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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputado cobra execução de momento cívico nas escolas de Minas - 20h42

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

Tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um requerimento para que a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) fiscalize se está sendo cumprido o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de
educação básica do sistema de ensino de Minas. Entre os atos que fazem parte desse ato solene estão a execução do
hino nacional e o hasteamento das bandeiras. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Henrique
(PSL), que está em seu primeiro mandato na Casa.
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G1
Título: Discussão sobre projeto das barragens é adiado na Assembleia de Minas

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O relator do projeto, o deputado João Magalhães  (MDB) apresentou no plenário um pedido de tramitação, em regime
de urgência, para este texto.

A discussão do projeto que cria novas regras para a mineração foi adiada mais uma vez na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).

Segundo a assessoria da Casa, nesta quarta-feira (20) o relator do projeto, o deputado João Magalhães  (MDB)
apresentou no plenário um pedido de tramitação, em regime de urgência, para este projeto das barragens.

Isto significa que todos os prazos de discussão e de votação caem pela metade e tem prioridade de votação. Mas as
duas reuniões extraordinárias, convocadas para esta quarta-feira, para que o projeto voltasse a ser discutido, foram
canceladas.

Deputados dizem que o governo tentou mudar o texto na última hora, com sugestões que não agradaram, 
principalmente ao Ministério Público .

O relator justificou o cancelamento e disse que uma outra reunião está agendada para esta quinta-feira (21).
"O relatório não está pronto. Depois que a gente colher as propostas dos movimentos, das entidades, a gente formata

o relatório para apresentar à tarde. Reunião aberta com todas as entidades", disse Magalhães.
Segundo o deputado, duas reuniões extraordinárias estão marcadas para esta quinta-feira às 14h30 e às 18h. Nesta

terça-feira (19) o governo de Minas informou, em nota, que o projeto que tramita na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais, e trata do tema mineração, não é de autoria do executivo.
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TV Globo
Título: Deputados devem voltar a discutir o projeto das barragens nesta quinta-feira - 19h07

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Adiada mais uma vez a discussão do projeto que cria novas regras para a mineração. Segundo a assessoria da
Assembleia, hoje, o relator do projeto, o deputado João Magalhães , do MDB, apresentou durante a tarde no plenário
um pedido de tramitação em regime de urgência para o projeto das barragens. Isso significa que todos os prazos de
discussão e de votação caem pela metade. E o projeto tem prioridade de votação. Entrevista: João Magalhães
(deputado - MDB);
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Alvorada
Título: Mutirão para negociação de dívidas com o bancos - 19h14

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Começou hoje o prazo para se cadastrar no mutirão para negociação de dívidas com bancos. A ação será realizada
entre os dias 11 e 15 de março pelos Procons da Assembleia e pela Prefeitura de Belo Horizonte.
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Portal O Tempo
Título: Acuado por deputados, Zema culpa O TEMPO por problemas em sua gestão

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Deputados acusam o governador de tentar barrar CPI para investigar tragédia de Brumadinho na ALMG
Em visita surpresa à reunião da bancada mineira na Câmara dos Deputados , em Brasília, o governador Romeu

Zema (Novo) negou a acusação feita por deputados  estaduais sobre uma pressão do Estado para barrar a instalação
da chamada "CPI da Lama", na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A denúncia foi publicada nesta
quarta-feira (20) por O TEMPO após uma série de parlamentares acusarem a manobra do governo estadual.

Pressionado por parlamentares a dar uma explicação, o governador atacou o jornal pelas críticas ao seu governo.
Segundo Zema, as matérias denunciando os malfeitos de sua administração seriam uma retaliação relacionada ao
repasse de verbas de publicidade do governo estadual à empresa.

Antes, Zema falou por cerca de sete minutos sobre a retenção de verbas do Estado para os municípios e pediu união
da bancada. Questionado por parlamentares sobre outras situações, o governador se esquviou e disse estar ali (na
Câmara) apenas para uma "visita de cortesia". Alguns parlamentares se revoltaram e começaram a bater-boca com
Zema.

O deputado Léo Motta (PSL-MG) questionou o governador sobre a suposta articulação para barrar a CPI na ALMG.
Zema, então, respondeu. "Nenhuma influência. O jornal O TEMPO, de uma certa forma... O governo não está gastando
nada com nenhum jornal e começamos a ser, de certa maneira, atacados por algumas das mídias".

Motta voltou a indagar. "Então é perseguição?". "Suponho que sim. Suponho", alegou Zema. A afirmação do
governador contradiz a versão dos deputados  mineiros. "Ele está com medo de quê? Onde está a transparência",
questionou o deputado Sargento Rodrigues  (PDT) na terça-feira (19). Segundo Rodrigues, o governador tem agido
nos bastidores para impedir a instalação da CPI.
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TV Bandeirantes MG
Título: Projeto de lei sobre o licenciamento ambiental - 19h13

Editoria: Band Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Hoje a Assembleia de Minas  aprovou em regime de urgência o projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e a
fiscalização de barragens do estado. Amanhã de manhã, a Comissão de Administração Pública  se reunirá para
uma audiência pública.
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TV Bandeirantes MG
Título: Comentário de Orion Teixeira - 19h07

Editoria: Band Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

1º assunto - O texto da reforma da previdência foi entregue hoje pelo presidente  Jair Bolsonaro do PSL ao
Congresso. Entre as propostas está a aposentadoria de mulheres com idade mínima de 62 anos e para os homens
idade mínima de 65 anos. O Governador Romeu Zema esteve em Brasília para acompanhar a movimentação e disse
que vai adotar os mesmos critérios aqui. Orion fala que precisa passar pela Assembleia Legislativa  e no caso dos
municípios, pela câmaras de vereadores.   2º assunto - O Tribunal Regional Eleitoral de Minas suspendeu ontem o
processo de prestação de contas de 2018 da candidata a deputada estadual do PSL Cleuzenir Barbosa. Ela denunciou
ao Ministério Público Eleitoral, que o partido estaria usando candidaturas laranjas para desviar recursos do fundo
eleitoral a partir de candidaturas de mulheres dentro da cota de 30% que os partidos têm que cumprir.   3º assunto -
Secretário adjunto José Fará é exonerado após vazamento de áudio em que ele fala que o Governador Romeu Zema
não tinha capacidade para fazer a gestão do estado.   4º assunto - Jornalistas não poderão mais entrar na ante sala do
plenário que é um lugar tradicional de entrevistas e até o momento, os deputados  estaduais não abriram a CPI da
mineração.
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Inconfidência AM
Título: Relatório do projeto de segurança das barragens - 14h48

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa João Magalhães  do MDB
deve apresentar até esta quinta-feira, relatório do projeto de segurança das barragens. A matéria que foi derrotada na
legislatura passada, volta à pauta depois do rompimento da barragem em Mina Córrego do Feijão da Vale em
Brumadinho no mês passado. João Vítor  Xavier que é o autor do projeto construído como Ministério Público diz que a
sugestão do governo não Será aprovada pela comissão porque está em desacordo com o que foi debatido até agora.
Entrevista: Deputado João Vitor Xavier - PSDB - autor do projeto, Deputado João Magalhães - MDB - presidente
da Comissão de Administração Pública .
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Alvorada
Título: TRE MG suspende processo de prestação de contas de Cleuzenir Barbosa - 17h47

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O TRE de Minas suspendeu hoje o processo de prestação de contas de Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada
estadual pelo PSL nas eleições de 2018. A medida atende pedido da Procuradoria Regional Eleitoral. Na decisão, o juiz
responsável diz que vai esperar a investigação do Ministério Público.
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Sugestões populares são incorporadas a projeto de barragens

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

A decisão foi anunciada pelo relator da proposição e presidente da Comissão de Administração Pública ,
deputado João Magalhães (PMDB), após Reunião Extraordinária realizada dia 18
O conteúdo do Projeto de Lei (PL) 3.695/16, de iniciativa popular, deve ser incorporado ao PL 3.676/16, de autoria da
Comissão Extraordinária das Barragens , que tramita em 2º turno na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG).

A decisão foi anunciada pelo relator da proposição e presidente da Comissão de Administração Pública ,
deputado João Magalhães (PMDB), após Reunião Extraordinária realizada dia 18.

O parlamentar deve apresentar um substitutivo ao texto, já aprovado em 1º turno pelo Plenário. O PL 3.695 foi
incorporado ao projeto que tramita, por guardar semelhança sobre o assunto.

João Magalhães  informou que o novo texto apresentará, ainda, avanços em relação à proposta popular, que conta
com mais de 56 mil assinaturas colhidas pelo movimento liderado pelo Ministério Público do Estado, denominado "Mar
de Lama Nunca Mais", deflagrado após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015.

A incorporação do projeto de iniciativa popular foi defendida pelo deputado João Vítor  Xavier (PSDB), que, na
legislatura passada, foi presidente da Comissão de Minas e Energia . Relator em 2º turno do PL 3.676, ele
apresentou um substitutivo ao texto aprovado na fase preliminar, acatando o conteúdo do projeto do movimento Mar de
Lama. Seu texto, no entanto, foi rejeitado e o projeto não mais prosperou, retornando apenas agora na atual legislatura.

Xavier lembrou que o substitutivo que propôs foi construído coletivamente ao longo de 8 meses com o Ibama, o
Ministério Público e mais de 50 organizações não-governamentais, que participaram do trabalho de produção do
projeto popular. Segundo ele, a proposta inicial foi descaracterizada pela Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável , que consolidou o texto aprovado em Plenário. "Faço um apelo para que se analise o
substitutivo", disse ele a João Magalhães .
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Portal das Gerais - BH (MG)
Título: Bombeiros e profissionais que atuam na tragédia da Vale são indicados pelo governo para a

Medalha da Inconfidência
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

Portal das Gerais- O seu portal de Segurança Pública e Notícias - edição Jane Huscher O movimento nas redes sociais
em prol do reconhecimento do trabalho dos bombeiros na tragédia da barragem da Vale em Brumadinho surtiu efeito. O
Governo de Minas Gerais indicou os profissionais que atuam no socorro e proteção das vítimas no município para
receberem a Medalha da Inconfidência, no dia 21 de abril. A proposta do governador Romeu Zema é de que
integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias Militar e Civil recebam a homenagem mais
importante do estado. A sugestão ainda precisa ser avaliada pelos membros do Conselho da Medalha da Inconfidência,
que é presidido pelo presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), mas a reunião ainda não foi
marcada (veja a lista completa dos conselheiros no fim da matéria). Mudanças Neste ano deve haver uma redução na
quantidade de medalhas que homenageiam personalidades de diversas áreas no estado. O governo propôs, à ALMG,
a redução no número de comendas concedidas. A ideia é reduzir gastos cortando 10 das 11 honrarias e manter apenas
a Medalha da Inconfidência. *com informações SouBH Share on:WhatsApp Tags: barragem bombeiros brumadinho
comendas concedidas diversas efeito homenageiam inconfidência medalha movimento personalidades portal das
gerais profissionais proteção reconhecimento redes sociais segurança pública Minas Gerais policia civil MG portal das
gerais rede gerais de radio socorro trabalho tragedia vítimas
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Sete Lagoas S/A - MG
Título: Semana do consumidor terá mutirão dos Procons em BH para negociação de dívidas com

bancos
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

Diante de um número crescente a cada ano de consumidores em busca de ajuda para quitar seus débitos com bancos,
os Procons da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promovem
em março um mutirão de negociação de débitos em atraso. O mutirão será promovido durante a Semana do
Consumidor, que acontece de 11 a 15 de março deste ano.

Para a semana, os Procons convidaram as principais instituições financeiras do país, sendo elas: Santander, Itaú,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Para participar das negociações, os consumidores
deverão se cadastrar entre esta quarta-feira (20) e o dia 28 de fevereiro de 2019. "Para isso, é necessário ligar para o
número (31) 2108-3460 no horário das 13 às 17 horas, ou enviar um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br,
informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas um) com o qual pretende negociar sua dívida",
diz nota divulgada pela ALMG.

O órgão aproveita para alertar que as mensagens incompletas não serão consideradas e, por isso, o Procon sugere
que os consumidores interessados fiquem atentos às informações necessárias para a inscrição (nome completo, CPF,
telefone de contato e nome do banco). Isto acontece por que as listas serão encaminhadas para os bancos e, então, os
bancos entrarão em contato com os clientes cadastrados para agendar a data e o horário do atendimento.

O coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa , afirma que, hoje, de cada dez pessoas que comparecem
ao Procon, seis estão endividadas. "É uma situação muito grave, na medida em que um orçamento corroído por dívidas
traz consequências dramáticas para toda a família. Ao tomar um empréstimo, o consumidor nem sempre tem
consciência do rombo que esse ato pode provocar no seu orçamento, em razão dos juros que são cobrados", explica.

Em outubro de 2018, 40% dos adultos do Brasil estavam negativados

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) indicam
que o número de CPF's negativados no Brasil chegou a 62,4 milhões em outubro de 2018, o que dá cerca de 40,6% da
população adulta. Este quadro fica ainda mais dramático quando se constata que 5,4 milhões de inadimplentes têm
acima de 65 anos de idade. De acordo com a pesquisa das entidades, a maior parte das dívidas se refere ao setor
financeiro (cartão de crédito, cheque especial e empréstimos).

Estatísticas do Procon Assembleia  revelam que, de 2015 a 2018, triplicou o número de reclamações referentes a
empréstimos nas modalidades consignado e pessoal. "Esse problema e as queixas relacionadas a cartões de crédito
só perdem no ranking para o setor de telecomunicações", lembra Marcelo Barbosa . Com isso, o coordenador do
Procon da ALMG  indica que este mutirão é uma tentativa de aliviar a situação econômica dos consumidores
endividados, sem esquecer que é importante ser um consumidor consciente, que tenha educação financeira e que faça
sempre o planejamento do seu orçamento doméstico.

SERVIÇO

Mutirão para negociação de dívidas com bancos

Cadastramento:

Período de 20 a 28/2/19, pelo telefone (31) 2108-3460 (horário das 13 às 17 horas)
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Por e-mail: mutirao.dividas@almg.gov.br

Dados necessários:

Nome completo;

CPF;

Telefone de contato;

Nome do banco com o qual se pretende negociar (apenas um).

Período da negociação com os bancos:

11 a 15/3/19

Leia mais:

Golpe da 'carta de consórcio contemplada' volta a fazer vítimas em BH

Telefonia celular lidera reclamações nos Procons

Instituto Defesa Coletiva e Procon-BH lançam projeto Crédito Consciente aos Idosos

Click aqui e acesse o artigo original

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/semana-do-consumidor-ter%C3%A1-mutir%C3%A3o-dos-procons-em-bh
-para-negocia%C3%A7%C3%A3o-de-d%C3%ADvidas-com-bancos-1.695110
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Itatiaia
Título: Projeto de segurança das barragens - 15h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa pode votar o projeto de segurança das barragens ainda nesta semana. Mobilizados pelo
presidente  da Casa de acordo com eles mesmos para dar uma resposta rápida aprovando o projeto o quanto antes, a
informação é de que o substitutivo já está pronto, mas o presidente João Magalhães  do MDB deve apresentá-lo
amanhã.
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Portal Araxá Notícias (MG)
Título: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais (ALMG)
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

Hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Raul Belém (PSC) foi eleito como vice-
presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável . De acordo com o parlamentar, a
comissão enfrentará grandes desafios e trabalhará à frente na fiscalização e aprimoramento das leis, para evitar que
novas catástrofes ambientais ocorram em Minas Gerais. "Temos que trabalhar de uma forma preventiva e evitar que
novas tragédias ocorram no Estado", afirmou. As reuniões da comissão ocorrerão todas às terças-feiras, às 10 horas.

Marcelo Queiroga de Castro Tito

Gabinete do Deputado Raul Belém

(31) 2108-5350
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Agora - Divinópolis
Título: Câmara gastou R$ 16 mil com homenagens em 2018

Editoria: Economia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Da Redação

A Câmara de Divinópolis gastou, em 2018, R$ 16.706,00 com homenagens. O valor inclui placa, medalhas, molduras,
suporte e produção dos eventos. Ao todo, foram feitas 16 homenagens no ano passado. Seguindo o caminho contrário
do Governo do Estado, o Poder Legislativo já elaborou o calendário de homenagens deste ano, e o número de
condecorações continua o mesmo.

O processo licitatório CM- 022/2019, modalidade pregão presencial CM-002/2019, com elaboração de ata de registro
de preços - tipo menor preço unitário - para eventual aquisição de molduras em alumínio, foi aberto na segunda-feira,
18. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, ainda não se sabe quanto será gasto com as homenagens
em 2019, visto que o processo é para "eventual aquisição".

Homenagens

As homenagens na Câmara começam no dia 7 de março com o prêmio "Mulher Cidadã", em 2 de abril será a vez dos
"Profissional da Saúde"; já no dia 23 de abril o prêmio será "Profissional da Segurança Pública"; em 7 de maio,
"Servidor Destaque". As condecorações continuam no dia 31 de maio com a "Medalha Candidés"; em 11 de junho é a
vez do "Esportista Destaque", e no dia 25 de junho, "Cidadão Honorário". Seguindo o calendário elaborado, logo após o
recesso dos vereadores, em 6 de agosto o Poder Legislativo homenageará o "Chofer do Ano"; já no dia 27 de agosto
será "Líder Comunitário".

As homenagens prosseguem e em 10 de setembro será dado o prêmio para o "Produtor Rural"; no dia 24 de setembro
é o "Mérito Empresarial", e em 25 de setembro o "Dia Municipal do Idoso". As últimas premiações do ano começam no
dia 15 de outubro com o "Educador do Ano"; em seguida, em 29 de outubro, tem o "Estudante Destaque"; no dia 11 de
novembro é a vez do "Destaque Cultural" e o prêmio "Consciência Negra", realizado em 19 de novembro, fecha as
homenagens.

Cada vereador indica um homenageado em todas as premiações. Ao todo são entregues 17 molduras ou medalhas,
em cada homenagem realizada pelo Poder Legislativo.

Governo do Estado

Na contramão de Divinópolis, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) anunciou na última sexta-feira, 15,
que vai propor à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) extinguir medalhas de honraria que são entregues
pelo estado para homenagear personalidades de diversas áreas, todos os anos. Atualmente, o Executivo Estadual tem
11 categorias de medalhas.

Segundo Zema, a medida tem como objetivo diminuir os gastos do Estado. Ainda de acordo com o governador, em
2018 foram gastos mais de R$ 3,3 milhões para bancar eventos de entrega de homenagens. Zema adiantou tem a
intenção de manter apenas a entrega da Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo governo, que
acontece todo 21 de abril, em Ouro Preto, na região Central de Minas.

- Vamos reconhecer quem merece, economizando o dinheiro que os mineiros pagam em impostos - afirmou o
governador Romeu Zema (Novo).
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Deputado Cássio Soares eleito vice da Comissão de Participação Popular

O deputado estadual Cássio Soares foi eleito vice- presidente da Comissão de Participação Popular da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A reunião aconteceu na tarde desta terça-feira, 19 de fevereiro. O
parlamentar é líder do bloco independente Liberdade e Progresso, membro da Comissão de Prevenção e Combate
ao uso de crack e outras drogas , além da Especial para avaliar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/19.

"O que me fascina na democracia é o poder do diálogo e da construção em conjunto. Nada melhor do que ouvir o povo
e valorizar essa participação na construção de políticas públicas que impactam na vida dos mineiros e mineiras",
ressaltou Cássio Soares . "O papel do Parlamento é o de ouvir, respeitar, dialogar e tentar chegar no melhor
denominador comum", completou.

Desde a sua criação, em 2003, a Comissão de Participação Popular  vem contribuindo para que o Parlamento
estadual aperfeiçoe cada vez mais a sua aproximação com a sociedade civil. Ela tem como função analisar as
propostas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, e
transformá-las em projetos de leis, emendas, requerimentos e outras proposições.
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MANHUAÇU
- Nesta segunda-feira (18), o Hospital César Leite escreveu um capítulo muito importante na sua história de quase 92
anos, com a inauguração da Unidade Neonatal "Doutor Abel". É com muito orgulho que a instituição promoveu a
cerimônia de entrega do novo espaço, que contou com a participação de amigos, médicos, autoridades e dos
integrantes da diretoria, conselho e dos colaboradores que formam a família HCL.

A unidade neonatal do Hospital César Leite é composta de dez leitos na Unidade de Terapia intensiva neonatal (UTIN),
além da Unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo) e da Unidade de cuidado intermediário
neonatal canguru (UCINCa). A obra foi iniciada em 2012 com recursos do Governo do Estado, mas devido a vários
percalços o convênio não foi pago integralmente. No final de 2018, a Prefeitura de Manhuaçu destinou, com aprovação
da Câmara de Vereadores, mais 275 mil reais para que a diretoria do hospital conseguisse concluir as obras. Somado a
isso, o empresário Elder Abreu, de Muriaé, havia cedido equipamentos em comodato pelo Instituto Otávio Augusto que
já estavam sendo utilizados no HCL e foram encaminhados para o funcionamento da Unidade Neonatal.

Seguindo os padrões do Ministério da Saúde, a Unidade Neonatal é composta ainda por áreas administrativas, setores
de recepção, sala de reuniões, copa, descanso de médicos e enfermagem, locais de expurgo e descarte de materiais,
farmácia satélite específica e outros ambientes.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo provedor Sebastião Onofre Carvalho, acompanhado do presidente  do
Conselho Superior do HCL Renato Cezar Von Randow, da prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, o empresário Elder
Abreu, provedor do Hospital de Matipó Lúcio Mendes (representando o deputado estadual João Magalhães ), do
médico Marcelo Heringer (representando o deputado federal Mário Heringer), do deputado federal Subtenente
Gonzaga, dos diretores do HCL, os médicos Luiz Cláudio (diretor clínico) e Luiz Carlos Lemos Prata (diretor técnico),
vereadores, representantes da Gerência Regional de Saúde/Manhumirim e do titular do Cartório de Registro Civil
Cassiano Moraes Gomes.

HOMENAGEM AO DOUTOR ABEL

Na primeira parte, houve o descerramento da placa inaugural que confere o nome do médico Dr. Abel Carneiro Vianna
para a Unidade Neonatal. Os filhos Egeo e João Luiz e o neto Cícero participaram do momento de homenagem.

Dr. Abel Carneiro Vianna foi médico clínico geral na região de Manhuaçu durante mais de 70 anos. Faleceu aos 99
anos, em 2012, no Hospital César Leite, onde atuou ao longo de mais de seis décadas.

Foi fundador do Posto de Puericultura de Manhuaçu, tendo na ocasião se dirigido pessoalmente à primeira dama, Dona
Darci Vargas, esposa do então presidente  Getúlio Vargas, na busca de provisões para a inauguração da unidade. Lá
trabalhou gratuitamente (como também fizeram muitos colegas) por muitos anos, atendendo gestantes e crianças.

Aqueles que o conheceram sabem que era portador de uma alma caridosa, mas com temperamento forte. Foi exemplo
de ética, honestidade e dedicação ao trabalho, para família e a comunidade e por isso a justa homenagem prestada
pelo Hospital César Leite.

Em seguida, o padre Welton de Oliveira, vigário da Paróquia de São Lourenço, procedeu a benção das instalações.

AGRADECIMENTOS
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Quem prestigiou o momento de inauguração da Unidade Neonatal viu seu pleno funcionamento. Já nesta segunda,
onze bebês estavam sendo cuidados pela equipe médica e de enfermagem no novo ambiente.

O provedor Sebastião Onofre Carvalho se emocionou ao contar a história desse sonho que se concretizara. Lembrou
da visita que fez à maternidade com o médico pediatra Luiz Prata. Naquele momento, uma criancinha que cabia em
sua mão lutava para viver. "Daquele dia em diante fizemos grandiosos esforços no sentido de dotar o hospital dessa
unidade neonatal. Sei que ainda temos muitas lutas, mas esse é talvez um dos maiores benefícios que estamos
entregando para a população e, principalmente, para essas crianças, tão indefesas, que querem ter o direito de viver",
recordou.

Sebastião Onofre Carvalho fala que a Unidade Neonatal é a prova de que o HCL não para de crescer. "Somos hoje um
dos hospitais do interior que, sozinho, tem um dos maiores índices de resolutividade. Além disso, fazemos a diferença
no sistema público. Dos 14 mil pacientes atendidos de 2018, quase 10 mil foram pelo SUS de pacientes de Manhuaçu
e toda a região".

INVESTIMENTO NA VIDA

O pediatra e diretor técnico do HCL, o médico Luiz Prata, considera a Unidade Neonatal um ganho incalculável. "Um
raciocínio que nós desenvolvemos para que todos possam entender: uma pessoa adulta para ir até Belo Horizonte,
chega lá muito cansada. Agora imagina um bebê numa incubadora, numa ambulância a toda velocidade, para chegar
na capital. Ele chega muito desgastado. Então, vejam a importância disso: a Unidade Neonatal, ao lado da nossa
grandiosa maternidade, dá muito mais chance de vida a esses pequerruchos que estão pedindo pelo amor de Deus
para viver".

Para o médico, a pergunta que todos devem fazer é: "Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Então reflita
quanto vale a vida daquele pequenininho? Nós temos que lutar intensamente, com todas as forças possíveis, para que
aquele pequenininho tenha o direito de viver também".

A inauguração da Unidade Neonatal garante que a região de Manhuaçu tenha a segurança de ter um hospital
resolutivo para atendê-la. O objetivo é evitar que recém-nascidos sejam transferidos para outros centros de
atendimento e possam receber os cuidados especiais que precisam aqui mesmo.

O deputado federal Subtenente Gonzaga também se mostrou contente com a inauguração. "Tem sido uma
preocupação de meu mandato e sabemos da importância de Manhuaçu como referência do atendimento de saúde de
toda a região. Quero continuar no mandato fazendo a priorização de emendas para a saúde daqui", garantiu.

O médico Marcelo Heringer reforçou o empenho do deputado federal Mário Heringer em prol de recursos para o
Hospital César Leite e anunciou que será destinada emenda para a aquisição de quinze respiradores pediátricos para a
UTI Neonatal funcionar com plena capacidade. "É um sonho que todos tinham em relação aos recém-nascidos, por
conta da dificuldade de encontrar vaga em outros hospitais, além das dificuldades para remoção que eu, como médico,
acompanhei de perto por muitos anos", ressaltou.

Já a prefeita Cici Magalhães, que é conselheira do Hospital César Leite, há mais de 20 anos, considerou a inauguração
da Unidade Neonatal um momento particular de emoção: "Eu digo que são esses momentos que fazem valer a pena
estar na vida pública e aguentar os dissabores que a gente passa. Ver uma inauguração dessa, o benefício, o empenho
de tantos colaboradores, corpo clínico, enfermagem, funcionários, Câmara de Vereadores, Conselho Superior,
Conselho de Saúde, Diretoria, enfim, são forças que unem todos num objetivo maior, que é salvar vidas, ainda mais de
bebês tão indefesos".

Cici Magalhães reforçou o compromisso constante, antes mesmo de assumir a prefeitura, para com o HCL. "Quem
convive comigo sabe que vivo diariamente as questões de saúde, acredito no sistema de saúde, sou membro do
conselho e o João Magalhães  como deputado federal e agora como deputado estadual é sempre parceiro do HCL".
Foi graças ao empenho de 275 mil reais destinados pela Prefeitura Municipal que a obra foi finalmente concluída.
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Deputado João Magalhães  convocou, para ontem e hoje, reuniões extraordinárias sobre as barragens | Foto: Luiz
Santana/ALMG

O presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o
deputado João Magalhães  (MDB) afirmou que pretende encaminhar ao Plenário, até hoje, o Projeto de Lei 3.676/16,
que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

Segundo o deputado, está acordado com representantes do Ministério Público e de organizações não-governamentais
a apresentação de um substitutivo ao texto aprovado em 1º turno pelo Plenário. Segundo ele, serão inseridos
dispositivos para ampliar o rigor sobre a atividade de mineração em Minas Gerais. No final de 2018, um novo texto
alterando o original foi apresentado pelo então relator, João Vítor Xavier (PSDB), mas foi rejeitado pela Comissão
de Minas e Energia .

João Magalhães  antecipou que, entre as novas exigências que serão acrescidas ao projeto, estão a proibição para o
alteamento à montante nas barragens de rejeito. Esse processo, que é de menor custo, acumula os rejeitos pelo
processo hidráulico, num aterro, onde são compactados. É o método utilizado pela Vale tanto na Barragem de Fundão,
que se rompeu em 2015 em Mariana, quanto na de Brumadinho, que estourou no final do mês passado. Também deve
ser proposta a construção de zonas de autossalvamento.

O deputado afirmou que será exigido das mineradoras que optem sempre pelos métodos mais seguros de
acondicionamento dos rejeitos. O novo texto vai propor limitação da construção de barragens, proibirá alteração para
aumento de capacidade das existentes e exigirá que as empresas façam a filtragem dos resíduos.

Também imporá que as mineradoras façam o descomissionamento (retirada dos rejeitos) das atuais barragens em
funcionamento ou paralisadas. "Vamos dar uma resposta para a sociedade", garantiu o parlamentar, lembrando as
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tragédias recentes que fizeram vítimas e destruíram o meio ambiente no Estado.
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Norma exige presença de alunos durante hasteamento de bandeiras e execução do hino nacional
Tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um requerimento para que a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) fiscalize se está sendo cumprido o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de
educação básica do sistema de ensino de Minas. Entre os atos que fazem parte desse ato solene estão a execução do
hino nacional e o hasteamento das bandeiras. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Henrique
(PSL), que está em seu primeiro mandato na Casa.

De acordo com o parlamentar, que é coronel do Exército Brasileiro, a Lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, prevê que
as escolas devem promover no último dia útil de cada semana do ano letivo, em todos os turnos, o instante cívico. A
norma foi instaurada na gestão do então governador Itamar Franco. Esse momento compreende o hasteamento solene
das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e do hino à bandeira. De acordo com o político
mineiro, essa é uma "forma de promover o civismo e a valorização do país entre as crianças e os jovens do Estado".

Em conversa com a reportagem de O TEMPO, o deputado explicou que propôs a matéria porque entende que o
parlamentar tem duas funções primordiais: legislar e fiscalizar o emprego das leis que estão em vigor. "Durante a minha
campanha, entre as minhas promessas estava resgatar valores da família e da pátria na nossa educação. Eu acredito
que, colocando o cumprimento efetivo da Lei e resgatando desses jovens esse valor ao patriotismo e ao civismo,
estaremos formando uma escola mais equilibrada, onde a disciplina e ordem vão acontecer justamente porque
estaremos valorizando a execução dessa lei", afirmou o parlamentar.

Questionado de que forma seria possível realizar a fiscalização dessa legislação estadual, uma vez que Minas tem 853
municípios, Coronel Henrique  afirmou que fez o requerimento para que a Secretaria de Estado de Educação se
encarregue disso. O documento foi encaminhado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia  da Assembleia
para deliberação.

"Essa secretaria, que faz parte do Executivo, é o órgão responsável pela execução da leis e por administrar e gerenciar
essas escolas. Então, coloco esse desafio para a Secretaria de Educação. Lei é para ser cumprida, e a fiscalização
pode se dar talvez por meio das superintendências de Educação, das diretoras que vão receber tecnologias que
permitem isso", declarou o parlamentar, que, durante 23 anos, foi professor de cadetes na Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro.

Propostas

Defensor da ampliação das escolas militares em Minas Gerais e integração com a rede pública de ensino, o deputado
estadual Coronel Henrique  (PSL) entregou ao governador Romeu Zema (Novo) um ofício em que sugere a criação
de uma assessoria de fomento às escolas cívico-militares na Secretaria de Estado de Educação (SEE). O intuito é que
esse órgão tenha como finalidade a gestão ou a administração dos Colégios Tiradentes já existentes e outros a serem
implementados.

O parlamentar explica que no Decreto 9.465/2019, do presidente  Jair Bolsonaro (PSL), está prevista a criação de
uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. A avaliação dele é que isso pode ser replicado no Estado,
uma vez que, em Minas Gerais, a Polícia Militar administra 30 colégios, e o Exército, outros dois - em Belo Horizonte e
em Juiz de Fora.

Ele argumenta que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) aponta que a escola militar apresenta hoje
os melhores resultados e, por isso, é um modelo a ser seguido. "Temos que buscar um modelo de alto nível em que o
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prioritário serão a disciplina, a ordem e, especialmente, o resgate ao respeito de professores na sala de aula. Com isso,
todos os índices educacionais melhorarão", garantiu.

Coronel Henrique  ainda diz que esse método não será único. "Todo pai que achar que o seu filho não vai se adaptar
àquele modelo ou que entender que não é ideal para formação de seu filho terá outras opções", completou.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Coronel Sandro  (PSL) protocolou um
projeto que autoriza o Executivo a converter, fundir, desmembrar ou incorporar escolas estaduais em funcionamento
para o modelo cívico-militar.

Na justificativa, ele afirma que o Poder Público precisa atender o recado das urnas, que mostrou que é preciso
fortalecer valores como o patriotismo. "Temos convicção de que uma escola militar, com disciplina, metodologia
adequada, respeito ao aluno e ao professor, será de grande importância para um novo tempo na educação pública de
Minas", disse.
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O governador Romeu Zema (Novo) nomeou o jornalista Marcelo Matte como secretário de estado de Cultura, na
publicação do Diário Oficial de Minas Gerais. Se a reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia
Legislativa  for aprovada, ele será o titular da nova Secretaria de Cultura e Turismo. Marcelo Landi Matte nasceu em
Porto Alegre e foi diretor regional da Globo em Minas Gerais por quase 20 anos. Formado em engenharia mecânica e
jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), ocupou diferentes funções no grupo Globo, ao
longo de mais de 35 anos. No dia 5 de fevereiro, Zema anunciou o primeiro projeto de lei enviado para apreciação da
Assembleia Legislativa  do estado, prevendo a redução de 21 para 12 o número de secretarias do governo. Se a
mudança for aprovada, as secretarias de Cultura e de Turismo ficarão juntas. Até a nomeação de Matte, o
vice-governador Paulo Brant (Novo) aparecia como responsável pela secretaria, interinamente. Onze secretários já
haviam sido anunciados pelo governador Romeu Zema. Matte é casado com a também jornalista da Rede Globo
Minas- Isabela Scalabrini.
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Romeu Zema acaba com as medalhas do Norte de Minas

O governador Romeu Zema decidiu extinguir as Medalhas Maria da Cruz e Matias Cardoso, as únicas existentes no
Norte de Minas, em decisão anunciada no sábado, quando mandou extinguir 10 das 11 comendas existentes hoje por
lei. Apenas a Medalha da Inconfidência será mantida, ela que é entregue no dia 21 de abril. O argumento para acabar
com as honrarias é o alto custo, pois somente em 2018 foram gastos mais de R$3,3 milhões para bancar esses
eventos de entrega de 11 medalhas. As medalhas norte-mineiras ficaram em R$277.477 no ano passado. São 24
homenageados, sendo 11 homens e 11 mulheres, com a comenda sendo entregue no dia 8 de dezembro, na cidade de
Matias Cardoso.

Desde o ano de 2007 que surgiu o Movimento Catrumano, para reconhecer a cidade de Matias Cardoso como primeiro
povoamento de Minas Gerais e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição como a primeira construída em território
mineiro. O movimento se contrapôs a Constituição de Minas Gerais, que reconhecia Mariana como a primeira cidade.

Depois de muita luta, a Assembleia Legislativa  aprovou o projeto que fixa a Medalha de Minas, em Mariana e as
Medalhas dos Gerais, em Matias Cardoso. No ano de 2015, uma falha deixou alguns homenageados em medalhas, na
cidade de Matias Cardoso, pois se esqueceram de comprar as medalhas. O curioso é que se o governador manter a
decisão de acabar com as medalhas, terá que mexer na Constituição.

O Governo de Minas explicou por nota que pretende economizar alguns milhões de reais com o corte de medalhas que
tradicionalmente são entregues pelo Estado para homenagear personalidades de diversas áreas, pois somente em
2018, foram gastos mais de R$3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas, número de honrarias
existentes em Minas conforme lei. O objetivo do governador é propor à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) que seja mantida apenas a entrega da Medalha da Inconfidência, que acontece em 21 de abril, em Ouro Preto,
a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas. A proposta é que a homenagem deste ano seja feita às Forças
Integradas de Segurança, que atuam no socorro e proteção às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho,
como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e polícias Militar e Civil.

Esta é mais uma medida da nova gestão para reduzir gastos desnecessários e investir em áreas essenciais,
perseguindo sempre o equilíbrio das contas para colocar em dia os compromissos do Estado. "Vamos reconhecer
quem merece, economizando o dinheiro que os mineiros pagam em impostos", afirmou o Governador Romeu Zema.

A honraria que demanda mais recursos é o Dia de Minas, em Mariana, realizada todos os anos em julho. Em 2018,
foram gastos R$714 mil com o evento. A segunda que gera mais gastos é a da Inconfidência. No ano passado, o valor
pago para a realização do evento foi R$631.959. Em 2016 e 2017, chegou-se a gastar R$1,15 milhão no evento.

O custo com as medalhas oscila: a Medalha Dia de Minas Mariana saiu por R$714.478; a Medalha da Inconfidência por
R$631.959; Medalha JK ficou em R$416.067; Medalha Santos Dumont em R$389.399; Medalha Matias Cardoso em
R$277.477; Comenda Antônio Secundino em R$175.429; Medalha Chico Xavier em R$137.217; Medalha Teófilo Otoni
em R$88.312; Medalha do Mérito da Defesa Civil em R$77.607; Medalha Calmon Barreto em R$37.867 e Medalha do
Mérito da Advocacia Geral do Estado em R$1.320.

Publicado em 20/02/2019 - às 11:46

Por: Silvânia Gonçalves dos Anjos
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Band
Título: Mutirão para renegociar dívidas - 17h41
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Entre os dias 11 e 15 de Março, o Procon de Belo Horizonte e da Assembleia realizam um mutirão para renegociar
dívidas com bancos. Os débitos poderão ser pagos em condições mais vantajosas.
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Título: Como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

membro efetivo
Editoria: Notícia
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Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Como vice- presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e membro efetivo da
Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Raul
Belém  (PSC) e outros parlamentares realizarão duas audiências públicas para debater o discutir o Projeto de Lei
3.676/16 que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, bem como o
rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho/MG, enfatizando as consequências,
as possíveis causas, a tecnologia de construção utilizada, o monitoramento destas barragens instaladas em Minas
Gerais frente à legislação atual, além da responsabilização da empresa Vale S.A. diante dos prejuízos irreparáveis
causados. Respectivamente, as reuniões ocorrerão amanhã, quinta-feira (21), às 10 horas e na próxima terça-feira, dia
26, às 17 horas.

Marcelo Queiroga de Castro Tito

Gabinete do Deputado Raul Belém

(31) 2108-5350
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Como vice- presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e membro efetivo da
Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o Deputado Raul
Belém  (PSC) e outros parlamentares realizarão duas audiências públicas para debater o discutir o Projeto de Lei
3.676/16 que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, bem como o
rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho/MG, enfatizando as consequências,
as possíveis causas, a tecnologia de construção utilizada, o monitoramento destas barragens instaladas em Minas
Gerais frente à legislação atual, além da responsabilização da empresa Vale S.A. diante dos prejuízos irreparáveis
causados. Respectivamente, as reuniões ocorrerão amanhã, quinta-feira (21), às 10 horas e na próxima terça-feira, dia
26, às 17 horas.

Marcelo Queiroga de Castro Tito

Gabinete do Deputado Raul Belém

(31) 2108-5350
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Sete Lagoas
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Henrique (PSL)
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um requerimento para que a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) fiscalize se está sendo cumprido o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de
educação básica do sistema de ensino de Minas. Entre os atos que fazem parte desse ato solene estão a execução do
hino nacional e o hasteamento das bandeiras. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Henrique
(PSL), que está em seu primeiro mandato na Casa.

De acordo com o parlamentar, que é coronel do Exército Brasileiro, a Lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, prevê que
as escolas devem promover no último dia útil de cada semana do ano letivo, em todos os turnos, o instante cívico. A
norma foi instaurada na gestão do então governador Itamar Franco.

Esse momento compreende o hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e
do hino à bandeira. De acordo com o político mineiro, essa é uma "forma de promover o civismo e a valorização do país
entre as crianças e os jovens do Estado".

Em conversa com a reportagem, o deputado explicou que propôs a matéria porque entende que o parlamentar tem
duas funções primordiais: legislar e fiscalizar o emprego das leis que estão em vigor. "Durante a minha campanha,
entre as minhas promessas estava resgatar valores da família e da pátria na nossa educação. Eu acredito que,
colocando o cumprimento efetivo da Lei e resgatando desses jovens esse valor ao patriotismo e ao civismo, estaremos
formando uma escola mais equilibrada, onde a disciplina e ordem vão acontecer justamente porque estaremos
valorizando a execução dessa lei", afirmou o parlamentar.

Questionado de que forma seria possível realizar a fiscalização dessa legislação estadual, uma vez que Minas tem 853
municípios, Coronel Henrique  afirmou que fez o requerimento para que a Secretaria de Estado de Educação se
encarregue disso. O documento foi encaminhado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia  da Assembleia
para deliberação.

"Essa secretaria, que faz parte do Executivo, é o órgão responsável pela execução da leis e por administrar e gerenciar
essas escolas. Então, coloco esse desafio para a Secretaria de Educação. Lei é para ser cumprida, e a fiscalização
pode se dar talvez por meio das superintendências de Educação, das diretoras que vão receber tecnologias que
permitem isso", declarou o parlamentar, que, durante 23 anos, foi professor de cadetes na Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro.

Propostas

Defensor da ampliação das escolas militares em Minas Gerais e integração com a rede pública de ensino, o deputado
estadual Coronel Henrique  (PSL) entregou ao governador Romeu Zema (Novo) um ofício em que sugere a criação
de uma assessoria de fomento às escolas cívico-militares na Secretaria de Estado de Educação (SEE). O intuito é que
esse órgão tenha como finalidade a gestão ou a administração dos Colégios Tiradentes já existentes e outros a serem
implementados.

O parlamentar explica que no Decreto 9.465/2019, do presidente  Jair Bolsonaro (PSL), está prevista a criação de
uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. A avaliação dele é que isso pode ser replicado no Estado,
uma vez que, em Minas Gerais, a Polícia Militar administra 30 colégios, e o Exército, outros dois - em Belo Horizonte e
em Juiz de Fora.
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Ele argumenta que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) aponta que a escola militar apresenta hoje
os melhores resultados e, por isso, é um modelo a ser seguido. "Temos que buscar um modelo de alto nível em que o
prioritário serão a disciplina, a ordem e, especialmente, o resgate ao respeito de professores na sala de aula.

Com isso, todos os índices educacionais melhorarão", garantiu.

Coronel Henrique  ainda diz que esse método não será único. "Todo pai que achar que o seu filho não vai se adaptar
àquele modelo ou que entender que não é ideal para formação de seu filho terá outras opções", completou.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Coronel Sandro  (PSL) protocolou um
projeto que autoriza o Executivo a converter, fundir, desmembrar ou incorporar escolas estaduais em funcionamento
para o modelo cívico-militar.

Na justificativa, ele afirma que o Poder Público precisa atender o recado das urnas, que mostrou que é preciso
fortalecer valores como o patriotismo. "Temos convicção de que uma escola militar, com disciplina, metodologia
adequada, respeito ao aluno e ao professor, será de grande importância para um novo tempo na educação pública de
Minas", disse.

Com O Tempo
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A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) realizará, nesta quinta-feira (21/2/19), uma audiência pública
para discutir o Projeto de Lei 3.676/16, de autoria da Comissão Extraordinária de Barragens , que dispõe sobre o
licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

A Comissão de Administração Pública  vai discutir a proposição com movimentos sociais e com o Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG), às 9h45, no Auditório José Alencar, na Assembleia. A partir das contribuições dadas por
esses movimentos e pelo MPMG, a comissão terá os elementos necessários para a elaboração do parecer ao projeto
em 2º turno.

Além de João Magalhães , os outros seis deputados  efetivos da comissão também assinam o requerimento para a
realização da audiência pública: Osvaldo Lopes (PSD), Beatriz Cerqueira (PT), Sargento Rodrigues (PTB),
Roberto Andrade (PSB), Leonídio Bouças (MDB) e Raul Belém (PSC).

Após a votação do parecer na Comissão de Administração Pública , o projeto pode seguir para o Plenário para a
votação definitiva. Em reunião extraordinária realizada na segunda-feira (18/2/19), o presidente  da comissão e relator
do projeto, deputado João Magalhães  (MDB), afirmou que deverá apresentar novo substitutivo ao projeto,
incorporando o conteúdo do PL 3.695/16, de iniciativa popular, além de outras propostas que visem ampliar ainda mais
as regras de segurança das barragens.

Saiba mais

A proibição da instalação de barragens de rejeitos de mineração pelo método de alteamento a montante já consta no
texto do PL 3.676/16. Esse método é o mais barato, mas também o que traz mais riscos de ruptura. Ele foi utilizado nas
duas barragens de rejeitos que se romperam, em Mariana (Região Central) e Brumadinho (Região Metropolitana de
Belo Horizonte).

Mar de Lama - Já o PL 3.695/16, conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", amplia o rigor com relação à atividade
minerária. A segurança de barragens torna-se política pública estadual. Entre outros pontos, torna-se proibido o uso de
barragens sempre que houver melhor técnica disponível para a acumulação de rejeitos, tais como o empilhamento a
seco. Também se proíbe a concessão de licença para construção, ampliação ou alteamento de barragem onde houver
comunidade na zona de autossalvamento, que chega a 10 quilômetros a jusante da barragem.

De acordo com o deputado João Magalhães , o objetivo da audiência pública é justamente ampliar a discussão do
novo texto, a fim de consolidar novos avanços com relação à legislação que regulamenta a atividade minerária.

Consulte a pauta da reunião.

Admin Autor
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Na última segunda-feira (18), o Deputado Estadual Professor Wendel  Mesquita (SD), se reuniu com os moradores de
Macacos para discutir a evacuação ocorrida na cidade na sexta-feira (15), devido à ameaça de um novo rompimento de
barragem na cidade. Na reunião foram debatidos os problemas que afetam a região de Macacos, depois que a sirene
da Vale tocou e um grande número de pessoas precisou evacuar suas casas. A reunião também contou com a
presença do presidente  da Câmara Municipal, o vereador Fausto Niquini e do Deputado Federal Zé Silva (SD) e o
Deputado Federal Rogerio Correia (PT). Os moradores da localidade foram ouvidos e reclamam da falta de
comunicação da Vale. Segundo os moradores, a Vale vinha tratando sobre o plano de evacuação durante o ano
passado, onde inclusive, o plano de Brumadinho foi recomendado como positivo e exemplo. Mas desde novembro, a
mineradora não apareceu mais. Em reunião com o Prefeito Vitor Penido, foi debatido ações contra os riscos oferecidos
pelas mineradoras. Um laudo de estabilidade da barragem será requerido pela Comissão Externa do Desastre de
Brumadinho na Câmara Federal. Além disso, o Deputado Professor Wendel  está solicitando uma audiência pública
para debater a questão em Nova Lima e também está idealizando uma Frente Parlamentar na Assembleia
Legislativa sobre o problema das barragens.
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Três pedidos de investigação estão parados esperando a decisão do presidente Agostinho Patrus

Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputados  reclamam de uma interferência do
governador Romeu Zema (Novo) para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para tratar sobre o
rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), não saia do papel.
Parlamentares se queixam que o chefe do Executivo, que já tratou o tema publicamente como "incidente", está
pressionando o Legislativo por conta da sua proximidade com diretores de mineradoras.

No último dia 4, o deputado estadual Sargento Rodrigues  (PTB) protocolou um requerimento pedindo uma CPI para
investigar a tragédia. O documento conta com assinatura de 74 dos 77 membros da Casa. Mas, desde então, o
colegiado não foi criado. A incumbência de dar prosseguimento a essa abertura de comissão cabe ao presidente  da
Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), e não foi feito até o momento. Outros dois requerimentos para instauração de
CPI para apurar o caso de Brumadinho foram protocolados por Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista
(PSD) na mesma data.

Durante reunião da Comissão de Administração Pública  anteontem, Rodrigues declarou que obteve informações de
que o governador não quer a abertura da CPI das barragens. Ele criticou a atitude de Zema.

"As informações que estão chegando lá do Palácio (Tiradentes), e não são de quaisquer pessoas, é que o governador
não quer a CPI. Mas é um governador que ganhou a eleição com o discurso de absoluta transparência e de defesa da
sociedade. Defender a sociedade é defender a CPI da tragédia criminosa de Brumadinho. Ele está com medo de quê?
Onde esta a transparência? Ou será que as poderosas mineradoras continuam cercando o Parlamento e o governo do
Estado?", disparou.

De acordo com um deputado governista, o que se tem visto é que há interferência direta do Executivo no Legislativo.
"Ele tem feito pressão para que não se abra essa CPI, que tem um poder de investigação grande e que, justamente por
ser independente, foge do poder de interferência do governo ou da própria Mesa da Assembleia", criticou.

Outro político ouvido afirma que o entendimento é que Zema procura não se indispor com essas empresas porque elas
geram empregos no Estado. "Ele é empresário, conhece todos desse setor e sabe com quem não quer se indispor",
afirmou a fonte do bloco de governo.

Respostas

Questionado, o governo de Minas desmentiu com "veemência" que haja qualquer tipo pressão ao presidente  da
Assembleia e aos deputados , seja qual for o tema. Sobre o desastre da Vale, em Brumadinho, a assessoria informou
que todas as ações do Estado são para que os responsáveis sejam devidamente punidos e que os esforços são para
auxiliar toda e qualquer ação investigativa.

A nota lembra que, no dia seguinte à tragédia, a Advocacia Geral do Estado (AGE), seguindo a solicitação do
governador, moveu ação e conseguiu o bloqueio preventivamente de R$ 1 bilhão das contas bancárias da empresa
mineradora. Por fim, o governo se colocou à disposição pelos canais da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) para receber
manifestações quanto ao caso de Brumadinho.

Procurada, a Assembleia não quis se manifestar.
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Reunião

Nesta quarta-feira, Romeu Zema vai se reunir em Brasília com o secretário de Mineração do Ministério de Minas e
Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira. Contudo, o encontro não aparece na agenda oficial do governador de Minas,
apenas na do secretário. Outro fato curioso é que, após a reunião com Zema, o responsável pela pasta terá encontro
com os advogados da Vale que tratam da tragédia de Brumadinho.

Na última segunda-feira, durante uma agenda com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Zema afirmou que iria
se encontrar hoje com o ministro de Minas e Energia para discutir a tragédia de Brumadinho.

Na ocasião, o governador afirmou que as empresas e o governo estão tendo dificuldades para encontrar profissionais
para atuarem na fiscalização das barragens. "Depois dessa tragédia de Brumadinho, nenhum técnico e nenhuma
auditoria verifica mais barragem alguma. Ninguém quer ficar com a batata quente na mão", declarou Romeu Zema.

O governador declarou que é preciso encontrar uma solução que "concilie segurança e a viabilização da atividade
mineradora no Estado". Segundo ele, caso a situação continue da forma que está, Minas terá uma desestruturação
total no setor. "Não é fácil lidar com um problema desses porque não podemos expor ninguém a riscos, mas também
não podemos parar uma atividade tão relevante para o Estado", afirmou.

Fonte: Jornal O Tempo - Fransciny Alves e Ana Luíza Faria
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A aposentada Cleuzenir Barbosa entregou ao Ministério Público mensagem em que um assessor parlamentar do hoje
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), cobra a devolução de verba pública de campanha para destiná-la a
uma empresa ligada a outro assessor do político.

As mensagens tratam de uma conversa, pelo aplicativo do WhatsApp e durante a campanha eleitoral, entre Cleuzenir,
então candidata a deputada estadual pelo PSL em Minas, e Haissander de Paula, que trabalhava na época como
assessor do gabinete de Álvaro Antônio na Câmara dos Deputados .

Haissander de Paula, assessor do ministro do Turismo, pede para candidata transferir dinheiro para gráfica -
Reprodução

"Preciso que vc transfira 30 mil reais pra conta da gráfica. O resto eu vou pagar do meu bolso", diz uma das mensagens
do assessor. "Nosso Deus sabe de todas as coisas, preciso que vc transfira a metade do valor pra conta da gráfica.
Estou indo pagar o restante do meu bolso", reforça. Haissander foi assessor do gabinete parlamentar de Álvaro Antônio
de dezembro de 2017 ao início deste ano.

Segundo o depoimento de Cleuzenir ao Ministério Público de Minas Gerais, o assessor a pressionou a transferir R$ 30
mil, dos R$ 60 mil que ela recebeu de verba pública do partido, para uma gráfica de um irmão de Roberto Soares, que
foi assessor de Álvaro Antônio e coordenou sua campanha na região do Vale do Aço de Minas Gerais.

A mensagem confronta a versão dada até agora pelo ministro e por seus assessores à época.

Álvaro Antônio diz que, assim que tomou conhecimento das acusações da candidata, mandou apurar e que "a
denunciante foi chamada a prestar esclarecimentos em diversas ocasiões e nunca apresentou provas ou indícios que
atestassem a veracidade das acusações".

O presidente  Jair Bolsonaro (PSL) tem reunião marcada para a tarde desta quarta-feira (20) com o ministro do
Turismo. O presidente  tem sido pressionado a demiti-lo, ainda na esteira da crise dos laranjas que já derrubou
Gustavo Bebianno, ex- presidente  do PSL, do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A Polícia Federal
também investiga o caso.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que presidiu o PSL em MG e que teria envolvimento em esquema de
candidaturas laranjas no partido - Pedro Ladeira - 6.fev.2019/Folhapress

Ao citar a "metade do valor" na troca de mensagens com Cleuzenir, Haissander se referia aos R$ 30 mil dos R$ 60 mil
que o PSL passou para ela do fundo público para mulheres.

De acordo com entrevista dela à Folha, e depoimentos a órgãos de investigação, os assessores do ministro do Turismo
cobraram que ela devolvesse R$ 50 mil no total e ficasse com o restante.

As conversas entre ela e o assessor ocorreram no dia 18 de setembro, mesmo dia em que o dinheiro do PSL foi
transferido. As mensagens foram entregues por ela ao Ministério Público no dia 18 de dezembro. O caso está sendo
investigado pela Promotoria.

Após Álvaro Antônio assumir o ministério do Turismo, Haissander foi em janeiro de 2019 secretário parlamentar do
suplente dele na Câmara à época, Gustavo Mitre , do PHS.
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Cleuzenir, que diz não ter aceitado integrar o esquema, não foi eleita (teve 2.097 votos) e hoje vive em Portugal. Disse
ter deixado o Brasil exclusivamente por medo de retaliações por parte dos aliados do hoje ministro.

A Folha tem publicado reportagens mostrando uso de dinheiro público do PSL em candidaturas de laranjas, com
mulheres que tiveram votação inexpressiva e quase nenhum sinal efetivo de que tenham realizado campanha.
Cleuzenir afirma não ter aceitado participar do esquema, criado, segundo ela, para lavar dinheiro e devolver ao grupo
do ministro de Bolsonaro.

Ela diz ter relatado o caso a pelo menos quatro assessores de Álvaro Antônio, na época deputado federal e candidato à
reeleição, e ter tentado falar diretamente com ele, mas que nada foi feito.

Ministros e outros cargos-chave do governo Bolsonaro

Álvaro Antônio era o comandante da sigla em Minas, responsável pela montagem das chapas. A Folha mostrou que
parte do dinheiro público foi direcionado a quatro candidatas do PSL mineiro apenas para preencher a cota feminina de
30% das candidaturas e de verba eleitoral.

O dinheiro enviado a elas foi parar na conta de empresas de assessores, parentes ou sócios de ex-assessores do atual
ministro do Turismo.

O ministro e seus assessores negam irregularidades. Álvaro Antônio diz que a distribuição do fundo partidário do PSL
seguiu a lei.

No caso de Minas, a verba foi liberada formalmente pelo então presidente  nacional da sigla, Gustavo Bebianno,
demitido do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência nesta segunda-feira (18) em decorrência da crise
política após as revelações da Folha.

A reportagem deixou recados a Haissander, mas não recebeu resposta. Em mensagem anterior, ele não respondeu às
perguntas específicas que foram feitas, se limitando a dizer que os contatos que fez com Cleuzenir foram no sentido de
a orientar a não direcionar dinheiro da campanha para parentes.
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Bhaz
Título: Política, veganismo, movimento negro e trans, e mais! BHAZ apresenta seleção de

colunistas para 2019
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Em um momento no qual a sociedade - belo-horizontina, mineira e brasileira - necessita, como nunca, de informação
confiável, o BHAZ anuncia uma contribuição de peso. A partir de hoje, uma seleção de colunistas passa a integrar o
conteúdo do portal.

São 16 profissionais referências em suas áreas para enriquecer o que o BHAZ oferece aos leitores: informação
embasada, reflexão, provocação e, o principal, visões de diferentes ângulos e ideologias para reforçar o que nós,
brasileiros, temos de melhor: mistura de vivências e sabedorias (veja o perfil dos novos colunistas na arte abaixo).

No campo político, teremos um verdadeiro esquadrão, da direita à esquerda, todos com uma visão oxigenada da base
da convivência humana: a política. O deputado federal Lucas Gonzalez e a deputada estadual Laura Serrano , ambos
do Novo, se juntarão à Gabinetona (composta pela deputada federal Áurea Carolina, deputada estadual Andréia de
Jesus e vereadoras Cida Falabella e Bella Gonçalves, todas do PSOL) para abastecer o leitor do BHAZ com
informações e opiniões de diferentes espectros.

Dicas e esclarecimentos sobre saúde serão abordadas por duas médicas: Júlia Rocha, também cantora; e Daniele
Viana. Diversidade e educação serão pauta para Duda Salabert, a primeira candidata trans ao Senado da América
Latina. Antirracismo, feminismo negro, diálogos francos sobre bissexualidade e maternidade solo marcam a escrita de
Lívia Teodoro.

Priscilla Glenda, voz forte e presente no Carnaval de BH, falará sobre a vida cultural da cidade e principalmente sobre
veganismo (dicas, como aderir ao movimento, entre outras informações).

Duas referências da academia, Jacyntho Lins Brandão, membro da Academia Mineira de Letras e ex-vice-reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais, e Bernardo Guadalupe, doutor em Filosofia e professor da Universidade Federal
do Paraná, abordarão temas atuais com reflexões para exercitar o pensar.

O professor Marcelo Batista trará debates sobre nossa língua e também a respeito da juventude. Já Adeilson Mendes
promete tirar seu nome do vermelho e pôr fim a todas suas dúvidas sobre finanças, enquanto o 'Direito de A a Z' vai
mergulhar no mundo jurídico.

Todas as novidades somam-se às duas já tradicionais colunas do BHAZ: Orion Teixeira, jornalista político que traz
todos os bastidores da política, e Acelera Aí, com todas as novidades do meio automobilístico.
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Inconfidência AM
Título: Adiada votação de projeto de barragens na ALMG - 08H59

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Foi adiada a votação do parecer sobre o projeto de segurança das barragens em tramitação em segundo turno, na
Comissão de Administração Pública , na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. De acordo com a assessoria da
casa, os deputados solicitaram mais prazo para analisar o texto que dispõe sobre o licenciamento no estado. O
presidente da Comissão, deputado João Magalhães  do MDB, convocou duas reuniões extraordinárias. Segundo
Magalhães, o projeto está sendo ajustado com a participação do Ministério Público, técnicos da Assembleia e a
orientação do presidente da casa, Agostinho Patrus do PV.
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Jornal Montes Claros
Título: Prefeito de Montes Claros dispara contra o governo de Minas

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2019.

Montes Claros - O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), criticou o fato de o atual governo de Minas Gerais
continuar retendo os recursos constitucionais dos municípios.

Em entrevista à revista Viver Brasil, Souto contou que no mês de janeiro, o Executivo repassou apenas 50% do que
deveria ser depositado. "Não estou discutindo o problema do Estado. O IPVA é do município, o Estado está recebendo
e não está repassando para a prefeitura. O mais grave é que o governo novo, que não tem nada a ver com o passado,
que veio em nome da moralidade, que vem em nome da honestidade, do respeito as coisas dos outros, está fazendo a
mesma coisa. Isto é que é o grave", afirmou.

Na entrevista, o prefeito de Montes Claros afirmou que os parlamentares não estão fazendo nada para ajudar as
prefeituras. "Como é que nós vamos pagar os professores? Como vou pagar os funcionários? Uma prefeitura que tem
40 mil alunos. É uma loucura. Minas está em um momento desesperador e não temos a quem procurar. Os
deputados  não estão falando nada, os senadores não estão falando nada e os prefeitos estão sofrendo sem saber o
que faz", disparou.

Ainda de acordo com Souto, a União e o Judiciário deveriam fazer algo para reverter a situação. "As prefeituras hoje
em Minas Gerais vivem um drama terrível. É um erro do governo federal e do poder Judiciário não terem interferido
nisso ainda. Eles quebraram, literalmente, todos os municípios. Há uma crise violentíssima.

Professores quase me bateram nesta semana, ao sair da prefeitura, porque o irresponsável anterior não repassou os
recursos normais da prefeitura, como IPVA, ICMS, ITR e o Fundeb. O orçamento da prefeitura é formatado com esses
valores. Se esses recursos são sequestrados pelo governo do Estado, criminosamente, desequilibra o orçamento da
prefeitura. Se tem uma previsão de R$ 1 milhão de despesa e o repasse da receita vira R$ 500 mil, como é que você
vai cumprir com os seus compromissos? Como vai tirar o lixo da cidade, pagar médico, trocar as lâmpadas, tapar
buraco?", declarou.

Foi depois do decreto 47.296/17, de autoria do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), que autoriza o
Executivo a reter repasses dos municípios, que começou a dor de cabeça dos prefeitos. Atualmente, os depósitos que
antes eram feitos diretamente na conta dos municípios, passam primeiro pelos cofres do governo. Embora os recursos
sejam obrigatoriamente das prefeituras, eles nem sempre chegam aos cofres da administração municipal.

De acordo com a Associação Mineira dos Municípios (AMM) a dívida do Estado chega a R$ 13,6 bilhões, sendo que R$
12,6 bilhões são herança do governo petista e R$ 1 bilhão é referente a janeiro, primeiro mês de gestão do governador
Romeu Zema (Novo). A proposta do governador é parcelar a dívida do governo passado, mas o acordo ainda não foi
feito com os prefeitos. Zema prometeu, na semana passada, revogar o decreto de Pimentel e colocar em dia o repasse
das prefeituras. Contudo, o presidente  da AMM, Julvan Lacerda, contou que o governo pretende somar o débito de
janeiro ao montante deixado pelo petista. Lacerda afirmou que a AMM não vai aceitar essa forma de pagamento.

Humberto Souto entende que a dívida passada possa ser negociada, mas espera que o que deveria ser repassado
esse ano seja colocado em dia o quanto antes. "O governo está devendo R$ 150 milhões a Montes Claros, referente ao
ano passado. Esse aí discute depois, mas gostaria que ele tivesse a hombridade de começar o governo passando para
o município o que é do município. Não é justo pegar o que é do município para pagar conta do Estado. Isso não é
justo", disse.
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O prefeito de Montes Claros considera a possibilidade apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Agostinho Patrus , de processar o Banco do Brasil, que é o responsável
pelo repasse. "Acho que o Banco do Brasil é corresponsável. Ele não poderia repassar o dinheiro que é do município
para o Estado, e o banco está passando. Acho que é preciso começar a pensar nessa alternativa. Mas a origem é o
governador. Ele não pode cometer um crime tão banal e apropriar-se indebitamente do que é dos outros", afirmou.

Questionado sobre a falta de projetos de desenvolvimento nas prefeituras, Souto explicou que nesse cenário a única
alternativa dos chefes do Executivo municipal é fazer cortes. "O que é que o prefeito vai fazer? Em casa não se pode
gastar mais do que se ganha. Se o orçamento da prefeitura não está se realizando, não resta outra alternativa a não
ser cortar despesa", declarou.

*As informações são do Portal O Tempo
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Inconfidência FM
Título: Procons promovem mutirão para negociação de dívidas com bancos - 13h01

Editoria: Inconfidência Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Os procons da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e da prefeitura de Belo Horizonte,vão realizar um mutirão
para negociação de dívidas em atraso nos principais  bancos brasileiros. Para participar do mutirão, no qual essas
dívidas em atraso poderão ser negociadas em condições mais vantajosas que as normalmente praticadas, os
consumidores devem se cadastrar do próximo dia 20 até o 28 de fevereiro.Para se cadastrar, o consumidor deve ligar
para o número 2108-3460 no horário das 13 às 17 horas, ou enviar um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br,
informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas um) com o qual pretende negociar sua dívida.
As instituições financeiras que participarão da iniciativa são: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Bradesco e BMG.
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Globo News
Título: Discussão sobre barragens é adiada an Assembleia Legislativa de MG - 06h28

Editoria: Globo News Em Ponto
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Uma reunião para discutir critérios mais rígidos para a mineração foi adiada na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais. Deputados  disseram que o governo tentou mudar na última hora o texto do projeto das barragens. Além
disso, uma decisão da mesa diretora proibiu a entrada dos jornalistas na anti-sala do plenário. Entrevista: Dep. Est.
João Vítor Xavier  (PSDB - MG); Dep. Est. João Magalhães (MDB - MG); Dep. Est. Cristiano Silveira - PT (vice-
presidente da Assembleia - MG); Alessandra Mello ( presidente do Sindicato dos Jornalistas - MG).
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Rede Minas
Título: Jornalistas são proibidos de entrar na ante-sala do plenário - 12h45

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Uma medida adotada pela Assembleia Legislativa  de Minas,tem gerado polêmica :é a proibição da permanência da
imprensa na ante-sala do plenário,local onde os deputados  estaduais sempre deram entrevista  e conversavam  com
jornalista.Entrevistados: Mauro Tramonte  (deputado estadual PRB); Alessandra Mello (pres. Sindicato dos
Jornalistas de MG).
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Rede Minas
Título: Fiscalização da mineração - 12h35

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Na Assembleia Legislativa os deputados  ainda não conseguiram colocar em votação o projeto de lei que pretende
tornar mais rigorosa a fiscalização sobre a atividade de mineração no estado.A casa ainda tem que apreciar uma
proposta de substitutivo que foi enviada pelo governador Romeu Zema. Entrevistado: João Vitor  Xavier -PSDB
(deputado estadual).
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Inconfidência FM
Título: Relatório do projeto de segurança das barragens deve ser apresentado nessa quarta-feira

na Assembleia Legislativa Mineira - 07h19
Editoria: Jornal da Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O presidente da Comissão de Administração Pública da ALMG, João Magalhães  do MDB, deve apresentar a
quinta-feira o relatório do projeto de segurança das barragens. A matéria que foi derrotada na legislatura passada volta
ao plenário após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, no mês passado. No
entanto, ainda não se sabe qual text será recolocado em votação. O do deputado João Vitor  Xavier do PSDB, ou uma
sugestão de substitutivo que foi enviada pelo Governo do Estado e criticada pelo Ministério Público. Entrevista: João
Vitor Xavier (deputado estadual - PSDB); João Magalhães (deputado estadual - MDB)
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Alvorada
Título: Cadastro para negociação de dívidas - 11h47

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019

Começa  hoje o prazo para se cadastrar no mutirão para negociação de dívidas  com bancos que será realizado entre
os dias 11 e 15 de março pelo Procon da Assembleia  e pela Prefeitura de Belo Horizonte. Relação de clientes
endividados será enviada diretamente para os bancos que vão entrar em contato direto com os consumidores para
agendar o atendimento.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Deputados pedem prazo para analisar parecer do projeto de lei que dispõe sobre

licenciamento ambiental e fiscalização de barragens em MG - 12h58
Editoria: Jornal UFMG

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  pediram mais prazo para analisar o parecer do projeto de lei que dispõe sobre o licenciamento ambiental e
fiscalização de barragens em Minas. Ele tramita em segundo turno na Comissão de Administração Pública da
Assembleia Legislativa . O projeto está sendo ajustado segundo o presidente da Comissão, deputado João
Magalhães , com a participação do Ministério Público e de técnicos da Casa.
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Alvorada
Título: deputados restringem acesso de jornalistas na Assembleia de Minas - 08h55

Editoria: Painel Alvorada 1ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Medida que proíbe o acesso da impressa à antessala da Assembleia Legislativa  de Minas começou a valer ontem
(19). O local era onde os deputados  estaduais concediam entrevistas e conversavam com os jornalistas. Com a
decisão, os profissionais terão a entrada condicionada à identificação prévia que será realizada pela Diretoria de Polícia
do local. Antes, na deliberação de 1999 revogada pela nova Mesa, estava previsto o credenciamento da imprensa para
o livre acesso às dependências do plenário. Segundo a Casa, o objetivo é "garantir a organização dos trabalhos e a
segurança de todos". O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais chamou a atitude de "uma das mais
antidemocráticas da história da Assembleia".
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Band
Título: Análise Política com Orion Teixeira - 10h18

Editoria: Band News Minas 1a.ED
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema do partido NOVO até que tentou ser diferente colocando técnicos em áreas essenciais como
a saúde e educação, mas não deu certo no caso da primeira, resultado ele acabou cedendo as pressões políticas do
seu próprio partido e nomeou para os principais cargos dois integrantes do partido dele, o NOVO, e que foram
derrotados na eleição passada para deputado federal. Assembleia se alinha ao governador e impede CPI da mineração
da tragédia de Brumadinho.
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Portal EM
Título: Ameaça de mudanças na Escola de Saúde Pública de Minas mobiliza alunos e servidores

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Servidores e alunos questionam plano para incorporar escola com foco no SUS à secretaria de estado da área. Eles
temem perda de autonomia
Criada há 73 anos, a Escola de Saúde Pública de Minas já qualificou 300 mil profissionais para atuar na área. Objetivo
da incorporação é cortar custos

Uma importante instituição, que fortalece a saúde em Minas Gerais, pode perder a autonomia ou até fechar as portas.
Ao menos esse é o medo de servidores, alunos e comunidade ligados à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
(ESP/MG). Está nas mãos dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o
Projeto de Lei 368/2019, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), que prevê a incorporação da escola à
estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

A preocupação é que a escola perca autonomia, as ações de capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde
(SUS) sejam extintas, que haja desligamento de funcionários e a estrutura, atualmente em um imóvel no Barro Preto,
na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, termine transferida. Abraço na sede em forma de protesto foi marcado para o
dia 21, às 13h. A SES informou que o objetivo da mudança é reduzir custos. Afirmou que as ações de educação e
pesquisa vão continuar e que a situação de "eventuais funcionários comissionados" será avaliada posteriormente.

A ESP tem forte participação na capacitação de profissionais que atuam no SUS. A instituição surgiu em 1946 e seu
primeiro curso foi criado em meio a surtos de esquistossomose e ancilostomose. De lá pra cá, 300 mil trabalhadores
foram qualificados na escola e mais de 700 ações educacionais promovidas. A instituição oferece cursos livres,
presenciais, a distância, técnicos e pós-graduação.

O projeto de lei do governador, que tramita na ALMG como parte da reforma administrativa, prevê a incorporação da
escola à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). Segundo o texto, não haverá alteração nos direitos dos servidores
efetivos da atual estrutura da ESP. Os cargos das carreiras de técnico e analista em educação e pesquisa em saúde
serão transferidos para a secretaria. A proposta não agradou a servidores e alunos da instituição, que temem prejuízos
educacionais. "Extiguir uma escola de 73 anos tem um valor simbólico muito impactante. Você está fechando um lugar
de criação de ideias, de encontros, espaço de produção, alegria, crítica, construção de solução, de projeto. Com sua
alocação dentro de uma secretaria, não vai ser a mesma coisa", avalia Alessandra Rios de Faria, servidora da ESP e
da Superintendência de Educação e Trabalho em Saúde. "A história da saúde pública de Minas Gerais passou e passa
por esta escola. É uma escola de memórias, de registros, de muitas histórias. Muita gente importante passou aqui.
Muitas pessoas que marcaram a história do estado estudaram aqui. Muita gente que constrói o SUS e respostas para a
necessidade de saúde da população estuda nessa escola", completou.

"A extinção da escola como órgão autônomo e sua incorporação à Secretaria de Estado de Saúde impõem riscos.
Primeiro, quanto à sua credibilidade junto aos órgãos da educação e também seu reconhecimento enquanto instituição
de ensino, pesquisa e inovação. Além disso, representa um efeito negativo nos processos específicos das atividades
de ensino, que vão concorrer com aqueles que fazem parte de uma secretaria, um órgão gestor. As duas instituições
têm papéis e missões distintas no âmbito do SUS, cada uma com sua importância. Devem ter autonomia para continuar
existindo e fortalecendo o SUS", alertou Fernanda Maciel, servidora da escola e da Superintendência de Política,
Planejamento e Gestão. Há quem aponte risco de prejuízos também para os profissionais que são capacitados pela
ESP e trabalham em todos os municípios mineiros.

interior "Há vários anos a gente vem ouvindo falar da qualidade do ensino da escola, da seriedade dos profissionais.
(Com a incorporação à secretaria) administrativamente ela não terá a mesma autonomia e a gente se preocupa com as
novas metodologias que vão ser utilizadas e quais serão os objetos, os focos, a partir de então", disse Simone
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Camargos, secretária de Saúde de Martinho Campos e aluna de especialização na ESP.

REDUÇÃO DE CUSTOS Por meio de nota, a SES informou que a incorporação da escola à pasta tem por finalidade
cortar custos, "pois haverá uma reunião das áreas meio em um único órgão". Ainda segundo o texto, a estruturação
visa também "conferir mais eficiência às ações da escola e da secretaria, sem que isso represente uma perda na
qualidade dos serviços". A nota garante que as ações de educação e pesquisa não serão extintas e que, a princípio, a
instituição permanecerá na mesma sede. Em relação aos funcionários, não garantiu que as pessoas com cargos
comissionados continuarão na instituição.

"Os funcionários concursados não serão dispensados e sim incorporados ao corpo técnico da secretaria. Eventuais
funcionários comissionados terão sua situação avaliada posteriormente", diz o texto. "Por fim, informamos que a
Secretaria de Estado de Saúde vai solicitar as autorizações necessárias ao conselho do Ministério da Educação, para
que as ações de educação possam continuar sendo realizadas" depois da incorporação, finalizou.
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Band
Título: Mesa diretora da Assembleia Legislativa proíbe presença de jornalistas em plenário - 9h37

Editoria: Band News Minas 1a.ED
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Uma informação que vem gerando polêmica em Minas Gerais. Assembleia Legislativa  do estado proíbe, a partir de
hoje, a presença de jornalistas da imprensa na antessala do plenário antessala do plenário. O Sindicato dos Jornalistas
emitiu uma nota falando sobre essa deliberação da mesa diretora proibindo o acesso dos jornalistas.
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Itatiaia
Título: Eduardo Costa cita operações contra deputado João Magalhães - 05h31

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Eduardo Costa comenta sobre discussão do projeto engavetado no ano passado, mas a Comissão de Administração
Pública , responsável pela aprovação final do projeto, é presidida pelo Deputado João Magalhães , alvo da operação
Capitu, desdobramento da lava jato em Minas e citado em áudio da JBS. Em 2008 ele foi alvo da Operação João de
Barro da Polícia Federal. Eduardo Costa comenta que ele foi votado e eleito por Sargento Rodrigues , Beatriz
Cerqueira , Osvaldo Lopes e João Leite . Eduardo Costa cita que ele está matando o projeto apresentado pelo
deputado João Vitor . Para Eduardo, talvez seja por isso que a Assembleia decidiu afastar os jornalistas dos
deputados .
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Itatiaia
Título: Governador Romeu Zema vai a Brasília hoje tem polêmica na Assembleia, que restringiu a

entrada de jornalistas - 05H28
Editoria: Café com Notícia

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema participa do Fórum de Governadores, as 08h30 da manhã. O Sindicato dos Jornalistas não
descarta a possibilidade de entrar na justiça para que a Assembleia Legislativa  revogue a decisão que proíbe a
imprensa de acessar a antessala do plenário. A decisão da Mesa Diretora publicada nessa terça-feira pegou a maior
parte da imprensa de surpresa. Mas alguns parlamentares afirmam que já era desejo antigo restringir a entrada de
jornalistas na casa. Em nota o Sindicato dos Jornalistas classificou a decisão como uma das mais antidemocráticas da
Assembleia.
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Itatiaia
Título: Sindicato dos Jornalistas não descarta acionar a justiça - 22h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

O Sindicato dos Jornalistas não descarta a possibilidade de entrar na justiça para que a Assembleia Legislativa
revogue a decisão que proíbe a imprensa de acessar a antessala do plenário. A decisão da Mesa Diretora publicada
nessa terça-feira pegou a maior parte da imprensa de surpresa. Mas alguns parlamentares afirmam que já era desejo
antigo restringir a entrada de jornalistas na casa. Em nota o Sindicato dos Jornalistas classificou a decisão como uma
das mais antidemocráticas da Assembleia. Entrevista: Alessandra Melo ( presidente do Sindicato dos Jornalistas)
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Rádio Super Notícia FM
Título: Coluna Aparte  - 07h06

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Uma deliberação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) proíbe que jornalistas
tenham acesso aos deputados  na antessala do plenário da Casa. Essa é a primeira vez que os profissionais de
imprensa não poderão ficar nesse espaço, onde historicamente os parlamentares circulam e concedem entrevistas. A
ordem foi publicada ontem no "Diário Administrativo". Os deputados estaduais e jornalistas Mauro Tramonte  (PRB)
e João Vítor  Xavier (PSDB) apresentaram requerimentos para revogar essa norma, mas nos bastidores
parlamentares consideram a mudança "impossível".A Deliberação 2.700, de 2019, prevê que os jornalistas vão poder
acompanhar as sessões plenárias somente do espaço da sala de imprensa, onde, segundo a nova regra, vão realizar
"entrevistas individuais ou coletivas, cobertura de eventos, apuração de informações, entre outras". Contudo, essa sala
fica em um andar superior ao do plenário e onde não há circulação de políticos, o que inviabiliza a cobertura e o
acompanhamento de votações.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Parlamentares reclamam de influência de Zema na Assembleia - 07h03

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Parlamentares se queixam que o chefe do Executivo, que já tratou o tema publicamente como "incidente", está
pressionando o Legislativo por conta da sua proximidade com diretores de mineradoras. No último dia 4, o deputado
estadual Sargento Rodrigues  (PTB) protocolou um requerimento pedindo uma CPI para investigar a tragédia. O
documento conta com assinatura de 74 dos 77 membros da Casa. Mas, desde então, o colegiado não foi criado. A
incumbência de dar prosseguimento a essa abertura de comissão cabe ao presidente da Assembleia, Agostinho
Patrus  (PV), e não foi feito até o momento. Outros dois requerimentos para instauração de CPI para apurar o caso de
Brumadinho foram protocolados por Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista (PSD) na mesma data.
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Rádio Super Notícia FM
Título: MP critica flexibilização de projeto para mineração - 06h35

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Nessa segunda,o Ministério Público criticou recomendações enviadas pelo executivo,com relação a projeto de lei que
torna as leis relacionadas a mineração mais duras.Conforme o órgão,as recomendações feitas pelo governo de Romeu
Zema,do partido Novo,não levam em consideração a presença do calção ambiental por parte do empreendedor.De
acordo com o deputado João Vitor Xavier do PSDB,que já foi relator do projeto,os deputados  ainda não tiveram
acesso ao texto sugerido pelo governo.Entrevistados: Dep. João Vitor Xavier do PSDB.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Júnior Moreira sobre a decisão da mesa diretora da

Assembleia- 08h53
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O Sindicato dos Jornalistas de Minas promete recorrer contra a decisão que proíbe o acesso da imprensa ao plenário
da Assembleia Legislativa , a justificativa da mesa diretora para essa decisão é que a medida é para preservar a
garantia da ordem dos trabalhos legislativos, segurança das pessoas e da defesa do patrimônio público. Eustáquio diz
que tem 18 anos que cobre a Assembleia Legislativa  pela Itatiaia, Eduardo mais de 30 anos, Júnior Moreira esteve
inúmeras vezes lá, ele comenta que nunca viu na antessala do plenário e muito menos dentro do plenário algum
problema com a ordem do trabalho do legislativo, nunca houve problema e agora estão impedindo a entrada dos
jornalistas. Júnior Moreira diz que tem uma relação tão respeitosa entre jornalistas e deputados  que na hora que a
informação chegou, ele diz que ficou sem entender. Eduardo Costa diz que nada que vem da Assembleia o assunta, a
começar que ela é presidida por um cidadão que foi secretário do Aécio, Anastasia se juntar a carreira política dele com
a do pai eles estão lá desde a Santa Ceia é o Novo que o Zema escolheu para presidir a Assembleia. Ai o Zema
colocou um líder tucano Luís Humberto, colocou Gustavo e fazer a CPI que passou da hora nem pensar. Eduardo
pergunta o Alencar, que faz parte da mesa da Assembleia se ele vai ficar quieto.
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Band
Título: Coordenador do Procon alerta para cuidados na hora de comprar  carta contemplada de

consórcio - 06h25
Editoria: Band News Bom Dia

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O coordenador do Procon da Assembleia de Minas , Marcelo Barbosa  ,diz que quem for comprar uma carta
contemplada de consórcio precisa antes de assinar o documento procurar os administradores dos consórcios, para
verificar as condições do cliente. Ele explica que a transferência de titularidade é permitida pela lei, mas para evitar
imprevistos e prejuízos é preciso cautela. Ent: Marcelo Barbosa (coordenador do Procon da Assembleia de Minas
).
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TV Globo
Título: Leis mais rígidas - Reunião na ALMG discute novas regras para a mineração - 07h24

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Uma reunião para discutir critérios mais rígidos para a mineração começou com tumulto na Assembleia Legislativa .
A imprensa está proibida de entrar na anti-sala do plenário, numa atitude considerada anti-democrática pelo Sindicato
dos Jornalistas de Minas. O projeto que trata das novas regras para o setor de mineração estava na pauta da
Comissão de Administração Pública , mas nem chegou a entrar em votação. Deputados  dizem que o governo
tentou mudar o texto do chamado projeto das barragens na última hora com o envio de sugestões que desagarram até
o Ministério Público. Entrevista: João Vítor Xavier (deputado - PSDB); João Magalhães  (deputado - MDB); Cristiano
da Silveira (deputado - PT / vice-pres. da ALMG); Alessandra Mello (pres. Sindicato dos Jornalistas/MG).
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Itatiaia
Título: Entrevista com Ana Paula Siqueira - 07h52

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

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Ana Paula Siqueira , eleita deputada estadual pelo partido Rede com 23.271 votos é casada, mãe de 2 filhos. Aos 38
anos durante muito tempo foi braço direito do vice-prefeito Paulo Lamac, tem como uma das principais bandeiras a
educação e é totalmente contra ao projeto Escola Sem Partido. Entrevista: Ana Paula Siqueira - deputada estadual.
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Itatiaia
Título: Projeto de segurança de barragens do estado deve ser analisado hoje pela Comissão de

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

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O texto que prevê mudanças no projeto de segurança de barragens do estado deve ser analisado hoje pela Comissão
de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas. A proposta estava na pauta ontem, mas não
chegou a entrar em votação. Segundo o deputado João Vitor  Xavier do PSDB, o governo tentou mudar o texto do
projeto de última hora com envio de sugestões que irritaram até o Ministério Público de Minas. Entrevista: João Vitor
Xavier- deputado do PSDB.
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Itatiaia
Título: Sindicato dos Jornalistas de Minas diz que vai recorrer contra a decisão da diretoria da

Assembleia Legislativa - 07H17
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O Sindicato dos Jornalistas de Minas diz que vai recorrer contra a decisão da diretoria da Assembleia Legislativa ,
que proibiu o acesso de jornalistas ao plenário da casa. A medida publicada ontem no Diário do Legislativo é inédita
nos últimos 49 anos da história da Assembleia e pegou a maior parte da imprensa de surpresa. Antes da determinação
os jornalistas já eram impedidos de acessar o plenário, área com tapete vermelho restrita aos deputados . Agora a
imprensa não poderá acessar a antessala, que fica entre o plenário e a sala de lanche reservada para os
parlamentares. A mesa diretora da Assembleia justifica que a medida é para preservar a garantia da ordem do
legislativo, da segurança das pessoas e da defesa do patrimônio público. Entrevista: Alessandra Melo- presidente  do
Sindicato dos Jornalistas.
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Itatiaia
Título: O governador Romeu Zema passa o dia hoje em Brasília - 07h16

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

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema que nesta terça-feira se reuniu com prefeitos de Brumadinho e depois com o primeiro
escalão do executivo estadual além dos comandos das forças de segurança estará em Brasília nesta quarta-feira, onde
participa do Fórum de Governadores a partir das 08h30. Depois da exoneração do secretário estadual de saúde,
Wagner Ferreira Pinto, para tratamento médico e substituição por Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva nesta
terça-feira o governo exonerou José Fara Júnior, secretário adjunto de saúde que fez questão de frisar, que saiu por
vontade própria. Na Assembleia Legislativa o deputado Arlen Santiago  saiu em defesa do delegado que estava
como secretário adjunto de saúde.
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Itatiaia
Título: Oportunidade de negociação de dívidas com bancos em BH - 06h47

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

Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O evento será durante a semana do consumidor que acontece de 11 a 15 de março, para a semana os Procons da
Assembleia e da Prefeitura de Belo Horizonte convidaram as principais instituições financeiras do país Santader, Itaú,
Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e BMG.
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Jornal das Montanhas - Manhuaçu (MG)
Título: Hospital César Leite inaugura Unidade Neonatal

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 19-02-2019 Link para a Notícia

Na segunda-feira, 18/02, o Hospital César Leite escreveu um capítulo muito importante na sua história de quase 92
anos, com a inauguração da Unidade Neonatal "Doutor Abel". É com muito orgulho que a instituição promoveu a
cerimônia de entrega do novo espaço, que contou com a participação de amigos, médicos, autoridades e dos
integrantes da diretoria, conselho e dos colaboradores que formam a família HCL.

A unidade neonatal do Hospital César Leite é composta de dez leitos na Unidade de Terapia intensiva neonatal (UTIN),
além da Unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo) e da Unidade de cuidado intermediário
neonatal canguru (UCINCa). A obra foi iniciada em 2012 com recursos do Governo do Estado, mas devido a vários
percalços o convênio não foi pago integralmente. No final de 2018, a Prefeitura de Manhuaçu destinou, com aprovação
da Câmara de Vereadores, mais 275 mil reais para que a diretoria do hospital conseguisse concluir as obras. Somado a
isso, o empresário Elder Abreu, de Muriaé, havia cedido equipamentos em comodato pelo Instituto Otávio Augusto que
já estavam sendo utilizados no HCL e foram encaminhados para o funcionamento da Unidade Neonatal.

Seguindo os padrões do Ministério da Saúde, a Unidade Neonatal é composta ainda por áreas administrativas, setores
de recepção, sala de reuniões, copa, descanso de médicos e enfermagem, locais de expurgo e descarte de materiais,
farmácia satélite específica e outros ambientes.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo Provedor Sebastião Onofre Carvalho, acompanhado do Presidente  do
Conselho Superior do HCL Renato Cezar Von Randow, da Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, o empresário Elder
Abreu, provedor do Hospital de Matipó Lúcio Mendes (representando o Deputado Estadual João Magalhães ), do
médico Dr. Marcelo Heringer (representando o Deputado Federal Dr. Mário Heringer), do Deputado Federal Subtenente
Gonzaga, dos diretores do HCL Dr. Luiz Cláudio (diretor clínico) e Dr. Luiz Carlos Lemos Prata (diretor técnico),
vereadores, representantes da Gerência Regional de Saúde/Manhumirim e do titular do Cartório de Registro Civil
Cassiano Moraes Gomes.

HOMENAGEM AO DOUTOR ABEL

Na primeira parte, houve o descerramento da placa inaugural que confere o nome do médico Dr. Abel Carneiro Vianna
para a Unidade Neonatal. Os filhos Egeo e Jõao Luiz e o neto Cícero participaram do momento de homenagem.

Dr. Abel Carneiro Vianna foi médico clínico geral na região de Manhuaçu durante mais de 70 anos. Faleceu aos 99
anos, em 2012, no Hospital César Leite, onde atuou ao longo de mais de seis décadas.

Foi fundador do Posto de Puericultura de Manhuaçu, tendo na ocasião se dirigido pessoalmente à primeira dama, Dona
Darci Vargas, esposa do então presidente  Getúlio Vargas, na busca de provisões para a inauguração da unidade. Lá
trabalhou gratuitamente (como também fizeram muitos colegas) por muitos anos, atendendo gestantes e crianças.

Aqueles que o conheceram sabem que era portador de uma alma caridosa, mas com temperamento forte. Foi exemplo
de ética, honestidade e dedicação ao trabalho, para família e a comunidade e por isso a justa homenagem prestada
pelo Hospital César Leite.

Em seguida, o Padre Welton de Oliveira, vigário da Paróquia de São Lourenço, procedeu a benção das instalações.

AGRADECIMENTOS

Quem prestigiou o momento de inauguração da Unidade Neonatal viu seu pleno funcionamento. Já nesta segunda,
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onze bebês estavam sendo cuidados pela equipe médica e de enfermagem no novo ambiente.

O provedor Sebastião Onofre Carvalho se emocionou ao contar a história desse sonho que se concretizara. Lembrou
da visita que fez à maternidade com o médico pediatra Dr. Luiz Prata. Naquele momento, uma criancinha que cabia em
sua mão lutava para viver. "Daquele dia em diante fizemos grandiosos esforços no sentido de dotar o hospital dessa
unidade neonatal. Sei que ainda temos muitas lutas, mas esse é talvez um dos maiores benefícios que estamos
entregando para a população e, principalmente, para essas crianças, tão indefesas, que querem ter o direito de viver",
recordou.

Sebastião Onofre Carvalho fala que a Unidade Neonatal é a prova de que o HCL não para de crescer. "Somos hoje um
dos hospitais do interior que, sozinho, tem um dos maiores índices de resolutividade. Além disso, fazemos a diferença
no sistema público. Dos 14 mil pacientes atendidos de 2018, quase 10 mil foram pelo SUS de pacientes de Manhuaçu
e toda a região".

INVESTIMENTO NA VIDA

O pediatra e diretor técnico do HCL, Dr. Luiz Prata, considera a Unidade Neonatal um ganho incalculável. "Um
raciocínio que nós desenvolvemos para que todos possam entender: uma pessoa adulta para ir até Belo Horizonte,
chega lá muito cansada. Agora imagina um bebê numa incubadora, numa ambulância a toda velocidade, para chegar
na capital. Ele chega muito desgastado. Então, vejam a importância disso: a Unidade Neonatal, ao lado da nossa
grandiosa maternidade, dá muito mais chance de vida a esses pequerruchos que estão pedindo pelo amor de Deus
para viver".

Para o médico, a pergunta que todos devem fazer é: "Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Então reflita
quanto vale a vida daquele pequenininho? Nós temos que lutar intensamente, com todas as forças possíveis, para que
aquele pequenininho tenha o direito de viver também".

A inauguração da Unidade Neonatal garante que a região de Manhuaçu tenha a segurança de ter um hospital
resolutivo para atendê-la. O objetivo é evitar que recém-nascidos sejam transferidos para outros centros de
atendimento e possam receber os cuidados especiais que precisam aqui mesmo.

O deputado federal Subtenente Gonzaga também se mostrou contente com a inauguração. "Tem sido uma
preocupação de meu mandato e sabemos da importância de Manhuaçu como referência do atendimento de saúde de
toda a região. Quero continuar no mandato fazendo a priorização de emendas para a saúde daqui", garantiu.

O médico Marcelo Heringer reforçou o empenho do Deputado Federal Mário Heringer em prol de recursos para o
Hospital César Leite e anunciou que será destinada emenda para a aquisição de quinze respiradores pediátricos para a
UTI Neonatal funcionar com plena capacidade. "É um sonho que todos tinham em relação aos recém-nascidos, por
conta da dificuldade de encontrar vaga em outros hospitais, além das dificuldades para remoção que eu, como médico,
acompanhei de perto por muitos anos", ressaltou.

Já a Prefeita Cici Magalhães, que é conselheira do Hospital César Leite, há mais de 20 anos, considerou a inauguração
da Unidade Neonatal um momento particular de emoção: "Eu digo que são esses momentos que fazem valer a pena
estar na vida pública e aguentar os dissabores que a gente passa. Ver uma inauguração dessa, o benefício, o empenho
de tantos colaboradores, corpo clínico, enfermagem, funcionários, Câmara de Vereadores, Conselho Superior,
Conselho de Saúde, Diretoria, enfim, são forças que unem todos num objetivo maior, que é salvar vidas, ainda mais de
bebês tão indefesos".

Cici Magalhães reforçou o compromisso constante, antes mesmo de assumir a prefeitura, para com o HCL. "Quem
convive comigo sabe que vivo diariamente as questões de saúde, acredito no sistema de saúde, sou membro do
conselho e o João Magalhães  como deputado federal e agora como deputado estadual é sempre parceiro do HCL".
Foi graças ao empenho de 275 mil reais destinados pela Prefeitura Municipal que a obra foi finalmente concluída.
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A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais proibiu, desde ontem, a presença da imprensa na antessala do plenário,
local onde os deputados  estaduais sempre deram entrevistas aos jornalistas. A proibição do acesso ao local consta
da Deliberação da Mesa 2.700/19 publicada ontem no Diário do Legislativo. A medida gerou protesto de profissionais,
do Sindicato dos Jornalistas e até mesmo de alguns parlamentares.

O deputado Mauro Tramonte (PRB), que é jornalista, protocolou um ofício ao presidente da Casa, Agostinho
Patrus (PV), pedindo para que a deliberação seja revista. Documento semelhante foi encaminhado por João Vitor
Xavier (PSDB), que também usou a tribuna do plenário para criticar a medida.

A deliberação prevê que terão acesso à antessala do plenário, além dos deputados  estaduais, servidores que
estejam no apoio ao processo legislativo, até dois assessores por bloco parlamentar e liderança, ex- deputados
estaduais e os deputados  federais. Entre as justificativas da regra editada na Casa, está a "necessidade de controle
de acesso e circulação de pessoas nas dependências" e a "garantia da ordem dos trabalhos legislativos".

A assessoria da Assembleia informou que os jornalistas credenciados "vão contar com a Sala de Imprensa, de uso
exclusivo desses profissionais, para realização de entrevistas individuais ou coletivas, cobertura de eventos e
acompanhamento das reuniões de Plenário". A sala fica em um andar acima do plenário, ao lado das galerias.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas repudiou a nova regra, que considerou "uma das atitudes mais antidemocráticas
da história da Assembleia".
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Servidores e alunos questionam plano para incorporar escola com foco no SUS à secretaria de estado da área. Eles
temem perda de autonomia

Uma importante instituição, que fortalece a saúde em Minas Gerais, pode perder a autonomia ou até fechar as portas.
Ao menos esse é o medo de servidores, alunos e comunidade ligados à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
(ESP/MG). Está nas mãos dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o
Projeto de Lei 368/2019, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), que prevê a incorporação da escola à
estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

A preocupação é que a escola perca autonomia, as ações de capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde
(SUS) sejam extintas, que haja desligamento de funcionários e a estrutura, atualmente em um imóvel no Barro Preto,
na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, termine transferida. Abraço na sede em forma de protesto foi marcado para o
dia 21, às 13h. A SES informou que o objetivo da mudança é reduzir custos. Afirmou que as ações de educação e
pesquisa vão continuar e que a situação de "eventuais funcionários comissionados" será avaliada posteriormente.

A ESP tem forte participação na capacitação de profissionais que atuam no SUS. A instituição surgiu em 1946 e seu
primeiro curso foi criado em meio a surtos de esquistossomose e ancilostomose. De lá pra cá, 300 mil trabalhadores
foram qualificados na escola e mais de 700 ações educacionais promovidas. A instituição oferece cursos livres,
presenciais, a distância, técnicos e pós-graduação.

O projeto de lei do governador, que tramita na ALMG como parte da reforma administrativa, prevê a incorporação da
escola à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). Segundo o texto, não haverá alteração nos direitos dos servidores
efetivos da atual estrutura da ESP. Os cargos das carreiras de técnico e analista em educação e pesquisa em saúde
serão transferidos para a secretaria. A proposta não agradou a servidores e alunos da instituição, que temem prejuízos
educacionais. "Extiguir uma escola de 73 anos tem um valor simbólico muito impactante. Você está fechando um lugar
de criação de ideias, de encontros, espaço de produção, alegria, crítica, construção de solução, de projeto. Com sua
alocação dentro de uma secretaria, não vai ser a mesma coisa", avalia Alessandra Rios de Faria, servidora da ESP e
da Superintendência de Educação e Trabalho em Saúde. "A história da saúde pública de Minas Gerais passou e passa
por esta escola. É uma escola de memórias, de registros, de muitas histórias. Muita gente importante passou aqui.
Muitas pessoas que marcaram a história do estado estudaram aqui. Muita gente que constrói o SUS e respostas para a
necessidade de saúde da população estuda nessa escola", completou.

"A extinção da escola como órgão autônomo e sua incorporação à Secretaria de Estado de Saúde impõem riscos.
Primeiro, quanto à sua credibilidade junto aos órgãos da educação e também seu reconhecimento enquanto instituição
de ensino, pesquisa e inovação. Além disso, representa um efeito negativo nos processos específicos das atividades
de ensino, que vão concorrer com aqueles que fazem parte de uma secretaria, um órgão gestor. As duas instituições
têm papéis e missões distintas no âmbito do SUS, cada uma com sua importância. Devem ter autonomia para continuar
existindo e fortalecendo o SUS", alertou Fernanda Maciel, servidora da escola e da Superintendência de Política,
Planejamento e Gestão. Há quem aponte risco de prejuízos também para os profissionais que são capacitados pela
ESP e trabalham em todos os municípios mineiros.

interior "Há vários anos a gente vem ouvindo falar da qualidade do ensino da escola, da seriedade dos profissionais.
(Com a incorporação à secretaria) administrativamente ela não terá a mesma autonomia e a gente se preocupa com as
novas metodologias que vão ser utilizadas e quais serão os objetos, os focos, a partir de então", disse Simone
Camargos, secretária de Saúde de Martinho Campos e aluna de especialização na ESP.

REDUÇÃO DE CUSTOS Por meio de nota, a SES informou que a incorporação da escola à pasta tem por finalidade
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cortar custos, "pois haverá uma reunião das áreas meio em um único órgão". Ainda segundo o texto, a estruturação
visa também "conferir mais eficiência às ações da escola e da secretaria, sem que isso represente uma perda na
qualidade dos serviços". A nota garante que as ações de educação e pesquisa não serão extintas e que, a princípio, a
instituição permanecerá na mesma sede. Em relação aos funcionários, não garantiu que as pessoas com cargos
comissionados continuarão na instituição.

"Os funcionários concursados não serão dispensados e sim incorporados ao corpo técnico da secretaria. Eventuais
funcionários comissionados terão sua situação avaliada posteriormente", diz o texto. "Por fim, informamos que a
Secretaria de Estado de Saúde vai solicitar as autorizações necessárias ao conselho do Ministério da Educação, para
que as ações de educação possam continuar sendo realizadas" depois da incorporação, finalizou.
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Três pedidos de investigação estão parados esperando a decisão do presidente Agostinho Patrus
Nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputados  reclamam de uma interferência do
governador Romeu Zema (Novo) para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para tratar sobre o
rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), não saia do papel.
Parlamentares se queixam que o chefe do Executivo, que já tratou o tema publicamente como "incidente", está
pressionando o Legislativo por conta da sua proximidade com diretores de mineradoras.

No último dia 4, o deputado estadual Sargento Rodrigues  (PTB) protocolou um requerimento pedindo uma CPI para
investigar a tragédia. O documento conta com assinatura de 74 dos 77 membros da Casa. Mas, desde então, o
colegiado não foi criado. A incumbência de dar prosseguimento a essa abertura de comissão cabe ao presidente  da
Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), e não foi feito até o momento. Outros dois requerimentos para instauração de
CPI para apurar o caso de Brumadinho foram protocolados por Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista
(PSD) na mesma data.

Durante reunião da Comissão de Administração Pública  anteontem, Rodrigues declarou que obteve informações de
que o governador não quer a abertura da CPI das barragens. Ele criticou a atitude de Zema.

"As informações que estão chegando lá do Palácio (Tiradentes), e não são de quaisquer pessoas, é que o governador
não quer a CPI. Mas é um governador que ganhou a eleição com o discurso de absoluta transparência e de defesa da
sociedade. Defender a sociedade é defender a CPI da tragédia criminosa de Brumadinho. Ele está com medo de quê?
Onde esta a transparência? Ou será que as poderosas mineradoras continuam cercando o Parlamento e o governo do
Estado?", disparou.

De acordo com um deputado governista, o que se tem visto é que há interferência direta do Executivo no Legislativo.
"Ele tem feito pressão para que não se abra essa CPI, que tem um poder de investigação grande e que, justamente por
ser independente, foge do poder de interferência do governo ou da própria Mesa da Assembleia", criticou.

Outro político ouvido afirma que o entendimento é que Zema procura não se indispor com essas empresas porque elas
geram empregos no Estado. "Ele é empresário, conhece todos desse setor e sabe com quem não quer se indispor",
afirmou a fonte do bloco de governo.

Respostas

Questionado, o governo de Minas desmentiu com "veemência" que haja qualquer tipo pressão ao presidente  da
Assembleia e aos deputados , seja qual for o tema. Sobre o desastre da Vale, em Brumadinho, a assessoria informou
que todas as ações do Estado são para que os responsáveis sejam devidamente punidos e que os esforços são para
auxiliar toda e qualquer ação investigativa.

A nota lembra que, no dia seguinte à tragédia, a Advocacia Geral do Estado (AGE), seguindo a solicitação do
governador, moveu ação e conseguiu o bloqueio preventivamente de R$ 1 bilhão das contas bancárias da empresa
mineradora. Por fim, o governo se colocou à disposição pelos canais da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) para receber
manifestações quanto ao caso de Brumadinho.

Procurada, a Assembleia não quis se manifestar.

Reunião
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Nesta quarta-feira, Romeu Zema vai se reunir em Brasília com o secretário de Mineração do Ministério de Minas e
Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira. Contudo, o encontro não aparece na agenda oficial do governador de Minas,
apenas na do secretário. Outro fato curioso é que, após a reunião com Zema, o responsável pela pasta terá encontro
com os advogados da Vale que tratam da tragédia de Brumadinho.

Na última segunda-feira, durante uma agenda com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Zema afirmou que iria
se encontrar hoje com o ministro de Minas e Energia para discutir a tragédia de Brumadinho.

Na ocasião, o governador afirmou que as empresas e o governo estão tendo dificuldades para encontrar profissionais
para atuarem na fiscalização das barragens. "Depois dessa tragédia de Brumadinho, nenhum técnico e nenhuma
auditoria verifica mais barragem alguma. Ninguém quer ficar com a batata quente na mão", declarou Romeu Zema.

O governador declarou que é preciso encontrar uma solução que "concilie segurança e a viabilização da atividade
mineradora no Estado". Segundo ele, caso a situação continue da forma que está, Minas terá uma desestruturação
total no setor. "Não é fácil lidar com um problema desses porque não podemos expor ninguém a riscos, mas também
não podemos parar uma atividade tão relevante para o Estado", afirmou.
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Governo de Minas apresentou proposta menos rigorosa; votação foi adiada
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) se posicionou contra recomendações feitas pelo governo de Minas para
alterar um substitutivo e deixar menos rigoroso o projeto de Lei que ganhou o nome de "Mar de Lama Nunca Mais" e
que pretende impor regras mais duras às mineradoras no Estado. A votação em segundo turno da proposta, que já
sofreu várias mudanças, poderia ter ocorrido nesta terça-feira (19), mas foi adiada devido a divergências entre
parlamentares, MPMG e Executivo.

Na segunda-feira, o órgão publicou nota técnica criticando as recomendações feitas pelo governo. O projeto original
Mar de Lama Nunca Mais tramita na Casa desde julho de 2016, mas nunca foi votado.

Conforme o MPMG, as sugestões do Executivo não contemplam políticas de segurança que englobem todos os tipos
de barragens (rejeito e água) independentemente do risco do potencial poluidor. As recomendações feitas pelo governo
de Romeu Zema (Novo) também não levam em consideração, de acordo com MPMG, a presença do "caução
ambiental" por parte do empreendedor. Esse mecanismo seria usado para garantir a recuperação socioambiental em
casos de desastre e para desativação de barragens. Além disso, a proposta do Executivo, segundo o texto do MPMG,
retira o princípio que prevê a anulação de licenças em caso de não cumprimento de obrigações do licenciamento
ambiental.

De acordo com o deputado João Vítor  Xavier (PSBD), que já foi relator do projeto Mar de Lama Nunca Mais e
participou do desenvolvimento da proposta, juntamente com MPMG e ambientalistas, os deputados  ainda não
tiveram acesso ao texto sugerido pelo governo. "O Ministério Público manifestou oito pontos conflitantes do projeto
apresentado para aquilo que consideramos o ideal", informou o parlamentar.

A principal preocupação dele tem relação com a espinha dorsal da proposta, presente no artigo 8 do projeto de lei. O
item trata, entre outras coisas, da definição de distâncias das áreas de autossalvamento, onde não poderiam ser feitas
construções. Na recomendação do Executivo essa questão teria sido alterada.

O atual relator do projeto, deputado João Magalhães  (MDB), explicou nesta terça-feira na Assembleia que as críticas
do MPMG não têm relação com o substitutivo que será apresentado por ele: "Se ficar pronto hoje (terça) vou apresentar
um avulso amanhã (quarta) às 11h. O texto vai ser ainda mais duro que o original".

Magalhães confirmou à reportagem que as recomendações criticadas pelo Ministério Público foram encaminhadas pelo
governo do Estado.

Esclarecimento

Provocado no início da noite desta terça-feira, o governo de Minas Gerais informou que "o tema em questão tramita no
âmbito da Assembleia Legislativa , portanto, cabe aos deputados  se posicionarem sobre o assunto". O governo
ressaltou ainda que as propostas que tratam do projeto de lei sobre o endurecimento da legislação relacionada à
mineração datam de 2016 e não tem o governo de Minas como autor. "Portanto, os parlamentares têm plena autonomia
para tratar do assunto, juntamente com os demais órgãos públicos e com a sociedade civil", informou o texto da
assessoria.

Votação

União. Para conseguir a aprovação do projeto Mar de Lama Nunca Mais, que recebeu 56 mil assinaturas, o MPMG vem
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se reunindo com deputados , representantes da sociedade civil e órgãos estatais.
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Tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um requerimento para que a Secretaria de Estado de
Educação (SEE) fiscalize se está sendo cumprido o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de
educação básica do sistema de ensino de Minas. Entre os atos que fazem parte desse ato solene estão a execução do
hino nacional e o hasteamento das bandeiras. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Henrique
(PSL), que está em seu primeiro mandato na Casa.

De acordo com o parlamentar, que é coronel do Exército Brasileiro, a Lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, prevê que
as escolas devem promover no último dia útil de cada semana do ano letivo, em todos os turnos, o instante cívico. A
norma foi instaurada na gestão do então governador Itamar Franco. Esse momento compreende o hasteamento solene
das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e do hino à bandeira. De acordo com o político
mineiro, essa é uma "forma de promover o civismo e a valorização do país entre as crianças e os jovens do Estado".

Em conversa com a reportagem de O TEMPO, o deputado explicou que propôs a matéria porque entende que o
parlamentar tem duas funções primordiais: legislar e fiscalizar o emprego das leis que estão em vigor. "Durante a minha
campanha, entre as minhas promessas estava resgatar valores da família e da pátria na nossa educação. Eu acredito
que, colocando o cumprimento efetivo da Lei e resgatando desses jovens esse valor ao patriotismo e ao civismo,
estaremos formando uma escola mais equilibrada, onde a disciplina e ordem vão acontecer justamente porque
estaremos valorizando a execução dessa lei", afirmou o parlamentar.

Questionado de que forma seria possível realizar a fiscalização dessa legislação estadual, uma vez que Minas tem 853
municípios, Coronel Henrique  afirmou que fez o requerimento para que a Secretaria de Estado de Educação se
encarregue disso. O documento foi encaminhado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia  da Assembleia
para deliberação.

"Essa secretaria, que faz parte do Executivo, é o órgão responsável pela execução da leis e por administrar e gerenciar
essas escolas. Então, coloco esse desafio para a Secretaria de Educação. Lei é para ser cumprida, e a fiscalização
pode se dar talvez por meio das superintendências de Educação, das diretoras que vão receber tecnologias que
permitem isso", declarou o parlamentar, que, durante 23 anos, foi professor de cadetes na Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro.

Propostas

Defensor da ampliação das escolas militares em Minas Gerais e integração com a rede pública de ensino, o deputado
estadual Coronel Henrique  (PSL) entregou ao governador Romeu Zema (Novo) um ofício em que sugere a criação
de uma assessoria de fomento às escolas cívico-militares na Secretaria de Estado de Educação (SEE). O intuito é que
esse órgão tenha como finalidade a gestão ou a administração dos Colégios Tiradentes já existentes e outros a serem
implementados.

O parlamentar explica que no Decreto 9.465/2019, do presidente  Jair Bolsonaro (PSL), está prevista a criação de
uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. A avaliação dele é que isso pode ser replicado no Estado,
uma vez que, em Minas Gerais, a Polícia Militar administra 30 colégios, e o Exército, outros dois - em Belo Horizonte e
em Juiz de Fora.

Ele argumenta que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) aponta que a escola militar apresenta hoje
os melhores resultados e, por isso, é um modelo a ser seguido. "Temos que buscar um modelo de alto nível em que o
prioritário serão a disciplina, a ordem e, especialmente, o resgate ao respeito de professores na sala de aula. Com isso,
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todos os índices educacionais melhorarão", garantiu.

Coronel Henrique  ainda diz que esse método não será único. "Todo pai que achar que o seu filho não vai se adaptar
àquele modelo ou que entender que não é ideal para formação de seu filho terá outras opções", completou.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Coronel Sandro  (PSL) protocolou um
projeto que autoriza o Executivo a converter, fundir, desmembrar ou incorporar escolas estaduais em funcionamento
para o modelo cívico-militar.

Na justificativa, ele afirma que o Poder Público precisa atender o recado das urnas, que mostrou que é preciso
fortalecer valores como o patriotismo. "Temos convicção de que uma escola militar, com disciplina, metodologia
adequada, respeito ao aluno e ao professor, será de grande importância para um novo tempo na educação pública de
Minas", disse.
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Quem se aposentar, não deveria receber mais de R$ 5.839,45
No artigo da semana passada fiz um esforço para mostrar como funcionários públicos de várias carreiras do governo
de Minas (nos Três Poderes) acabam por recolher para a Previdência estadual até 12 vezes menos do que receberão
de salários pós-aposentadoria. Esse rombo, que em 2019 ultrapassará R$ 14 bilhões, já é responsável por (pasmem)
37,5% de todos os impostos cobrados pelo governo estadual e tende ficar maior a cada nova aposentadoria que for
efetivada neste ano. Portanto, a grande pergunta é: o que pode ser feito para tirar Minas dessa situação?

No passado, governadores do Estado contavam com uma economia que crescia anualmente, o que ajudava a
mascarar os efeitos desse rombo. Isso, aliado a uma política sofrível de tapar os buracos do caixa com sucessivos
empréstimos, mantinha os mineiros em uma grande ilusão de que o Estado estava indo bem. Acontece que o
governador Zema não tem mais possibilidade de pegar empréstimo, pois o limite de crédito do Estado estourou em
novembro de 2014. Também não adianta muito apelar para a economia. Ainda que ela cresça o 1% prometido, isso
não significaria mais de R$ 1 bilhão (na melhor das hipóteses) em crescimento na arrecadação.

Pimentel, que não podia pegar empréstimos, tampouco podia contar com a economia, apelou para o aumento de
impostos. A solução mais óbvia para quem não queria e não podia mexer no vespeiro que é a Previdência estadual.
Nem mesmo os R$ 4 bilhões dos depósitos judiciais foram capazes de ajudar a cobrir mais que uma folha do Estado.
Como Zema já prometeu que não aumentará impostos e não há mais os recursos dos depósitos, são poucas as
alternativas que restam ao governador.

Sei como as pessoas adoram a demagogia do discurso de que, para resolver isso, "basta cortar as mamatas dos
poderosos". Eu queria aqui deixar um dado: ainda que fechássemos a Assembleia Legislativa , o Tribunal de Contas
e todo o Tribunal de Justiça do Estado, chegaríamos a economizar nem metade do dinheiro necessário. Gasta-se mais
com aposentadorias em Minas do que com todos esse Poderes e a saúde juntos.

Portanto, na minha opinião, qualquer proposta séria de reforma da Previdência em Minas começa necessariamente por
uma coisa: o teto do INSS. Para reequilibrar o Estado, quem for se aposentar, não importa a qual Poder pertença, não
deveria poder receber mais de R$ 5.839,45. Igual qualquer trabalhador da classe privada, aqueles que recebem mais
podem buscar fundos de pensão privados para complementação da aposentadoria. Essa medida, por si só, impediria
estimativamente R$ 166,4 bilhões em novos gastos do governo durante os próximos 20 anos. Ela não remedeia, no
entanto, os mais de R$ 300 bilhões em salários que a população terá que bancar, também pelos próximos 20 anos, dos
que já conseguiram se aposentar pelo Estado. Para arcar com esses custos, será preciso algo ainda mais drástico.

Em uma estimativa conservadora, seriam necessários cerca de R$ 90 bilhões para recompor o fundo previdenciário de
Minas e, assim, permitir aos atuais servidores públicos aposentados do Estado que recebam seus proventos sem pesar
a carga tributária mineira. Como levantar esses recursos? De duas, uma: ou a União paga a Minas a dívida que detém
conosco das contrapartidas da Lei Kandir, ou só será possível recompor o fundo privatizando os grupos Cemig e
Copasa. Não vejo, sem cair para o campo da demagogia, outra solução em curto prazo.
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Suspensão definitiva das atividades minerárias e comerciais da Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), na
Mina Corumi, e indicação ao Ministério Público de Minas Gerais do bloqueio judicial dos bens da empresa e de sócios
até que sejam resolvidas as questões trabalhistas e seja realizada a recuperação da área degradada. Essas foram
duas das inúmeras recomendações do relatório final apresentado ontem pela Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, instaurada para investigar irregularidades da atividade minerária na Serra do
Curral. O documento, com 324 páginas, contém as conclusões da investigação realizada pelos parlamentares, depois
de mais de sete meses de trabalho, 30 oitivas realizadas e dezenas de documentos analisados.

De acordo com o presidente  da comissão, Gilson Reis (PCdoB), este documento contém, além de um resgate
histórico das áreas de exploração da Serra do Curral, um levantamento de toda a legislação municipal, estadual e
federal que diz respeito à atividade minerária. Nele estão também as principais questões trazidas pelas oitivas, assim
como os crimes cometidos contra a sociedade que foram detectados durante a investigação.

A intensificação da fiscalização pelo Ministério Público, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad) e Prefeitura de Belo Horizonte das obras emergenciais e de recuperação da área degradada pela
Empabra, contendo prazo de conclusão, também foi ponto levantado pelo relatório. Segundo Bella Gonçalves (Psol), a
mineração que acontecia desde meados dos anos 1960, foi interrompida nos anos 1990 com a finalidade de
recuperação do espaço: "Passaram-se mais de dez anos e a gente não vê nada de consistente. Com a justificativa de
reparar dano, encontram subterfúgios para continuar escavando".

Nesse sentido, foi proposta ainda a normatização da atividade em toda a Grande BH, por meio do encaminhamento à
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais de proposta de "interrupção das atividades mineradoras da Região
Metropolitana de Belo Horizonte até que sejam realizados estudos técnicos que comprovem a segurança total da
atividade" e estabelecimento, em caráter de urgência, de "um Plano de Descomissionamento de Barragens de
Rejeitos".

Presente na reunião, o ex-vereador e atual deputado estadual Rafael Martins (PRTB), que também fez parte da CPI em
2018, ressaltou a importância desse trabalho que "mexe nessa ferida que está aberta na Serra do Curral", e destacou o
compromisso em levar a discussão para Assembleia.

Corredor ecológico - Como estratégia de conservação efetiva de toda a área, o relatório final apresentado pela CPI
também aponta a necessidade do "estabelecimento de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral, como
parques ou monumentos naturais, e a instituição de novas Unidades de Uso Sustentável ou ampliação daquelas já
existentes ou mesmo a criação de alguma Área de Relevante Interesse Ecológico ou ainda de novos corredores
ecológicos".

A proposta a ser encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (Iphan) de retorno da parte
excluída da poligonal de tombamento da área do entorno do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral, em especial a
área correspondente ao Parque Estadual da Baleia, Mata da Baleia e Fundação Benjamin Guimarães, assim como as
porções pertencentes a Nova Lima, também é ponto importante do documento.

Autuação e indiciamento - Ainda foram recomendados ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Polícia Civil autuar a
Prefeitura de Belo Horizonte por não ter enviado informações requeridas para a CPI sobre os montantes pagos em
impostos pela Empabra e indiciá-la por omissão, uma vez que tinha conhecimento de atividade minerária operando
sem o devido licenciamento ambiental. Também houve recomendação de indiciamento de responsáveis pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente por omissão quanto às irregularidades cometidas pela Empabra relacionadas ao
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descumprimento da legislação. Com informações da CMBH.
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Os jornalistas que cobrem a Assembleia de Minas  tiveram ontem dificuldade de acesso à antessala do Plenário, um
espaço onde os jornalistas normalmente circulavam até então, junto com assessores e parlamentares. Pelas novas
regras da Casa, terão acesso à antessala do plenário, além dos deputados  estaduais, somente servidores que
estejam no apoio ao processo legislativo, até dois assessores por bloco parlamentar e liderança, ex- deputados
estaduais e os deputados federais.

Publicidade

comentários
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Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Eleita por unanimidade, a deputada estadual Rosângela Reis (Podemos) assumiu ontem a presidência da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização . Conhecedora da gravidade da situação da maioria dos
municípios mineiros, a parlamentar entende que essa "é uma comissão estratégica e as primeiras coisas que vamos
atacar será a questão do ICMS, do transporte escolar e outras taxas devidas aos municípios pelo Estado. Também
vamos abordar a questão da Lei Kandir, para ajudar a minimizar a situação financeira de Minas Gerais. Vamos estudar
profundamente as necessidades e fazer as proposições necessárias dentro da Assembleia para atender os
municípios". Rosângela Reis  (foto) também protocolou um requerimento solicitando a realização de uma audiência
pública para debater os repasses obrigatórios, pelo Estado, aos municípios mineiros.
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Na manhã de hoje, mais três comissões permanentes da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, tiveram eleitos
seus presidentes e vice-presidentes pelo período de 2 anos sendo elas as comissões  de Constituição e Justiça de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e de redação. Para presidir a CCJ, foi eleito e empossado o deputado
Dalmo Ribeiro Silva do PSDB e como vice Deputado Zé Reis do PSD. Na comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável foi eleito o presidente o deputado Noraldino Júnior  do PSC e como vice o
deputado Raul Belém do PSC que está em seu primeiro mandato na Assembleia. Para comissão de redação  foi
eleito e empossado o Presidente o deputado Duarte Bechir do PSD. Em seu primeiro mandato como Deputado,
Doorgal Andrada do Patriotas, assumiu a vice-presidência.
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