no município de Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, os prejuízos continuam sendo contabilizados por
muitas pessoas atingidas direta ou indiretamente.

Os homens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) continuam realizando buscas na tentativa de
localizar mais vítimas. Dados recentes indicam que até agora são 179 mortos e 131 pessoas desaparecidas. A cada dia
que passa aumenta a agonia de familiares dos desaparecidos que temem não encontrar os corpos para proporcionar
um sepultamento digno.

Pessoas de muitos municípios localizados às margens da bacia do Rio Paraopeba também estão sofrendo
indiretamente as consequências do rompimento da barragem da Vale. Os rejeitos contaminaram a água do manancial
que oferece riscos a saúde humana, animal e também não pode ser usada na agricultura ou pecuária.

Entre os que estão situação incerta por causa do dano provocado pelos rejeitos da Vale constam os suinocultores
instalados as margens do Paraopeba, desde Brumadinho até Retiro Baixo em Pompéu, incluindo os suinocultores
paraminenses.

Ciente desse drama, o deputado estadual Inácio Franco  (PV) apresentou requerimento que trata de encaminhamento
de um ofício ao Banco do Brasil solicitar prorrogação por 12 meses do prazo para o pagamento das dívidas dos
produtores rurais atingidos pelos efeitos do desastre de Brumadinho na bacia do Rio Paraopeba, incluindo os de Pará
de Minas:

O requerimento foi aprovado em reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, na terça-feira, 26 de fevereiro, da qual o deputado estadual Inácio Franco é vice- presidente .
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Painel - Iniciativa popular

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-03-2019 Link para a Notícia

Iniciativa popular

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na
semana passada, parecer pela constitucionalidade e legalidade de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que
quer permitir que projetos de lei de iniciativa popular possam ser subscritos por meio de assinaturas digitais. Para isto,
as assinaturas pelo meio eletrônico deverão estar de acordo com as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP - Brasil). A PEC tem assinatura de um terço dos deputados  estaduais, sendo que o primeiro signatário
é o deputado Inácio Franco  (PV). Com o aval da CCJ, o dispositivo segue tramitação na ALMG. Atualmente, o artigo
67 da Constituição do Estado determina que, para a subscrição de projeto de lei de iniciativa popular, são necessárias
as assinaturas de pelo menos dez mil eleitores mineiros.
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Portal Impactto - BH
Título: Defesa da vida marca programação da ALMG no Dia da Mulher

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 06-03-2019 Link para a Notícia

Da ALMG

No momento em que os casos de feminicídio têm assombrado o país, a defesa da vida será este ano o grande marco
da celebração do Dia Internacional da Mulher na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Com este objetivo, foi preparado, junto com movimentos e entidades parceiras, o evento Sempre Vivas - Mulheres em
Luta contra a violência. A programação será aberta nesta sexta-feira (8) com uma solenidade no Salão Nobre da
Assembleia, às 9h.

Na sequência, às 9h30, na Galeria de Arte da ALMG, será inaugurada a exposição "Memórias de mulheres mineiras e
brasileiras em busca de seus direitos", do movimento "Quem Ama não Mata", estando prevista a visitação de
estudantes já na abertura.

A programação do evento se estenderá por toda a tarde, desta vez na Praça 7, no Centro de Belo Horizonte. Ali, a
partir das 12h, será realizada audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ALMG, com a
presença de diversos coletivos, entidades e órgãos públicos, que se revezarão em debates e rodas de conversas.

Haverá ainda intervenções culturais na praça, com a participação, entre outros, do grupo teatral Morro Encena e da
Batucada Núcleo Universitário da Marcha Mundial de Mulheres.

Às 18h, após o encerramento do evento, a praça ainda receberá diversas outras manifestações previstas na Capital
pelo Dia da Mulher, se tornando ponto de encontro dos movimentos para um ato unificado.

Resistência

Na preparação do evento, a Assembleia e entidades parceiras consideraram crucial levar a temática do feminicídio para
a rua, diante do aumento dos números de mulheres vítimas de violência em Minas Gerais.

A intenção é alcançar mulheres fora das discussões tradicionais e conscientizar aquelas que não sabem que estão em
uma relação abusiva, vivendo situações de violência física, psicológica ou patrimonial.

Além de ser um ato de conscientização e indignação, o evento tem ao mesmo tempo o objetivo de celebrar aquilo que
já foi conquistado pelas mulheres ao longo dos tempos, mostrando sua união e força, mesmo em contextos
desfavoráveis.

Nessa direção, a identificação do evento como "Sempre Vivas - Mulheres em Luta contra a violência" enfatiza a
intenção de valorizar a postura ativa e alerta das mulheres para que permaneçam vivas, combatendo todas as formas
de violência.

Por isto a escolha das sempre vivas para remeter à programação, pois as plantas com esse nome, após colhidas e
secas, conseguem resistir ao tempo, sendo simbologia de força, resiliência e capacidade de superação.

Comissão vê números preocupantes

Conforme a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Marília Campos  (PT), dados divulgados
pela Polícia Civil revelam que, em média, uma mulher foi morta a cada três dias em 2018, vítima de feminicídio em
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Minas.

Os 106 assassinatos registrados entre janeiro e setembro do ano passado são 5% superiores aos 101 casos
registrados no mesmo período de 2017.

"Esses números revelam a importância de trazer à tona o debate em torno do feminicídio e das violências contra as
mulheres. Precisamos pensar alternativas e políticas públicas que priorizem a vida", afirma Marília Campos , ao
destacar a programação deste 8 de março de 2019.

A parlamentar acredita também na importância desse encontro de tantos movimentos sociais e mulheres diversas para
construir uma agenda ampla dentro do espaço da comissão que ela dirige.

"Estaremos unidas para garantir a nossa segurança e os nossos direitos", completa ela.

O que é

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o
desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas
pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Paulo Leite faz convide ao deputado Agostinho Patrus para ir ao programa - 10h52

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

''Deputado Agostinho Patrus ,tô tentando nos eu gabinete marcar uma vinda sua aqui no Central 98,eu não estou
tendo resposta.Já liguei,já passei e-mail,o senhor tem que vir aqui pra conversar com a gente.''
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Inauguração da reforma do CEM Mário da Silva Pereira será promovida hoje

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

Hoje, 7, o CEM Mário da Silva Pereira inicia o ano letivo e reúne toda a comunidade escolar para promover cerimônia
de inauguração das obras de reforma e adequações da estrutura da escola. O evento acontece nessa quinta-feira, às
9h30. E na parte da noite haverá culto ecumênico com os funcionários da escola, alunos e pais.

Segundo informações do secretário de Educação Werley Macedo, recurso de aproximadamente 900 mil reais foi
investido na construção de três salas de aula, novas carteiras escolares, refeitório, banheiros, ampliação da sala dos
professores, troca do telhado e nova fachada.

"A escola apresentava com problema de goteiras, precisava de novos banheiros e uma cozinha que atenda as normas
da Vigilância Sanitária. Neste sentido nós trouxemos o prefeito aqui na escola e ele autorizou a realização dessa obra.
Depois disso foram providenciados trabalhos de engenharia, arquitetura, licitação e no começo de outubro do ano
passado a obra começou".

A primeira diretora da escola, que atualmente está à frente das atividades, informou que a construtora viabilizou as
obras bem antes do prazo, cujo intuito da administração municipal foi o de evitar o deslocamento das atividades para
outro imóvel.

"Agora é aperfeiçoar a parte de qualidade de ensino. Quando iniciamos na direção encontramos uma escola muito
precária, com necessidade de reforma e ampliação; e tivemos um secretário de Educação engajado, que teve coragem
para realizar uma obra como essa", destacou.

Com a ampliação, neste ano foram abertas mais 60 vagas, de 1° e 6° ano para contemplar alunos que são transferidos
de creches que atendem até o pré-escolar e escolas que oferecem até o 5° ano.

Ao definir sobre o sentimento quanto a inauguração da escola, a diretora enfatiza as palavras: realização e otimismo.
"Estamos realizados nessa parte de estrutura física e muito otimistas para fazer um trabalho de boa qualidade
apresentando bons resultados na parte pedagógica", considerou.

As aulas na maioria das escolas da rede municipal de ensino tiveram início no dia 18 de fevereiro. Sobre o atraso no
início do ano letivo, a secretaria de Educação informou que os alunos não serão prejudicados, pois terão garantidos os
200 dias letivos previstos em Lei, tendo em vista que o calendário foi adaptado."Antes de terminar a reforma não havia
condições de usar o espaço físico da escola. Agora com a conclusão das obras, as aulas ocorrerão normalmente",
disse o titular da pasta.

As atividades do CEM - Centro Educacional Municipal Mário da Silva Pereira tiveram início em 1998 no prédio que
atualmente sedia o Imepac (Instituto Master de Ensino Presidente  Antônio Carlos), na avenida Minas Gerais. Com a
chegada da de Filosofia Ciências e Letras de ), em 2002, a escola foi transferida para um imóvel localizado na rua
Padre Anchieta. Em agosto do mesmo ano, o CEM foi contemplado com um novo espaço localizado na avenida Minas
Gerais, ao lado da Escola Estadual Professor Antônio Marques.

Em 2006 e 2007, na gestão do então prefeito Marcos Alvim, a escola recebeu obras de ampliação; e em 2011, no
primeiro mandato do atual chefe do Executivo, Marcos Coelho (MDB), foram viabilizadas obras de acessibilidade.

Na gestão passada, de Raul Belém  (PSC), eleito a deputado estadual, o projeto de ampliação foi confeccionado, mas
não colocado em prática.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar - Monitorando?

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

MONITORANDO?

Faltando dezenove meses para as eleições de 2020, o prefeito Marcos Coelho - que teria sondado sua filiação ao
Solidariedade, vem mantendo contato de perto com Dr. Dalto que é pretenso candidato a prefeito pelo partido. Outro
que tem sido visitado constantemente pelo prefeito é o empresário Tubertino Sena que, apesar de ter seu nome
ventilado como candidato pela cidade, garante que não pensa na hipótese neste momento.

BORBULHAS

Mesmo evitando falar sobre o assunto, Tubertino seria o principal nome dos grupos políticos ligados ao deputado Raul
Belém  (PSC) e inclusive, o vice do empresário seria o vereador Paulo do Vale (PV) segundo os próprios integrantes
do grupo. Por outro lado, Tubertino acha prematuro demais falar de qualquer coisa em relação às eleições de 2020.

DEVAGAR COM O ANDOR

Sobre rumores, Paulo do Vale sabe que esse tipo de conversa é para plateia assim como pensa Tubertino. No entanto,
mesmo quem pensa em ser vice de alguém, a coisa certa a fazer é se lançar como prefeito e depois alinhar uma fusão,
pois todos que colocaram sua candidatura a vice, não 'vingaram'. Se bem que desde a época de Mãe Preta prefeito, os
vices acabaram apenas "vegetando" nos governos.
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Rádio CBN
Título: Candidata a ALMG afirma ter sido chamada para ser laranja do PSL - 11h05

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

Uma das candidatas que concorreram a eleição 2018 pelo PSL, afirma ter sido chamada para ser uma das
candidaturas laranjas para desvio de dinheiro público pelo próprio deputado federal pelo partido e atual ministro do
turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A denúncia consta em uma reportagem publicada nesta quinta-feira pela Folha de São
Paulo, que conversou com Zuleide Aparecida Oliveira, ex-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa  de
Minas. A Folha, Zuleide garantiu ter se encontrado pessoalmente com Marcelo Álvaro Antônio, no dia 11 de setembro,
junto de um amigo e o marido.
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Portal EM
Título: Em dois meses de governo, Zema não conseguiu formar base na ALMG

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

Deputados  cobram interlocução com o Legislativo e mais agilidade na nomeação de indicados para cargos
comissionados
Entrando no terceiro mês à frente do governo de Minas, o governador Romeu Zema (NOVO) ainda não tem uma base
consolidada na Assembleia Legislativa . A avaliação é do próprio líder do bloco governista, deputado estadual
Gustavo Valadares  (PSDB), que cobrou nesta quinta-feira (7) um esforço maior por parte do chefe do Executivo - que
anunciou a volta ao trabalho com sua foto tomando café, pelas redes sociais - para se aproximar dos parlamentares.

"É preciso que o governador inicie uma interlocução com a Assembleia, coisa que até hoje não aconteceu. Teve uma
reunião com nosso bloco, de 21 deputados , com os outros 56 ainda não houve contato. Existe hoje uma distância
muito grande do chefe do Executivo com o Legislativo, o que é muito ruim para todos", disse Valadares.

O líder do bloco da base disse que vem alertando o governo e que já teve conversas com o secretário de governo e
correligionário, Custódio Mattos, e com o vice-governador Paulo Brant sobre o assunto. "Tenho alertado muito mas é
necessário um empenho maior, senão as coisas vão caminhar com mais dificuldade na Casa", disse.

Demora na nomeação para os cargos

Nos bastidores, os parlamentares tem reclamado da demora nas nomeações dos indicados nas superintendências
regionais de educação. Em reunião no mês passado, o governo Zema informou que os parlamentares poderiam
"ajudar" na escolha dos ocupantes dos cargos comissionados por meio de processo seletivo.

Ocorre que a previsão dada para os deputados  foi para que isso só ocorra em maio, o que foi considerado tardio pelo
grupo.

Os parlamentares também já cobraram publicamente mais explicações sobre a reforma administrativa enviada à Casa.
Até então, Zema não se reuniu nem com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus  (PV). A previsão
é que a equipe técnica do Executivo vá ao Legislativo na semana que vem para dar explicações sobre os projetos.

Reuniões

Nesta quinta-feira, depois de passar o carnaval em Araxá, Zema anunciou o retorno pelas redes sociais. "Café, pão
trabalho. #voltei", postou, com uma foto sua em frente a um computador.

O líder do governo, deputado Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), afirmou acreditar que a relação vá melhorar com as
reuniões agendadas para a semana que vem para tratar da reforma. Ele também afirmou que está pedindo ara que as
nomeações dos apadrinhados políticos seja acelerada.

"É uma reivindicação dos parlamentares e acredito que devemos acelerar as nomeações, até porque o ano letivo já
começou e os quadros não podem ficar como estão", disse.
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Portal O Tempo
Título: Em vídeo, governo estadual faz balanço com dados errados

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 07-03-2019 Link para a Notícia

No dia 1º, Romeu Zema (Novo) completou 60 dias no comando de Minas Gerais. Para marcar a data, a equipe do
governador divulgou um vídeo nas redes sociais com as principais realizações da gestão nesses dois meses. O
Caça-Fake entra, então, em cena para analisar o que foi dito no material.

O primeiro item citado no vídeo institucional diz respeito ao corte de 50% no número de secretarias na estrutura
governamental, que, na gestão do petista Fernando Pimentel, era de 21. De fato, Romeu Zema diminuiu as pasta do
Estado, mas não realizou o corte tal como divulgado.

Atualmente, a administração do Novo trabalha com 12 pastas, o que representa uma diminuição de 43%, um pouco
abaixo do que foi dito no vídeo. Durante o pleito eleitoral de outubro passado, Zema afirmou por diversas vezes que
contaria com apenas nove secretarias.

O material também se refere à escolha de secretários por meio de processos seletivos, o que, de fato, aconteceu em
alguns casos. Porém, a promessa era ter um time técnico no primeiro escalão, sem ligação com partidos tradicionais,
como PT e PSDB. No entanto, a escolha de Custódio Mattos para a Secretaria de Governo, responsável pela função
estratégica de articulação política com aliados e oposição, causou polêmica no Novo.

Custódio é tucano e presidiu o PSDB em 2007. Ex-prefeito de Juiz de Fora, ele foi secretário de Desenvolvimento
Social na gestão de Aécio Neves (PSDB) e é próximo do vice-governador Paulo Brant (Novo), que já foi filiado ao
PSDB e foi secretário na gestão de Aécio. Sua indicação não teria passado por esse crivo, assim como a de outros
secretários.

"Repasses para as prefeituras em dia". É o que diz outro trecho do material divulgado. Não é bem assim. Após muita
pressão de prefeitos e da Associação Mineira de Municípios (AMM), o governo de Minas normalizou as transferências
dos recursos referentes ao ICMS, ao Fundeb e ao IPVA a partir de fevereiro. Entretanto, falta quitar a dívida de R$ 1
bilhão, valor que foi apropriado pelo governo em janeiro deste ano. Ou seja, os repasses não estão em dia como diz a
equipe de Romeu Zema.

Em 60 dias, outra iniciativa comemorada pelo governo no material divulgado na semana passada foi o "início do
processo de corte de 60% dos cargos comissionados", que são aqueles ocupados geralmente por indicação política,
que Zema insistiu que faria com o objetivo de desinchar a máquina do Estado e diminuir os gastos.

Hoje, são 5.985 cargos comissionados. Só que o texto da reforma administrativa enviada pelo governador à
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) prevê que, desse total, 524 postos de confiança sejam cortados, o
que implica numa redução de 8,7%, bem longe do 60% prometido pela gestão do Novo.

A sanção na íntegra do Projeto de Lei 3.676/2016, que determina regras mais rígidas para a mineração, também
mereceu espaço no vídeo. De fato, Romeu Zema sancionou, em 25 de fevereiro, a proposta que estabelece regras
mais rígidas para a atividade minerária no Estado. Porém, vale ressaltar que a iniciativa veio dos deputados .

Outra medida - "50% dos servidores com o 13º salário de 2018 pago até o meio do ano" - só poderá ser confirmada em
julho, quando se encerra o prazo para que metade do funcionalismo tenha o vencimento integralmente quitado.

Vendas

O vídeo também aborda a venda da frota de 2.000 carros do Estado, que serviam à área administrativa e estavam
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inutilizados havia um ano, bem como dos aviões utilizados pelos ex-governadores. Nos dois casos, o governo Zema já
publicou edital para iniciar o processo de venda dos bens públicos.

No caso da aeronave, um Learjet modelo 35A, o valor chega a R$ 2,2 milhões. Os leilões estão previstos para ocorrer
neste mês.

Outro lado

Em nota enviada ao Caça Fake, o governo de Minas Gerais se manifestou sobre a dívida de R$ 1 bilhão que mantém
com os municípios. O Executivo estadual lembrou que os atrasos eram frequentes na administração de Fernando
Pimentel (PT) e que está em negociação com os municípios. No entanto, não há previsão para quitar o débito.

Sobre a redução das secretarias, de 21 para 12, que não corresponde ao corte de 50% mencionado no vídeo, a
administração do Novo disse que "adequações estão sendo feitas dentro do que os estudos mostram ser possível" e
que o compromisso é reduzir custos com pessoal e aumentar produtividade do serviço público.

Já no que diz respeito à escolha dos secretários, o governo argumentou que todos os membros que atualmente
compõem o quadro do Estado foram nomeados seguindo critérios técnicos e que "os cargos continuarão a ser
preenchidos levando em conta a competência de cada um".

Sobre a promessa de corte de 60% dos cargos comissionados - que chega a 8,7% no texto da reforma administrativa -,
o governo Zema avalia os cortes como "necessários à adequação da folha de pagamento à realidade financeira", mas
não explicou o abismo entre o número prometido e o real.

O comunicado ainda destaca que a redução dos cargos comissionados será feita sem o comprometimento da
prestação de serviços, a fim de atingir "o objetivo previsto dentro do prazo adequado".
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