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Itatiaia
Título: Deputados avaliam proposta feita pelo governo - 20h55

Editoria: Bastidores
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Falamos aqui da MG-010 onde o trânsito está completamente liberado.Neste momento estou aqui com lideranças da
Segurança Pública.Entrevista:Deputado Federal Léo Motta (PSL) ; Deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB).
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Rádio Super Notícia FM
Título: ALMG aprova por unanimidade projeto que endurece regras para barragens - 20h45

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Foi aprovado nesta sexta-feira (22) em segundo turno na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o Projeto
de Lei, que determina medidas mais rígidas para a realização da mineração no Estado.Entre os principais pontos da
proposta, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , está a proibição da instalação de barragens no
sistema a montante - mesmo tipo das estruturas que se romperam em Mariana, em 2015, e Brumadinho.
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Itatiaia
Título: Servidores de Minas Gerais fazem manifestação na Cidade Administrativa - 20h39

Editoria: Bastidores
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Sargento Rodrigues  (PTB) afirmou que o trânsito deve ficar fechado aqui até pelo menos nove
meia da noite, então quem puder evitar a MG-010 nos dois sentidos deve evitar porque a dor de cabeça é certa.
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Record
Título: Fiscalização de barragens - Assembleia aprova regras mais rígidas - 19h16

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais aprovou em segundo turno o
projeto que endurece a fiscalização de barragens. Ao vivo da Assembleia Legislativa .
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TV Globo
Título: Comissão de Administração Pública aprova parecer definitivo do projeto de barragem -

19h25
Editoria: MGTV 2ª ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Deputados da Comissão de Administração Pública  aprovaram o parecer definitivo do relatório do projeto de
barragens. O conteúdo atende reivindicações de ambientalistas e determina medidas mais rígidas para o setor
minerário do Estado. Menciona o deputado estadual João Magalhães . Entrevista: Gisele Ribeiro (promotora de
Justiça); Beatriz Cerqueira (deputada - PT); Marcus Vinícius Polignano (coord. Projeto Manuelzão).
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Itatiaia
Título: Agradecimentos João Vitor Xavier - 20h04

Editoria: Bastidores
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na noite desta sexta-feira, o Projeto de Lei, conhecido
como 'Mar de Lama Nunca Mais'. João Vítor Xavier,agradece a coragem e a independência do presidente da
Assembleia Legislativa em colocar o projeto para ser votado.
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Itatiaia
Título: Deputados estaduais aprovam projeto de segurança de barragens - 19h57

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  estaduais aprovaram agora a pouco por unanimidade em segundo turno o projeto de segurança de
barragens. A proposta segue para sanção pelo governador Romeu Zema. A Comissão de Administração Pública
inclui no texto todo o conteúdo do Projeto Mar de Lama Nunca Mais, assinado por mais de 60 mil pessoas logo após o
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Entre as mudanças, não serão mais concedidas licenças
ambientais para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de
rejeitos e resíduos industriais de mineração que use o método de alteamento a montante. A Vale firmou acordo parcial
com o Ministério Público do Trabalho e Sindicatos de Minas hoje referente à tragédia de Brumadinho.
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Itatiaia
Título: Projeto de segurança das barragens - 19h40

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

De volta à Assembleia de Minas - O vice-líder do governo, Guilherme da Cunha , disse agora a pouco em
entrevista coletiva na Assembleia Legislativa  que a expectativa é que o governo aprove na integralidade o projeto de
lei que foi aprovado em segundo turno na Assembleia Legislativa  de segurança das barragens. Conforme a Itatiaia
vem informando, o projeto aprovado foi o proposto pelo Ministério Público, que traz regras rígidas de segurança nas
barragens em Minas Gerais. Menciona o IBAMA e o MAB. Segundo o deputado João Vítor  Xavier, do PSDB, o
projeto aprovado na Assembleia é mais rígido que o proposto pelo Ministério Público. Deputados  também negaram
que o lobby da mineração tenha trocado a aprovação deste projeto pela não instalação da CPI da mineração.
Entrevista: João Vítor Xavier (deputado - PSDB).
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Portal O Tempo
Título: ALMG aprova por unanimidade projeto que endurece regras para barragens

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Texto segue para sanção do governador Romeu Zema
Foi aprovada, por unanimidade, entre os 65 deputados  presentes na sessão extraordinária do plenário do Legislativo,
nesta sexta-feira (22), o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, que trata do licenciamento ambiental e da fiscalização de
barragens no Estado. Agora, o texto segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

A proposição, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , foi aperfeiçoada com a participação popular e
de várias entidades, e passa a incluir, na forma do substitutivo da Comissão de Administração Pública , todo o
conteúdo do projeto Mar de Lama Nunca Mais (PL 3.695/16), assinado por mais de 60 mil pessoas, logo após a
rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (Região Central do Estado), ocorrido no final de 2015.

O projeto institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, que deverá ser implementada em Minas Gerais,
articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), também de acordo com as políticas nacional e
estadual de Meio Ambiente.

impresso em 04/03/2019 às 11:50 10 de 270

https://www.otempo.com.br/cidades/almg-aprova-por-unanimidade-projeto-que-endurece-regras-para-barragens-1.2140270
http://www.interclip.com.br/


Portal O Tempo
Título: Governo propõe pagar 80% do 13º da segurança em maio, dizem deputados

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Restante do valor seria quitado em junho, mas governo não confirma oficialmente a proposta
Após manifestação dos agentes de segurança pública de Minas Gerais, nesta sexta-feira (22), na Cidade
Administrativa, deputados  que participaram da reunião com o governador Romeu Zema (Novo) informaram que a
proposta do Estado é de pagar 80% do 13º salário em maio e o restante em junho. Os agentes rejeitaram a proposta do
Executivo.

Em ato na tarde desta sexta-feira, os manifestantes cobram do governo o fim do parcelamento do salário dos
servidores. A Linha Verde permanece fechada nos dois sentidos.

O governo de Minas não confirma que deputados participaram de reunião com Romeu Zema.

De acordo com os manifestantes, participaram da reunião os deputados estaduais Bruno Engler (PSL), Coronel
Sandro (PSL), Sargento Rodrigues (PTB) e Delegado Heli Grilo (PSL), e os deputados  federais Cabo Junio
Amaral (PSL), Lincoln Portela (PR), Léo Mota (PSL), Subtenente Gonzaga (PDT) e a Alê Silva (PSL).

Bloqueio de via gerou queixa de Romeu Zema em reunião

A reunião entre nove deputados  mineiros e o governador Romeu Zema e três secretários visando o fim do
parcelamento do 13º salário para servidores da categoria pública não acabou como o esperado. Enquanto os políticos
estavam reunidos, manifestantes fecharam os dois sentidos da Linha Verde, na altura da Cidade Administrativa, o que
causou reprovação do governador.

Segundo apurou O Tempo, Romeu Zema disse que encerraria ali as negociações, uma vez que estaria acordado que
não haveria o fechamento de rodovias. "Os secretários também ficaram muito nervosos, queriam tirar o governador da
mesa a todo custo", disse um interlocutor.

Participaram do encontro os secretários Custódio Mattos, Otto Levy e Mário Araújo. A proposta final do governador foi
que o pagamento continuaria nos moldes atuais até maio, quando haveria o pagamento de 80%, com o restante sendo
quitado no mês seguinte.
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TV Bandeirantes MG
Título: Aprovado projeto de lei para endurecer a legislação nas barragens -19h

Editoria: Band Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  estaduais aprovaram hoje por unanimidade em 2º turno e em caráter de urgência, o projeto de lei que
devem endurecer a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens de rejeitos no estado.
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Itatiaia
Título: Audiência pública para a volta da mineração na Serra da Piedade - 16h44

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Audiência no Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais - 16h44 Está acontecendo desde hoje de manhã no
Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, uma audiência pública para discutir a possível volta da mineração na
Serra da Piedade. A Igreja Católica por meio da Arquidiocese de Belo Horizonte está mobilizada para impedir isso
porque a edificação do Santuário da Piedade, corre risco. E na Assembleia Legislativa  vai ser votado o projeto que
aumenta a segurança e o rigor na fiscalização nas barragens. Trecho da fala do deputado João Vitor  Xavier que fala
dos pontos principais dessa proposta que vai dá mais segurança para as barragens.
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Inconfidência FM
Título: Assembleia aprova projeto de lei de segurança de barragens - 18h44

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas aprovou a pouco por unanimidade em reunião extraordinária, o projeto
de lei de segurança de barragens. O PL que tramita em 2º turno em regime de urgência, endurece as regras para o
licenciamento de novos empreendimentos minerários em Minas Gerais. O projeto foi aprovado nesta manhã na
Comissão de Administração Pública . A proposição intitulada Mar de Lama Nunca Mais foi de Iniciativa popular
assinada por mais de 60 mil pessoas logo após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco em Mariana em
2015. Um dos principais artigos do projeto determina que não serão mais concedidas licenças ambientais para
operação ou ampliação de barragens de mineração que utilize o método alteamento a montante, como eram as duas
barragens que romperam. O PL da segurança das barragens segue ainda nesta noite para a comissão de redação
final para ir mais rápido possível para a aprovação do governador Romeu Zema. Na reunião de agora a noite, os
deputados  aprovaram em 1º turno, a PEC que determina que os secretários de estado dirigentes de órgãos e
entidades de administração direta e indireta, compareça nas comissões  da Assembleia para prestar pessoalmente,
informações sobre a gestão de cada área.
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Inconfidência AM
Título: Projeto para Licenciamernto ambiental - 16h56

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de lei 3676/16 da Comissão Extraordinária das barragens  que trata do licenciamento ambiental e da
fiscalização de barragens no Estado está mais próximo de sua aprovação definitiva na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais. Em reunião na noite desta quinta-feira, o deputado João Magalhães do MDB, presidente da
Comissão de Administração Pública  e relator da matéria, determinou a distribuição de cópias no parecer de 2º turno
sobre a matéria, Desta forma o projeto de lei já está na pauta para discussão e votação em 2º turno na reunião
extraordinária do Plenário marcado para hoje às 6h da tarde.
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Inconfidência AM
Título: Projeto de lei de segurança das barragens - 14h44

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  pode votar até a próxima segunda-feira o
relatório do projeto de lei de segurança das barragens. O projeto foi tema de audiência pública bastante tumultuado
durante a manhã e metade da tarde dessa quinta-feira. Há um projeto em tramitação em 2º turno de autoria do
deputado João Vitor  Xavier do PSDB, feito a partir de discussões com entidades de defesa do meio ambiente e o
Ministério Público. O relator do projeto João Magalhães  do MDB disse que a pressa em aprovar o texto é para fugir
do travamento da pauta do Plenário a partir de março, já que 10 vetos do governador aguardam votação. Entrevista:
Maria Teresa Corujo - Corrdenadora do Movimento pelas Serras e Águas de Minas, João Vitor  Xavier - Deputado
Estadual - PSDB, João Magalhães - Deputado Estadual - MDB - relator do projeto, Guilherme da Cunha  - deputado
estadual - NOVO - Vice líder de Governo.
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R7
Título: Comissão aprova projeto que endurece fiscalização de barragens

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Documento ainda precisa de aval da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; análise dos deputados  deve
acontecer na noite desta sexta-feira (22)
O Projeto de Lei 3.676/16, que endurece a fiscalização de barragens e o licenciamento ambiental a mineradoras em
Minas Gerais, foi aprovado em 2º turno, pela Comissão de Administração Pública  da Assembleia do Estado, na
tarde desta sexta-feira (22).

A aprovação vem após muita pressão popular e principalmente de ambientalistas, que pediam a Assembleia para
aprovar a proposta. Nessa quinta-feira (21), a reunião que discutiria o assunto chegou a ser suspensa, depois de muito
bate-boca entre deputados e defensores do meio ambiente.

No texto aprovado hoje, o Deputado João Magalhães  (MDB), incluiu pontos apresentados por um coletivo de
parlamentares, técnicos da Assembleia, movimentos sociais e órgãos estaduais e federais.

Agora, o documento precisa ser avaliado pelo plenário da Casa. A previsão é que a nova votação aconteça em reunião
extraordinária marcada para esta sexta-feira, às 18h.
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Inconfidência FM
Título: Projeto de licenciamento de barragens - 11h22

Editoria: Casa Aberta
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Situação do projeto de lei que vai estabelecer regras para o licenciamento ambiental e fiscalização de barragem de
mineração no estado. O projeto de lei que foi elaborado pela Comissão Extraordinária de Barragens na
Assembleia Legislativa , está bem próximo de receber aprovação definitiva. Na noite de ontem, o deputado João
Magalhães (MDB), presidente da Comissão de Administração Pública  e relator do projeto, já distribuiu as cópias
do parecer e convocou reunião para essa sexta-feira.
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Inconfidência AM
Título: Lei para licenciamento de barragens - 09h56

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O Projeto de Lei da Comissão Extraordinária das Barragens ,que trata do licenciamento ambiental e da fiscalização
no Estado, está mais próxima de receber aprovação definitiva na Assembleia Legislativa . Na noite de ontem, o
deputado João Magalhães  do MDB, determinou a distribuição do parecer e convocou reuniões na manhã de hoje,
sexta-feira.
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Paraopeba Notícias - MG
Título: Vice-líder do bloco independente Glaycon Franco integra importantes comissões na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Glaycon Franco  (PV) ocupa neste terceiro mandato importante espaço na estrutura de trabalho
das comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O deputado lafaietense é vice-líder do bloco independente "Minas Tem História", formado por MDB, PV, PRB, PDT,
Pode e DC. A vice-liderança conquistada por Glaycon será fundamental para consolidar o papel de destaque das
regiões do Alto Paraopeba, Vale do Piranga e Campo das Vertentes na Casa Legislativa.

Glaycon Franco ainda terá participação ativa em importantes comissões da ALMG. O deputado é vice- presidente
da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. "Esta comissão terá
um papel fundamental na busca de alternativas para esta grave crise que nosso estado passa. Sempre acreditei que
temos que olhar para frente. A Comissão de Desenvolvimento Econômico  terá um papel preponderante para
acharmos um caminho para minimizar nossas desigualdades regionais e poderá contar comigo e com o meu mandato",
afirmou Franco.

O parlamentar é também membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da
Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Esta é mais uma
comissão de grande importância para o estado, pois acompanha a execução de políticas públicas, a fiscalização de
investimentos, obras, serviços e a administração pública em geral.

Glaycon Franco ainda integra as comissões de Agropecuária e agroindústria; e a de Saúde. Glaycon Franco
reconhece a importâncias das comissões que integra a partir de agora. "São comissões  importantíssimas, como a
de Saúde, uma de nossas maiores bandeiras. Também temos um perfil que se encaixa no mundo agropecuário e de
agronegócio. Como exemplo, citamos nosso trabalho que permitiu Conselheiro Lafaiete receber o título de APL -
Arranjo Produtivo Local dos Eqüídeos para mapear a cadeia produtiva local, com vistas a permitir um incremento nas
atividades, detectando pontos fortes e fracos, da cadeia toda desde produtores, médicos veterinários, pesquisadores,
trabalhadores, empresas tanto comerciais quanto industriais, é observada e estudada. E na Comissão de
Desenvolvimento Econômico  poderemos incrementar e apoiar as atividades já existentes e ampliar as possibilidades
do povo mineiro, tão criativo e carente de incentivos para gerir seus negócios e busca novos nichos de mercado".

PEC 9/19

Outra importante participação de Glaycon Franco é como membro da Comissão Especial  para emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/19, de autoria do presidente da ALMG, Agostinho Patrus  (PV) e
outros.

A proposição altera o artigo 54 da Constituição do Estado para determinar que os secretários de Estado e os dirigentes
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta comparecerão às comissões  da ALMG para prestarem,
pessoalmente, informações sobre a gestão das suas áreas.

A Comissão Especial terá como efetivos os deputados Gustavo Valadares (PSDB), Cássio Soares (PSD),
Douglas Melo (MDB), Inácio Franco (PV) e André Quintão (PT). Já os suplentes serão Tito Torres (PSDB),
Delegado Heli Grilo (PSL); Glaycon Franco (PV), Ulysses Gomes (PT) e a deputada Rosângela Reis (Pode).

Franco também avaliou positivamente a eleição do novo presidente  da mesa diretora da Assembleia: "Estamos
felizes porque o novo presidente , eleito por unanimidade, Agostinho Patrus , é do nosso partido e um grande amigo
que tenho uma pessoa muito querida na casa e adepta do consenso, da convergência; alguém que transita bem entre
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todos os partidos e tem as principais virtudes para ser presidente , que são serenidade, paciência e tranquilidade, pois
não é fácil administrar uma casa desta envergadura e particularmente agora, quando há vários partidos representados."

Admin Autor
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Portal Sete
Título: Coronel Kerley Almeida será a nova comandante da 19ª RPM

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A coronel Kerley da Silva Almeida será a nova comandante da Décima Nona Região de Polícia Militar de Minas Gerais
(19ª RPM). A militar que ainda chefia o Estado-Maior do Comando de Policiamento da Capital (CPC), Belo Horizonte,
assumirá o cargo em breve.

A informação foi confirmada pelo chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, major Flávio Santiago.
Segundo o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Luiz Marinho, ainda não há

previsão de data para a posse oficial.
O ex-comandante da regional era o coronel Charles Generoso Baracho, que assumiu na última sexta-feira (15), o

cargo de Assessor Militar da PM na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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Gazeta de Varginha - MG
Título: Deputados do Partido NOVO estarão em Varginha neste sábado

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Guilherme da Cunha  (NOVO) e o deputado federal Tiago Mitraud (NOVO), visitam Varginha,
Lavras e Santa Rita do Sapucaí neste fim de semana. O objetivo é divulgar as principais medidas adotadas em seus
mandatos e promover o diálogo com a sociedade local.

No sábado dia 23, em Varginha, os parlamentares ministrarão às 9h uma aula inaugural do curso "Liberalismo e Gestão
pública eficiente", ministrado pelo IPECONT, localizada na rua Profa. Elisa Carvalho, 180, bairro Vila Pinto II. Às 12h
haverá um almoço com apoiadores, filiados do NOVO e autoridades locais. Ainda no dia 23, em Pouso Alegre,
Guilherme e Tiago participam do evento "De Olho no NOVO 30", promovido pelo diretório do partido na cidade. O
evento, aberto ao público, acontecerá no Educandário Nossa Senhora de Lourdes, Rua Adolfo Olinto, 522 - Centro. É
solicitado como entrada 1 litro de leite para doação ao Educandário.

Antes, nesta sexta-feira, os deputados  do NOVO vão a Lavras para participar do primeiro encontro com a sociedade
local. O evento acontecerá na Barão Steak House às 18h, com o apoio do Clube Libertas, núcleo de estudos em
Teorias Liberais e Libertárias da Universidade Federal de Lavras.

O domingo dia 24 começa com o "Café com a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí", às 7:30. Em seguida,
haverá uma reunião com empreendedores locais. Às 11h Guilherme e Tiago estarão em um bate-papo com a
sociedade e apoiadores no endereço rua Barão do Rio Branco, 122, Centro. Às 14h, a agenda do fim de semana
encerra com a presença dos deputados  no "Cafezinho com o NOVO 30", em Itajubá, no Café do Vadinho, com o
intuito de prestar contas à sociedade sobre o início do mandato.
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Portal O Tempo
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Urge voltar à legalidade
Um desentendimento tomou conta na manhã dessa quinta-feira da reunião da Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A discussão foi entre a presidente do colegiado,
Beatriz Cerqueira (PT), e o deputado Coronel Sandro  (PSL). O parlamentar chegou a dizer na reunião para que a
petista ficasse "caladinha" enquanto ele estivesse falando. Ânimos acirrados nessa comissão já haviam sido registrados
antes.

A confusão começou quando o político do PSL pediu o adiamento da votação de um requerimento apresentado por
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). Em sua fala para justificar os motivos de pedir a suspensão do documento, Coronel
Sandro começou a elogiar o período do regime militar e criticar o que chama de "ideologização" das escolas.

Beatriz Cerqueira  o interrompeu sob o argumento de que ele estava fugindo do assunto e que o momento da fala era
para encaminhar a votação. Diante disso, o deputado declarou que não teria o seu direito de fala cerceado e que os
membros da comissão iriam ouvi-lo e que era para a petista ficar "caladinha". Diante disso, a presidente  do colegiado
suspendeu a reunião, que durou apenas 12 minutos.

Mais tarde, no plenário, o tema voltou ao debate. Na tribuna, a deputada disse que "nenhum homem tem o direito de
mandar uma mulher calar a boca". Ela também pontuou que vai fazer uma representação na Casa para que esse tipo
de prática não seja normalizada. Já Coronel Sandro  afirmou que estava debatendo o assunto em discussão no
colegiado e garantindo o direito de se posicionar, uma vez que, no entendimento dele, antes os políticos não podiam
falar de outras pautas que não fossem as de esquerda.

Assista ao vídeo da discussão entre os deputados (a partir de 9 min)
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Título: Cesar Romero - Comissão de peso
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Comissão de peso

O deputado Noraldino Júnior foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável  da Assembléia. Um de seus grandes e imediatos desafios envolve o rompimento da barragem de rejeitos
de minério da Vale e a tragédia de Brumadinho.
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TV Globo
Título: Deputados discutem mais uma vez o projeto das barragens que deve ser votado ainda hoje

- 12h29
Editoria: MGTV 1ª ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados  vão votar um requerimento para enviar um pedido ao governo do estado cobrando repasse de
recursos atrasados para a prefeitura de Brumadinho e vão voltar a discutir a criação da política estadual de segurança
de barragens. Esse último projeto ganhou regime de urgência e está tramitando mais rapidamente, mas tem recebido
críticas e questionamentos. Ontem a audiência quase desandou quando ambientalistas cobraram mais transparência
dos deputados .
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Barragens

Entra dia e sai dia e este assunto não sai de evidência. Mariana e Brumadinho dispensam comentários. Depois,
Macacos, Itatiaiuçu, Nova Lima e Ouro Preto. Nestes locais, as famílias ainda estão longe de suas casas e sem data
para voltar. Prevenir é fundamental, mas, nos últimos dias, parece mais uma satisfação à sociedade e órgãos da
justiça. Se não, por que não foi feito antes? Precisou dilacerar tantas famílias primeiro, para depois prestar contas? Isso
é inadmissível.

Segurança

E o assunto continua. Promotores e ambientalistas participaram ontem na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) de uma audiência pública para discutir o projeto de segurança das barragens. O texto em questão é o mesmo
do Governo do Estado e foram acolhidos os oito pontos de discordância apresentados pelo Ministério Público - um
deles relacionado a comunidades abaixo de barragens - e mantidos quatro que o MP avaliou como positivos. Mas,
ainda não virou nada. Para variar! Ainda tem reunião e votação pela frente.

Pressão

E como tudo na política tem lobby, não dá para acreditar que este projeto saia tão cedo. Aliado a isso, as negociações
de corredores costumam se estender que é uma beleza. Não é à toa que a imprensa foi barrada na ALMG e não pode
mais se aproximar dos deputados . Dos corredores da Casa, saiu a conversa que Romeu Zema (Novo) estaria
fazendo pressão para que a CPI da mineração não fosse instalada, mas o governo deu jeito de desmentir
imediatamente. Afirmou que estão sendo tomadas todas as ações para que os responsáveis sejam devidamente
punidos.
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O deputado estadual Glaycon Franco  (PV) ocupa neste terceiro mandato importante espaço na estrutura de trabalho
das comissões da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O deputado lafaietense é vice-líder do bloco
independente "Minas Tem História", formado por MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC. A vice-liderança conquistada por
Glaycon será fundamental para consolidar o papel de destaque das regiões do Alto Paraopeba, Vale do Piranga e
Campo das Vertentes na Casa Legislativa.

Glaycon Franco ainda terá participação ativa em importantes comissões da ALMG. O deputado é vice- presidente
da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. "Esta comissão terá
um papel fundamental na busca de alternativas para esta grave crise que nosso estado passa. Sempre acreditei que
temos que olhar para frente. A Comissão de Desenvolvimento Econômico  terá um papel preponderante para
acharmos um caminho para minimizar nossas desigualdades regionais e poderá contar comigo e com o meu mandato",
afirmou Franco.

O parlamentar é também membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da
Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Esta é mais uma
comissão de grande importância para o estado, pois acompanha a execução de políticas públicas, a fiscalização de
investimentos, obras, serviços e a administração pública em geral.

Glaycon Franco ainda integra as comissões de Agropecuária e agroindústria; e a de Saúde. Glaycon Franco
reconhece a importâncias das comissões que integra a partir de agora. "São comissões  importantíssimas, como a
de Saúde, uma de nossas maiores bandeiras. Também temos um perfil que se encaixa no mundo agropecuário e de
agronegócio. Como exemplo, citamos nosso trabalho que permitiu Conselheiro Lafaiete receber o título de APL -
Arranjo Produtivo Local dos Eqüídeos para mapear a cadeia produtiva local, com vistas a permitir um incremento nas
atividades, detectando pontos fortes e fracos, da cadeia toda desde produtores, médicos veterinários, pesquisadores,
trabalhadores, empresas tanto comerciais quanto industriais, é observada e estudada. E na Comissão de
Desenvolvimento Econômico  poderemos incrementar e apoiar as atividades já existentes e ampliar as possibilidades
do povo mineiro, tão criativo e carente de incentivos para gerir seus negócios e busca novos nichos de mercado".

PEC 9/19

Outra importante participação de Glaycon Franco é como membro da Comissão Especial  para emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/19, de autoria do presidente da ALMG, Agostinho Patrus  (PV) e
outros.

A proposição altera o artigo 54 da Constituição do Estado para determinar que os secretários de Estado e os dirigentes
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta comparecerão às comissões  da ALMG para prestarem,
pessoalmente, informações sobre a gestão das suas áreas.

A Comissão Especial terá como efetivos os deputados Gustavo Valadares (PSDB), Cássio Soares (PSD),
Douglas Melo (MDB), Inácio Franco (PV) e André Quintão (PT). Já os suplentes serão Tito Torres (PSDB),
Delegado Heli Grilo (PSL); Glaycon Franco (PV), Ulysses Gomes (PT) e a deputada Rosângela Reis (Pode).

Franco também avaliou positivamente a eleição do novo presidente  da mesa diretora da Assembleia: "Estamos
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felizes porque o novo presidente , eleito por unanimidade, Agostinho Patrus , é do nosso partido e um grande amigo
que tenho uma pessoa muito querida na casa e adepta do consenso, da convergência; alguém que transita bem entre
todos os partidos e tem as principais virtudes para ser presidente , que são serenidade, paciência e tranquilidade, pois
não é fácil administrar uma casa desta envergadura e particularmente agora, quando há vários partidos representados."
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Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) promete acionar a Comissão de Ética após bate-boca com o deputado Coronel
Sandro (PSL) nessa quinta-feira (21) em reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar chegou a pedir que Beatriz, presidente  do
colegiado, ficasse "caladinha", enquanto ele falava.

A confusão começou quando o político do PSL pediu o adiamento da votação de um requerimento apresentado por
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). Para justificar o pedido, elogiou o regime militar e criticou a "ideologização" das escolas.

Beatriz Cerqueira interrompeu a reunião por 12 minutos dizendo que ele estava fugindo do assunto.

Mais tarde, quando o debate foi retomado, a deputada disse que vai fazer uma representação no Conselho de Ética
para que esse tipo de prática não seja normalizada.
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A Notícia Online - João Monlevade (MG)
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Em discurso, ele destacou eficácia no acompanhamento das contas públicas

 O conselheiro Mauri José Torres Duarte assumiu, na segunda-feira (18), a presidência do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE-MG). Em seu discurso de posse, Mauri Torres explicou que sua gestão será pautada em
dois pilares: a efetividade do controle interno do jurisdicionado (órgãos e entidades fiscalizadas pelo Tribunal) e a
eficácia no acompanhamento das receitas públicas. Para isso, ele defendeu um "Tribunal democrático, aberto e que
seja uma extensão da gestão de seus jurisdicionados". Tomaram posse, ainda, o vice- presidente  José Alves Viana e
o corregedor Gilberto Diniz.
Ainda em sua fala, o novo presidente  explicou que irá investir na atuação pedagógica do Tribunal e disse que as
ações de controle serão nesse sentido, não descartando a ação punitiva, caso seja necessária. Mauri Torres também
deu as boas-vindas aos novos servidores que ingressaram no Tribunal neste mês. "Eles irão trazer sabedoria e
oxigenar a Casa", comemorou.
 Presente à solenidade, o governador Romeu Zema (Novo), em seu discurso, disse que estava representando o povo
mineiro na cerimônia e enfatizou "a importância do Tribunal de Contas para dar transparência aos atos do governo".
Zema não perdeu a oportunidade de criticar o TCE por ter adotado, no passado, critérios diferentes daqueles
preconizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, com sérias consequências para as finanças de Minas Gerais. "O
que peço a estes senhores é que entre os dois critérios, vamos adotar o mais conservador, porque desse jeito,
estaremos respeitando mais o dinheiro tão suado do povo mineiro", afirmou Zema.
 Após a posse, Mauri Torres interpretou de outra maneira as declarações do governador. "Acho que está se referindo
ao problema do cômputo dos inativos na conta dos gastos com a educação", disse Torres, em referência à inclusão de
gastos com aposentados para se alcançar o índice de 25% de investimentos na educação. "O tribunal fez termo de
ajustamento de conduta à época do governador Anastasia (PSDB) e conseguiu chegar ao investimento na educação
sem incluir inativos", disse Torres.
 Em defesa dos municípios, Mauri ainda lembrou da crise fiscal generalizada, falando que alguns estão sem receber os
repasses constitucionais retidos pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com ele, essas cidades terão de ter as contas
analisadas caso a caso, se não cumprirem aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em relação aos
gastos com pessoal.

Prestígio

 A sessão solene foi prestigiada por diversas autoridades estaduais. Além do governador de Minas Romeu
Zema, participaram o vice-governador do Estado, Paulo Brant; o presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus ; o presidente  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador Nelson Missias; o primeiro vice- presidente  do Senado Federal, Antonio Anastasia (PSDB); o também
senador mineiro Rodrigo Pacheco (DEM), o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet; o ex-governador de
Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho ; o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares; a procuradora-geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (MPCMG), Elke Andrade Soares de Moura; o
presidente  do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz James Ferreira Santos; o deputado federal Rodrigo
Castro (PSDB), representando a Câmara dos Deputados ; e o comandante da Quarta Região Militar, General de
Divisão do Exército, Henrique Martins Nolasco Sobrinho.
 A solenidade contou ainda com a presença do conselheiro decano do TCE-MG, Wanderley Ávila; o conselheiro
Sebastião Helvecio Ramos de Castro, representando o Instituto Rui Barbosa (IRB) como vice- presidente  de Relações
Institucionais do Instituto; e o conselheiro mais novo em atividade no TCE, Durval Ângelo. Também estavam na
cerimônia, os conselheiros substitutos Licurgo Mourão, Adonias Monteiro e Victor Meyer; o subprocurador-geral do
MPCMG, Marcilio Barenco Correa de Mello; e os procuradores Maria Cecília Borges, Glaydson Santo Soprani
Massaria, Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Cristina Melo e Daniel de Carvalho Guimarães.
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O vice- presidente  de Desenvolvimento do Controle Externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
(Atricon), conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Sebastião Carlos Ranna
De Macedo; e o segundo vice- presidente  do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS),
conselheiro Cezar Miola, também prestigiaram o evento.

Trajetória destacada

O conselheiro Hamilton Coelho falou em nome dos conselheiros substitutos do TCE. Segundo ele, o novo
presidente  Mauri Torres sempre "transpareceu uma conduta cortês" e "trilhou o seu caminho com superação". Ele
afirmou que a experiência de vida de Mauri, somada ao tempo de administração pública, o tornam capaz de assumir o
cargo com excelência. Hamilton classificou que a gestão de Terrão foi "assentada na transparência e no
desenvolvimento da Educação" e que ele deixa a Presidência de "alma leve".
 A procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (MPCMG), Elke Andrade,
também ressaltou as qualidades do novo presidente . Ela disse que Mauri Torres tem uma "singular experiência de
vida pública, serenidade e equilíbrio, indispensáveis para a tomada de decisão". Ela também reafirmou o compromisso
e a parceria do MPCMG com o Tribunal e desejou pleno êxito à nova gestão.

Região

Políticos da região, entre esses, os filhos do presidente do TCE, o deputado estadual Tito Torres  e o
ex-prefeito de João Monlevade, Teófilo Torres, marcaram presença. Antigos correligionários de Mauri também
participaram da posse. Entre esses: o vice-prefeito de João Monlevade, Fabrício Lopes (MDB); o prefeito de São
Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho (PDT); de Itabira, Ronaldo Magalhães (PTB); de Sem-Peixe,
Domingos Paiva (MDB); o prefeito de Ferros, Raimundo de Menezes Carvalho Filho, o Diquinho (PSDB). O presidente
da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi) e prefeito de Santa Bárbara, Leris Braga
(PRB); os vereadores de João Monlevade, Sinval Dias (PSDB) e Rael Alves (MDB); a vereadora de Bom Jesus do
Amparo, Inês Santos (MDB); o ex-prefeito de São Domingos do Prata e candidato a deputado federal nas últimas
eleições Fernando Rolla (Avante) e o ex-prefeito de Dom Silvério, José Maria Repolês, além de amigos e empresários
da região, também prestigiaram a posse do novo presidente do TCE.

Histórico

 Mauri Torres foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 14 de julho de
2011 e tomou posse em 31 de agosto. Ele passou a ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Elmo Braz, que se
aposentou em maio daquele ano.
 Mauri Torres nasceu no dia 29 de abril de 1950. É natural da cidade paulista de Guararema, mas desde jovem
mudou-se para Nova Era e, depois, para João Monlevade. Ele exerceu seis mandatos consecutivos na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (1990-2011) da qual foi presidente  por dois mandatos, entre 2003 e 2007.
É casado e pai de quatro filhos: Ariana Torres, Teófilo Torres, Tito Torres e do caçula, Teodoro Torres.
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Prestígio I
A posse do ex-deputado e ex- presidente da Assembleia, Mauri Torres, como presidente  do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG), na última segunda-feira (18), foi marcada pela presença de várias autoridades e
lideranças políticas estaduais e da região. Prestígio em alta, de quem foi eleito por seis mandatos, ajudou a eleger
prefeitos em Monlevade e na região e se tornou um dos mais importantes nomes da política do estado.

Prestígio II
 Porém, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho, ficou de fora da posse de Mauri Torres. Neste ano, ela
também não participou da posse do deputado estadual reeleito, Tito Torres , filho de Mauri. Os dois são os maiores
nomes do grupo político do qual ela faz parte.
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Ambientalistas e parlamentares se encontraram para discutir o projeto de lei que torna a fiscalização de barragens mais
rigorosa em Minas Gerais
A audiência sobre alterações no projeto de lei que torna mais rigorosa a regularização de barragens em Minas Gerais
terminou em confusão, nesta quinta-feira (21). Ambientalistas e deputados  reclamaram que o texto não foi
disponibilizado a tempo de ser analisado.

Dezenas de pessoas participaram da reunião, que aconteceu na ALMG ( Assembleia Legislativa  de Minas Gerais).
Entre elas, autoridades e ambientalistas. A audiência pública foi convocada para discutir as alterações no texto do
projeto de lei 3.676/16, que trata do licenciamento ambiental e da fiscalização de barragens no Estado.

O projeto foi protocolado em julho de 2016, depois de uma iniciativa popular que conseguiu 56 mil assinaturas, fruto da
campanha "Mar de Lama Nunca Mais".

O documento prevê, por exemplo, critérios para aumentar a segurança das barragens de rejeitos, das comunidades
que ficam próximas e rigor na fiscalização das mineradoras.

O projeto foi votado e aprovado em dezembro de 2017, em primeiro turno, mas, uma parte das propostas foi
descartada pelos parlamentares. Integrantes de movimentos sociais questionaram a comissão de deputados  sobre
as mudanças e alegaram falta de transparência nas informações.

O deputado João Vitor  Xavier (PSDB) pediu a suspensão da audiência por algumas horas para avaliar o texto
proposto pela diretoria da comissão responsável por analisar o projeto. O rascunho havia sido apresentado aos
membros da mesa no dia anterior à reunião.

Entre os principais pontos do projeto estão: a proibição da construção de barragens quando houver comunidades em
zonas de autossalvamento, a proibição da construção de barragens sempre que houver alternativas técnicas mais
seguras para a disposição de rejeitos e a obrigação de depósito de caução para cobrir qualquer possível dano.

A sessão foi interrompida e os trabalhos serão retomados, nesta sexta-feira (22), em duas sessões. Uma às 11h e
outra às 14h30. A previsão é de que o projeto seja votado às 18h.

Brumadinho

Avimar de Melo (PV), prefeito de Brumadinho, se reuniu com deputados  na ALMG no horário da audiência para pedir
o apoio dos parlamentares para garantir verbas para a reconstrução da cidade.

O chefe do Executivo também pediu para que 50% dos valores das multas aplicadas à mineradora sejam revertidos
para o município, o que está dentro das propostas do projeto de lei
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Isto é Dinheiro online
Título: Vale acima de todos?

Editoria: Negócios
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Mais de 300 mortos na catástrofe de Brumadinho, laudos técnicos fraudados, documentos provando que a empresa
sabia dos riscos, 8 funcionários na cadeia. Mas a Vale e seu presidente  seguem incólumes e a companhia é
defendida até pelo governador de Minas Gerais
A cena foi constrangedora. Durante audiência pública, realizada na Câmara dos Deputados , em Brasília, na
quinta-feira 14, sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o diretor da Agência Nacional
de Mineração (ANM), Victor Bicca, pediu que se fizesse 1 minuto de silêncio. "Em homenagem às vítimas desta
tragédia", disse Bicca. Todos os presentes ficaram em pé. Apenas uma pessoa permaneceu sentada: o presidente  da
Vale, Fábio Schvartsman. A atitude foi vista como agressiva por deputados  e até por gente da própria Vale. "Muitas
pessoas que morreram em Brumadinho trabalhavam aqui. Ele (Schvartsman) deveria ter demonstrado um pouco de
respeito", diz um funcionário da mineradora, sob a condição de anonimato. Após a reunião, a deputada Áurea Carolina
(PSOL) deu uma declaração à imprensa, chamando a postura do CEO da Vale de "um desrespeito muito grande".

Para tornar a situação ainda mais revoltante às famílias das vítimas, Schvartsman afirmou, na mesma audiência, que "a
Vale é uma joia" e que "não pode ser condenada por um acidente, por maior que tenha sido a tragédia" Integrantes da
força-tarefa que investiga o rompimento da barragem discordam, considerando que o número de vítimas fatais deve
ficar em torno de 320 - 171 mortos já foram identificados e ainda há 150 desaparecidos. Segundo diversas fontes
ouvidas pela DINHEIRO, as investigações caminham para que se chegue a uma acusação de homicídio doloso -
quando se assume o risco de matar. E, nesse sentido, a prisão de Schvartsman parece ser uma questão de tempo.

Pelo menos, se depender da força-tarefa que investiga o caso. "Mas prender um figurão desse porte é complicado. Há
muito poder e dinheiro em jogo", disse, à DINHEIRO, um integrante da força-tarefa, que afirma não ter dúvidas de que
Schvartsman sabia dos riscos à barragem. "Todas as pessoas dizem que ele é centralizador e que um laudo técnico
jamais seria burlado sem sua aprovação".

De acordo com o promotor Willian Coelho, coordenador da força-tarefa, além dos crimes ambientais e de homicídio
doloso, são apurados crimes de falsidade ideológica, já que houve fraude nos laudos. Em entrevista coletiva, o
promotor foi enfático: "Funcionários da Vale tiveram informações que demonstravam o estado crítico da barragem. Eles
assumiram o risco que resultou na morte de centenas de pessoas". Integrante da força-tarefa, o delegado Bruno Tasca,
da Polícia Civil, afirmou que os depoimentos coletados até agora provam que a tragédia poderia ser evitada. "A
barragem já vinha apresentando sinais de ruptura e elas (as pessoas envolvidas) poderiam intervir".

"COMO SEMPRE" Outro ponto forte contra a Vale é uma troca de e-mails entre funcionários da empresa alemã Tüv
Süd, responsável pelo laudo, emitido em setembro do ano passado, que atestou a estabilidade da barragem. Numa das
mensagens, um engenheiro da Tüv Süd destaca a pressão da Vale para que a empresa liberasse um laudo positivo,
apesar dos problemas encontrados. Outro funcionário da companhia alemã reforça a pressão da mineradora e usa a
palavra "blackmail" ("chantagem", em inglês) para se referir à atitude da Vale. "Como sempre, a Vale irá nos jogar
contra a parede". Para uma fonte da polícia ouvida pela DINHEIRO, a expressão "como sempre" torna tudo ainda mais
grave. "Isso prova que a Vale faz, com freqüência, pressão para conseguir laudos adulterados", destacou.

Crédito: Leo Drumond/Nitro via AP

Com tantas e tão fortes evidências, os problemas para a mineradora só aumentam. Na sexta-feira 15, oito funcionários
da companhia foram presos, em operações realizadas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o MPE,
a ação tem o objetivo de "apurar a responsabilidade criminal pelo rompimento". Um dos detidos é Alexandre
Campanha, gerente-executivo de geotecnia da Vale. Campanha foi apontado pelo engenheiro Makoto Namba, da Tüv
Süd, como o encarregado de fazer pressão para que a empresa alemã atestasse a estabilidade da barragem. O
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presidente  da Vale, considerado o grande alvo da força-tarefa, no entanto, segue livre e ganhando seu salário de
cerca de R$ 50 milhões por ano. E expondo uma de suas características mais marcantes: foco total no resultado, a
despeito de qualquer outra coisa.

Segundo um gerente da Vale, Fábio Schvartsman comemorou a alta de cerca de 9% que as ações da mineradora
registraram no dia 30 de janeiro, 5 dias após a catástrofe. "Foi revoltante. Ficamos todos horrorizados", declarou essa
fonte, que pediu para não ser identificada. O fato se repetiu na terça-feira 12, quando as ações da companhia subiram
pouco mais de 5%. "A Vale sempre se comportou assim: o lucro acima de tudo", diz o deputado João Vítor  Xavier
(PSDB-MG), autor de um Projeto de Lei que visa endurecer as regras da mineração e que tenta aprovar a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Mineração. Dos 77 deputados  mineiros, 74 já assinaram a favor
da CPI. Mas sua criação tem encontrado obstáculos. Um deles é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).
Na terça-feira 12, Zema referiu-se à tragédia de Brumadinho como um "incidente" e defendeu a Vale. Líder do bloco
governista na Assembleia Legislativa , o deputado Gustavo Valadares  (PSDB-MG) tem trabalhado para barrar a
CPI.

Os números podem explicar a postura do governador mineiro. A cada ano, a Vale aplica R$ 20 bilhões em suas
operações no Estado e gera cerca de 20 mil empregos diretos. Por tudo isso, pode realmente ser difícil prender o
presidente  da companhia. Tanto que, segundo uma fonte do MPE, o pedido de prisão contra Fábio Schvartsman está
pronto há mais de uma semana, mas tem enfrentado barreiras para ser executado. Enquanto isso, milhares de pessoas
- entre parentes de vítimas e afetados pela lama da barragem - esperam uma punição adequada aos responsáveis pela
catástrofe de Brumadinho.
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Portal EM
Título: Em dia com a Política - Sorria...

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Sorria...

Você está sendo fotografado nas eleições de presidente e vice da Comissão de Direitos Humanos  e na Comissão
de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa  (ALMG), ambas na quarta-feira. Se duas fotos valem
mais que mil palavras, fica só o registro. Foram eleitas na Direitos Humanos Leninha  (PT) e Andreia de Jesus (Psol),
e Marília Campos (PT) e Andreia de Jesus de novo na dos Direitos da Mulher. E em ambas as comissões  com
direito a discussões acaloradas nas duas comissões .
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Inconfidência FM
Título: Relatório de segurança das barragens pode ser votado até segunda-feira, na Assembleia

Legislativa - 07h18
Editoria: Jornal da Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  pode votar até a próxima segunda-feira, o
relatório do projeto de Lei de Segurança das Barragens. O projeto foi tema de audiência pública na tarde dessa
quinta-feira. Representantes da sociedade civil reclamavam que o texto na havia sido entregue, por isso não tinha o
que se discutir. Isso porque há um projeto do deputado João Vitor  Xavier, PSDB, feito a partir de discussões com
entidades do meio ambiente e do Ministério Público. Entrevista: Maria Tereza Corujo (coordenadora de defesa de
águas e serras de Minas); João Vitor Xavier (deputado estadual - PSDB); João Magalhães  (deputado estadual -
MDB); Guilherme da Cunha (deputado estadual - Novo)
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Correio do Sul - Varginha
Título: Projeto sobre barragens deve incluir novas restrições

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (21/2/19) pela Comissão de Administração Pública da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputados  mineiros afirmaram que o debate realizado com
integrantes de outras instituições já garantiu a inclusão de novas restrições à operação de barragens de rejeitos de
minério ao Projeto de Lei (PL) 3.676/16, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no
Estado.

De acordo com o presidente da comissão e relator do projeto, deputado João Magalhães  (MDB), o substitutivo
(novo texto) para o PL 3.676/16 está sendo formatado com a participação do Ministério Público, da Agência Nacional
de Mineração (ANM), da superintendência regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e da sociedade civil.

Um dos participantes do debate para elaboração do novo texto, o deputado João Vítor  Xavier (PSDB) citou algumas
novidades que serão incluídas no substitutivo. Segundo ele, o novo texto deverá acatar quase a totalidade do PL
3.695/16, de iniciativa popular, que trata do mesmo tema e ficou conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", além do
PL 5.316/18, de sua autoria, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens.

Uma das novidades, segundo João Vítor  Xavier, é um capítulo completo sobre descomissionamento (desativação) de
barragens, incluindo sua descaracterização, que implica na retirada de toda a água da estrutura. Essa sugestão,
segundo o deputado, foi incluída a partir de sugestão do Ibama.

Também deverá ser acatada, segundo João Vítor  Xavier, proposta da ANM de proibir a construção de estruturas
administrativas e profissionais na área de autossalvamento, que está imediatamente abaixo das barragens. A
existência dessas estruturas foi determinante para o grande número de vítimas causado pelo rompimento da barragem
da mineradora Vale no município de Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Horizonte), no dia 25 de janeiro.

Uma terceira novidade é a determinação de que o Ministério Público Federal seja incluído nas mesas de discussão
previstas no projeto. E uma quarta alteração citada por João Vítor  Xavier é um tratamento diferenciado para
barragens de pequeno porte, a fim de não prejudicar empreendimentos menores, tais como alambiques e pocilgas.

Sociedade civil quer ampliar prazo de discussão

Cruzes com os nomes das vítimas da tragédia em Brumadinho foram colocadas no auditório - Foto: Guilherme
Bergamini

Durante toda a audiência pública, foi intenso o debate e divergências entre os próprios parlamentares e também com
representantes da sociedade civil sobre a necessidade de se aprovar rapidamente regras mais duras ou prolongar
ainda mais o debate, a fim de garantir a participação mais ampla da sociedade civil.

O deputado Guilherme da Cunha  (Novo) disse que, logo no início de março, diversos vetos passam a travar a pauta
de votação do Plenário, o que pode atrasar muito a aprovação do PL 3.676/16. "Minha proposta é que a gente construa
o que é possível agora. Nada impede que se discutam novas propostas depois", afirmou. O deputado João
Magalhães  também disse que há uma preocupação de se dar uma resposta rápida à sociedade, com a votação do
projeto em Plenário até segunda-feira (25).

Por outro lado, diversos deputados  e representantes da sociedade civil defenderam uma discussão mais ampla, com
mais tempo para a participação da sociedade. "A sociedade civil não teve acesso a esse novo texto, deve se dar a
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devida publicidade", afirmou uma das coordenadoras do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (Gesta/UFMG),
professora Raquel Oliveira. Para a coordenadora, se isso não for feito, a Assembleia estará construindo uma proposta
autoritária.

Reunião foi suspensa para entendimentos

A audiência chegou a ser suspensa para entedimentos e teve, ainda, momentos de tensão, quando representantes de
movimentos organizados e outras pessoas presentes na plateia pediram para fazer uso da palavra antes dos
deputados .

Coordenadora do Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSam), Maria Teresa Corujo cobrou a divulgação do
texto proposto para o projeto. "Sem a disponibilização do texto não há como se tratar aqui de contribuições, o que é
grave depois de duas tragédias", frisou, defendendo que fosse considerado no relatório da comissão o PL 3.695/16.

Após uma suspensão dos debates por duas horas, o dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), Joceli Andriolli, considerou como avanço a proposta da comissão de elaborar um relatório partindo do projeto de
iniciativa popular.

Insistiu, contudo, em que o parecer da comissão não seja votado nesta sexta (22), como pretendido, para que os
movimentos tivessem mais tempo de verificar se ainda não existiriam lacunas relevantes na proposta.

MP - A representante do Ministério Público, Gisele de Oliveira, também pontuou que análise técnica do órgão considera
que houve avanços nas discussões e que o PL 5.316/18 também aperfeiçoa o texto do Projeto Mar de Lama.

O representante da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Hildebrando Canabrava,
apresentou sugestões do órgão para o novo texto. Uma delas é que o plano de contingência seja submetido à análise
não dos órgãos ambientais, mas dos órgãos de defesa civil, que teriam competência para isso. Também foi sugerida a
proibição de licenças de operação corretivas, que permitiriam saltar etapas de licenciamento.

Deputados defendem resposta rápida

Durante a audiência, defenderam a criação da CPI da Mineração na ALMG deputados como Sargento Rodrigues
(PTB), Raul Belém (PSC) e Léo Portela (PR).

"Em cidades como Itabira, a população está em pânico com riscos de barragens se romperem", frisou este último,
comentando que o avô viveu no Córrego do Feijão, região de Brumadinho onde a barragem de rejeitos da Vale se
rompeu.

Também apoiaram uma solução ágil para a situação das barragens os deputados Osvaldo Lopes (PHS), Coronel
Sandro (PSL) e Alencar da Silveira Jr . (PDT), que ainda anunciou a apresentação, junto com o Colégio de Líderes
da Assembleia, de uma emenda ao projeto em discussão. O objetivo, conforme frisou, é que seja garantida a repartição
igualitária, entre Estado e municípios atingidos, do valor arrecadado com multas aplicadas ao setor minerário, como
defendido na audiência pelo prefeito de Mariana (Central), Duarte Júnior.

A deputada Andreia de Jesus (Psol) e o deputado Cleitinho  Azevedo (PPS) defenderam um debate mais prolongado,
que permita uma participação mais ampla dos interessados. Já o deputado Professor Cleiton (DC) disse que a
legislação deve incluir, entre outros pontos, um comprometimento formal de acionistas e executivos de empresas com a
segurança de suas barragens.

CPI Mista - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que na legislatura passada foi o relator da Comissão
Extraordinária das Barragens , que elaborou o PL 3.676/16, defendeu que projetos de lei contemplem também os
atingidos por barragens e que haja a paralisação imediata de todas as barragens de rejeitos de minérios, com definição
de prazo para seu descomissionamento. Também criticou a falta de punição aos envolvidos nas tragédias de Mariana e
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Brumadinho.

Fonte: ALMG / Foto: Guilherme Bergamini
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Jornal Leopoldinense - Leopoldina (MG)
Título: 5° Encontro do PT Zona da Mata acontecerá em Leopoldina neste domingo (24)

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Evento será aberto aos filiados e simpatizantes do PT com presenças de deputados  federais, estaduais, dirigentes e
cerca de 150 militantes de 30 municípios da região

O Partido dos Trabalhadores Micro Leopoldina e Diretório Municipal de Leopoldina realizarão no próximo domingo, dia
24 de Fevereiro, um grande encontro Regional Zona da Mata no Clube dos Cutubas em Leopoldina, das 8:30 às 14
horas.
 
 O Encontro visa comemorar os 39 anos do Partido, além de discutir as Conjunturas Nacional e Estadual, Eleições
2020, Organização Partidária e Fortalecimento dos Diretórios Municipais. 
 
Já confirmaram presença no Encontro os Deputados Federais Reginaldo Lopes e Margarida Salomão, os
Deputados Estaduais Betão , Cristiano Silveira e Marquinhos Durval, a Presidente  do PT Estadual Cida de
Jesus, o Secretário Nacional da JPT Ronald Sorriso, o Secretário Estadual da JPT Tiago Felício e a Secretária das
Mulheres do PT Estadual Andréa Cangussu, além de 150 militantes de 30 municípios da nossa região. 
 
O Encontro é aberto aos filiados e simpatizantes do PT.
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Vale Independente - Três Corações
Título: Deputados do NOVO visitam o Sul de Minas

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Guilherme da Cunha  (NOVO) e o deputado federal Tiago Mitraud (NOVO), visitam cidades do
sul de Minas a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro. O objetivo é divulgar as principais medidas adotadas
em seus mandatos e promover o diálogo com a sociedade local. Após um almoço com o Governador Romeu Zema
(NOVO) na Cidade Administrativa, os deputados  do NOVO se deslocarão para Lavras para participar do primeiro
encontro com a sociedade local. O evento acontecerá na Barão Steak House às 18h, com o apoio do Clube Libertas,
núcleo de estudos em Teorias Liberais e Libertárias da Universidade Federal de Lavras.

No sábado dia 23, em Varginha, os parlamentares ministrarão às 9h uma aula inaugural do curso "Liberalismo e Gestão
pública eficiente", ministrado pelo IPECONT, localizada na rua Profa. Elisa Carvalho, 180, bairro Vila Pinto II. Às 12h
haverá um almoço com apoiadores, filiados do NOVO e autoridades locais. Ainda no dia 23, em Pouso Alegre,
Guilherme e Tiago participam do evento "De Olho no NOVO 30", promovido pelo diretório do partido na cidade. O
evento, aberto ao público, acontecerá no Educandário Nossa Senhora de Lourdes, Rua Adolfo Olinto, 522 - Centro. É
solicitado como entrada 1 litro de leite para doação ao Educandário.

O domingo dia 24 começa com o "Café com a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí", às 7:30. Em seguida,
haverá uma reunião com empreendedores locais. Às 11h Guilherme e Tiago estarão em um bate-papo com a
sociedade e apoiadores no endereço rua Barão do Rio Branco, 122, Centro. Às 14h, a agenda do fim de semana
encerra com a presença dos deputados  no "Cafezinho com o NOVO 30", em Itajubá, no Café do Vadinho, com o
intuito de prestar contas à sociedade sobre o início do mandato.

Esse post foi publicado em Noticias de Minas Gerais. Bookmark o link permanente.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Reunião do COPAM discute retomada da mineração na Serra da Piedade - 12h32

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Meio Ambiente - A Câmara de Atividades Minerárias ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável discute hoje o projeto de retomada da mineração na Serra da Piedade. A reunião está
sendo realizada no mesanino da rodoviária de BH e é aberta ao público. Repórter diz que a reunião foi relativamente
tranquila, não foi agitada quanto a reunião de ontem na Assembleia Legislativa  para falar sobre a questão de
Brumadinho. Entrevista: Padre Carlos Antônio da Silva (pró-reitor do Santuário).
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Itatiaia
Título: Deputados voltam a discutir projeto que aumenta rigor as mineradoras e suas barragens

-12h51
Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Está sendo retomada a reunião da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  que discute o
projeto em segundo turno, que aumenta o rigor na fiscalização de barragens e construção de novas barragens em
Minas Gerais. A reunião foi aberta às 11h foi suspensa para discutir alguns ajustes finais. Entrevista: João Vitor
Xavier- deputado do PSDB.
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Rádio CBN
Título: Projeto de lei de licenciamento de barragens deve ser apreciado na Assembleia Legislativa

hoje - 10h23
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de lei que torna mais rígidas as regras pra construir barragens aqui em Minas Gerais deve ser apreciado na
Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa , em segundo turno, na manhã de hoje. A
proposta só foi apresentada na noite dessa quinta-feira. Durante a manhã e também a tarde movimentos sociais e
parlamentares bateram boca durante horas. Entidades da sociedade civil temem que seja aprovado um texto brando e
deputados garantem que o resultado final abrange todas as reivindicações dos movimentos. Ent: João Magalhães
(deputado estadual MDB), Sargento Rodrigues  (deputado estadual do PTB), Frei Gilvander Moreira (integrante da
Pastoral da Terra), Guilherme da Cunha (deputado estadual do NOVO)
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Globo News
Título: Assembleia de MG vota nesta sexta-feira projeto que restringe barragens - 06h16

Editoria: Globo News Em Ponto
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais de votar nesta sexta-feira em segundo turno projeto de lei que restringe a
operação de barragens de rejeitos de minério no Estado. Entrevista: Sargento Rodrigues (deputado estadual - PTB).
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Band
Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h20

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

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema descumpriu uma promessa de devolver dinheiro dos municípios e prefeito de Belo
Horizonte Alexandre Kalil cobrando dívida de 100 milhões de reais. Hoje a Assembleia vai votar o projeto sobre a
mineração, ou seja, a CPI da lama não é prioridade.
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Band
Título: Audiência pública na Assembleia terminou em confusão - 9h17

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

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Uma audiência pública na Assembleia Legislativa  de Minas terminou em confusão e bate-boca entre ambientalistas
e deputados , por conta de divergências sobre o projeto de regulamentação das barragens do estado. A reunião teve
participação de parlamentares, representantes do ministério público e membros de movimentos sociais para debater
sobre o projeto que tratará de regras mais rígidas para a mineração aqui no estado. A confusão começou quando um
grupo de ambientalistas questionou deputados  sobre a não liberação de uma prévia das propostas. Outra divergência
foi sobre se seria melhor agilizar a aprovação do projeto com regras mais duras ou permitir uma participação mais
ampla da sociedade civil. A audiência foi interrompida por conta da confusão do bate-boca generalizado e foi retomada
13 horas depois. Após essa confusão, o texto do projeto foi publicado na íntegra no site da Assembleia. O projeto
tramita em regime de urgência na casa e deve ser discutido e votado em segundo turno ainda nesta sexta-feira.
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Itatiaia
Título: Projeto que prevê mais rigor na construção e na fiscalização de barragens deve ser votado

hoje pela Comissão da Assembleia Legislativa - 11h07
Editoria: Rádio Vivo

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Projeto que prevê mais rigor na construção e na fiscalização de barragens no nosso estado deve ser votado hoje pela
Comissão da Assembleia Legislativa . Expectativa na Comissão de Administração Pública  da Assembleia para
votação daqui a pouco do projeto que prevê o aumento do rigor na construção, funcionamento e fiscalização de
barragens em Minas Gerais. Ontem na comissão o clima ficou tenso e houve bate-boca entre deputados  e
ambientalistas em uma audiência pública sobre o tema. Depois de horas de discussão houve um acordo e voltaram ao
texto ponto que haviam sido barrados na Assembleia e que aumentam a segurança das barragens, o deputado João
Vitor  Xavier do PSDB que é autor de algumas das propostas discutidas junto com o Ministério Público, IBAMA,
Sociedade Civil e Ambientalistas cita os principais itens do projeto. Entrevista: João Vitor Xavier- deputado estadual.
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Itatiaia
Título: A Assembleia deve começar a analisar hoje o projeto Mar de Lama Nunca Mais - 05h23

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Nessa quinta-feira, após uma reunião que durou o dia todo, o presidente da Comissão de Segurança Pública , o
deputado João Magalhães  do MDB, após se reunir com colégio de líderes, distribuiu para os membros da comissão e
disponibilizou na internet, o substitutivo que, de acordo com o deputado sargento Rodrigues  do PTB, foi feito a partir
das colocações do Ministério Público do projeto Mar de Lama Nunca Mais, e deve ser votado nessa sexta-feira, as 11h
da manhã, na Comissão de Segurança Pública . Entrevista: João Vitor Xavier (deputado estadual - PSDB)
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Record
Título: Confusão em audiência sobre barragens - 8h31

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Confusão na Assembleia Legislativa  durante audiência pública sobre alterações do projeto de lei que tratam das
barragens. Ambientalistas e alguns deputados  reclamaram, o texto não foi disponibilizado a tempo, uma confusão.
Ent: João Magalhães (deputado estadual), João Vítor  Xavier (deputado estadual), Avimar de Melo Barcelos
(prefeito de Brumadinho)
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Inconfidência AM
Título: Discussão sobre projeto das barragens na Assembleia de Minas Gerais - 10h28

Editoria: Diário do Rádio
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  pode votar até a próxima segunda-feira o
relatório do projeto de lei de segurança das barragens. O projeto foi tema de audiência pública bastante tumultuada
durante a manhã e metade da tarde dessa quinta-feira.Representantes da Sociedade Civil reclamaram que audiência
foi chamada sem o texto do relatório estar pronto por isso não haviam que se discutir isso porque há um projeto em
tramitação em segundo turno de autoria do deputado João Vítor  Xavier (PSDB).  Entrevistados:Maria Teresa Corujo
(ambientalista) ; João Vitor Xavier (dep. Estadual PSDB) ; João Magalhães (dep. Estadual MDB) ; Guilherme da
Cunha (dep. Estadual NOVO).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h06

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

No Café com Política de hoje,recebemos aqui no estúdio,o deputado estadual Guilherme da Cunha   do Partido
Novo.Ele foi escolhido como vice-líder do governo dos representantes de Zema na Assembleia Legislativa  do
estado. ''Eu acredito que é essencial atuação da imprensa na cobertura do dia-a-dia do legislativo,é fundamental para
que a população esteja bem informada sobre o que fazem seus representantes, sobre as pautas que tão tramitando na
casa e  adoraria ver imprensa com amplo acesso,podendo permanecer na antessala do plenário como era antes.Mas
eu vejo ainda muito espaço para atuação, porque a imprensa continua tendo acesso aos parlamentares,continuam
tendo acesso à sala de imprensa,os gabinetes e aos corredores.''
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Rádio Super Notícia FM
Título: Bate-boca na ALMG - 07h04

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Um desentendimento tomou conta na manhã dessa quinta-feira da reunião da Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A discussão foi entre a presidente do colegiado,
Beatriz Cerqueira (PT), e o deputado Coronel Sandro  (PSL). O parlamentar chegou a dizer na reunião para que a
petista ficasse "caladinha" enquanto ele estivesse falando. Ânimos acirrados nessa comissão já haviam sido registrados
antes.A confusão começou quando o político do PSL pediu o adiamento da votação de um requerimento apresentado
por Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). Em sua fala para justificar os motivos de pedir a suspensão do documento,
Coronel Sandro começou a elogiar o período do regime militar e criticar o que chama de "ideologização" das escolas.
Beatriz Cerqueira  o interrompeu sob o argumento de que ele estava fugindo do assunto e que o momento da fala era
para encaminhar a votação.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Mar de Lama nunca mais - 06h16

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia de Minas  deve votar hoje,o projeto 'Mar de lama nunca mais',que estabelece regras mais rígidas pelo
setor da mineração aqui no estado,tanto no licenciamento quanto na fiscalização.A Comissão Extraordinária das
Barragens  marcou reunião para às 11 horas da manhã e também para as 14h30 para apreciar o parecer do relator.O
projeto já está na pauta do plenário desta sexta feira as 18h.A proposta é fruto do trabalho da comissão das barragens
que atuou na Assembleia entre 2015 e 2016 após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana.Entrevistados:
Raquel Oliveira (co-coordenadora do grupo de estudo em temáticas ambientais /UFMG); Maria Tereza Corujo
(ambientalista)
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Itatiaia
Título: Acir comenta que falou com o Alencar da Silveira Júnior - 09h42

Editoria: Acir Antão
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Acir comenta que falou com o Alencar da Silveira Júnior  que é deputado e que tem ligações com Itabirito, ele disse
que a interdição da estrada 356 é justamente depois da barreira.
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Itatiaia
Título: Comentário sobre confusão na Assembleia Legislativa - 08h50

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

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - A discussão sobre o projeto de segurança das barragens teve muito bate-boca, confusão,
barraco, gritaria na Assembleia Legislativa  e o projeto deve ser votado hoje é possível que ele seja aprovado e com
restrições fortes a fiscalização. Júnior Moreira diz que o bate-boca começou porque os deputados  queriam esconder
o rascunho e a minuta do texto. Eduardo Costa comenta que Rodrigo Maia lá em Brasília está mandando para a
Comissão de Constituição e Justiça  promete montar na segunda-feira projeto da previdência, em Belo Horizonte a
Câmara Municipal depois de concluir a barragem da Serra do Curral proibindo a mineração e sugerindo que o
Ministério Público e a Justiça bloquei bens da Embrapa para se for o caso ela ressarcir danos, a Câmara ainda
devolveu mais de R$ 30 milhões. E a Assembleia, Eduardo diz que está feliz com o presidente Agostinho Patrus .
O presidente ontem acompanhou de perto a confusão nas reuniões da comissão, povo brigando com os deputados
e no fim da noite ele bateu o martelo. Consta que o presidente  Agostinho mandou votar não apenas aquele projeto de
segurança de 2016, que foi organizado por João Vitor Xavier e o projeto é aquele com melhorias sugeridas.
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Band
Título: Procons promovem mutirão para negociação de dívidas com bancos - 06h06

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Até dia vinte oito de fevereiro pessoas que possuem dívidas em bancos podem se inscrever no mutirão do Procon, que
vai renegociar os valores. A ação será realizada nos Procons da Prefeitura de BH e da Assembleia de Minas ,
durante a semana do consumidor que ocorre entre os dias onze e quinze de março.Para se cadastrar o consumidor
que tem algum débito devem informar nome completo, CPF, telefone e o banco com qual pretende negociar .
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Itatiaia
Título: A Assembleia de Minas espera votar amanhã o projeto de segurança das barragens - 23h01

Editoria: Repórter Itatiaia
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Nessa quinta-feira, após uma reunião que durou o dia todo, o presidente da Comissão de Segurança Pública , o
deputado João Magalhães  do MDB, após se reunir com colégio de líderes, distribuiu para os membros da comissão e
disponibilizou na internet, o substitutivo que, de acordo com o deputado sargento Rodrigues  do PTB, foi feito a partir
das colocações do Ministério Público do projeto Mar de Lama Nunca Mais, e deve ser votado nessa sexta-feira, as 11h
da manhã, na Comissão de Segurança Pública . Entrevista: João Vitor Xavier (deputado estadual - PSDB)
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TV Globo
Título: Deputados de Minas Gerais votam projeto com restrições à barragens - 01h00

Editoria: Jornal da Globo
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Esta quinta-feira foi tumultuada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Participantes de movimentos
sociais participaram de uma audiência pública para discutir o projeto que trata de regras mais rígidas para a mineração
no estado. Mas o rascunho do projeto não foi disponibilizado e levantou dúvidas quanto ao conteúdo. Sem conhecer o
texto, ambientalistas confrontaram os parlamentares. A audiência começou com bate-boca.
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Itatiaia
Título: Entrevista deputado estadual Gustavo Mitre-  07H58

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

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Formado em direito ex-dono de casa de shows, morou na França, nos Estados Unidos e hoje Gustavo Mitre  de 52
anos eleito deputado estadual por Minas Gerais mora em Itaúna, cidade que escolheu para viver. A favor do Escola
Sem Partido e privatizações ele também afirma ser favorável a reforma da previdência se ela for fundamental para
sanear as contas do estado. Na Assembleia vai defender que a comissão extraordinária de ferrovias seja transformada
em permanente. Entrevista: Gustavo Mitre - deputado estado.
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Itatiaia
Título: Projeto que trata do licenciamento ambiental e da fiscalização de barragens no estado volta

a ser discutido às 11h - 07H21
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

Após muita confusão o projeto que trata do licenciamento ambiental e da fiscalização de barragens no estado volta a
ser discutido às 11h, na Assembleia Legislativa . Ontem a sessão terminou em tumulto com bate-boca entre
deputados  e ambientalistas que reclamaram que o texto não estava disponível para ser analisado, o que levantou
dúvidas sobre o conteúdo da proposta. A expectativa é de que o projeto seja votado em plenário ainda hoje no fim do
dia, segundo o deputado Sargento Rodrigues  do PTB. Após a polêmica o texto foi publicado no site da Assembleia.
Entrevista: Sargento Rodrigues Deputado PTB, João Vitor Xavier-deputado PSDB.
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Itatiaia
Título: Projeto de lei pode ser apresentado na ALMG para garantir repasse de multas para

Brumadinho - 20h55
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Para garantir que o Estado pague a prefeitura de Brumadinho 50% da multa aplicada à Vale por causa do rompimento
da barragem, um projeto de lei pode ser apresentado na Assembleia Legislativa . Quase 3 anos e meio depois do
rompimento de Fundão, até hoje a prefeitura de Mariana não recebeu nenhum percentual do que o estado arrecadou
de multa, segundo o prefeito da cidade. Avimar de Melo, prefeito de Brumadinho, se reuniu com deputados  e pediu
ajuda ao estado para pagar também repasses constitucionais atrasados. Entrevista: Coronel Henrique  (deputado
estadual - PSL)
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TV Globo
Título: Deputados voltam a discutir o projeto das barragens - 06h15

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 22-02-2019 Link para a Notícia

A quinta-feira foi tumultuada na Assembleia Legislativa  ,integrantes de movimentos sociais participaram de uma
audiência pública pra discutir o projeto que trata de regras mais rígidas pra mineração no estado,mas o rascunho não
foi disponibilizado e levantou dúvidas quanto ao conteúdo. Sem conhecer o texto,ambientalistas confrontaram os
parlamentares.Entrevistados: Gisele Ribeiro (promotora de Justiça); João Vítor Xavier -PSDB(deputado estadual);
João Magalhães -MDB(deputado estadual); Sargento Rodrigues -PTB (deputado estadual)

impresso em 04/03/2019 às 11:50 65 de 270

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/783946/20190222_091553-20190222_092145.mp4?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1558611611&Signature=xIgJstZ9KWuY0ysqU7hhgl2ckwo%3D
http://www.interclip.com.br/


Portal O Tempo
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Líder de governo afirma que objetivo é aprovar proposta que remete montante para municípios
O líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), afirmou ontem que a "CPI da Lama" não é prioridade na Casa neste momento. Segundo ele, agora,
o esforço dos parlamentares deve estar na aprovação do substitutivo do Projeto de Lei (PL) 3.676/2016, que pretende
endurecer a legislação ambiental.

"Entendo que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional cumpre o papel mais urgente
nesta investigação, uma vez que o governo federal é o responsável pela fiscalização das barragens, e o governo do
Estado, pela licença ambiental", afirmou Carneiro. O líder amenizou a demora do presidente da Casa, o deputado
Agostinho Patrus (PV), em autorizar o início das investigações.

Ontem, o prefeito de Brumadinho, Avimar Barcelos (PV), participou de uma reunião com Patrus, Carneiro, líderes e
representantes de todas as bancadas. No entanto, em nenhum momento foi colocada em pauta a instauração da "CPI
da Lama".

"Não foi falado nada sobre a CPI, pois a conversa foi baseada nas questões que o prefeito de Brumadinho nos trouxe.
E nós nos colocamos à disposição de ajudá-lo no que for preciso", contou o deputado estadual Alencar da Silveira
Júnior  (PDT). Ainda segundo o deputado, a CPI não foi instaurada, pois a questão ainda não foi discutida no âmbito
da Mesa Diretora. "Não tivemos tempo ainda de discutir isso. Estamos trabalhando no projeto das barragens", disse.

Um parlamentar que esteve presente na reunião, mas pediu anonimato, acredita que a CPI não vai ser aberta. "A
comissão não foi tratada na reunião com Agostinho. Isso não vai sair do papel, vão enrolar e manter o foco nessas
audiências e nesse projeto de barragens", afirmou.

Como mostrou O TEMPO, nos corredores da ALMG deputados  afirmam que há uma interferência do governo
estadual para que a Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar sobre o rompimento da barragem de Brumadinho
não seja aberta. Contudo, o Estado nega que haja qualquer tipo pressão ao presidente da Assembleia e aos
deputados .

O acordo entre os deputados , segundo o líder, é para que o PL 3.676/2016 seja votado em primeiro turno em
plenário o quanto antes, mas a votação do projeto já vem sendo protelada desde a quarta-feira. "Esse substitutivo, que
deve ser votado amanhã (hoje), determina que 50% das multas ambientais aplicadas às mineradoras, pelo Estado,
fiquem com o município atingido. O governador já sinalizou que concorda com isso", explicou Carneiro.

Recursos

No encontro com o prefeito de Brumadinho, ficou definido que os deputados  vão enviar um ofício ao governador
solicitando que todos os repasses do Estado devidos ao município sejam pagos imediatamente.

"No caso de Brumadinho, tem um compromisso do governador de repassar esses recursos. Essa é uma das
reivindicações que o prefeito fez para os deputados . E nós todos assinamos um documento pedindo ao governador
essa prioridade", contou o Carneiro.

Segundo o líder de governo, o valor devido pelo Estado ao município é de R$ 23 milhões. No entanto, não foi informado
se o montante inclui repasses da gestão de Fernando Pimentel ou apenas da administração de Romeu Zema.
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Repasses

O líder de governo na Assembleia Legislativa , Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), explicou que ontem foi realizada
uma reunião de conciliação entre o governo de Minas e a Associação Mineira de Municípios (AMM) para resolver os
atrasos nos repasses constitucionais.

Espero que depois dessa reunião termine de uma vez por todas esse impasse entre município e Estado, acabando com
o Decreto 47.296/2017", disse Carneiro.

Porém, de acordo com o presidente  da AMM, Julvan Lacerda (MDB), nada foi resolvido. "Foi apenas uma reunião de
trabalho para tentar chegar a um acordo. Mas até o momento nada ficou definido", afirmou.

Educação

Ontem, Zema visitou uma escola estadual em Bonito de Minas, no Norte do Estado. Em suas redes sociais, o
governador afirmou que educação é prioridade em sua gestão.
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Marcada por uma série de bate-bocas entre líderes de movimentos sociais e deputados , a audiência pública para
discutir o Projeto de Lei 3.676/16, que endurece as regras para instalação de barragens, terminou em impasse ontem
na Assembleia de Minas . O projeto, que tramita em regime de urgência e deve ser apreciado em plenário até
segunda-feira, prevê uma série de mudanças nas legislações ambientais para a operação das mineradoras no Estado.

Após o governador Romeu Zema (Novo) enviar uma sugestão de substitutivo ao PL 3.676/16, recebida pela
Assembleia Legislativa no último dia 14 de fevereiro, os deputados  se apressaram para aprovar uma legislação em
sintonia com o Executivo.

Ontem, pelo menos três debates foram travados na Casa. Além da audiência pública convocada pela Comissão
Extraordinária de Barragens , ainda aconteceram duas reuniões na Comissão de Administração Pública , mas
sem a apresentação do parecer do relator João Magalhães  (MDB), última etapa antes de o PL ser analisado em
segundo turno no Plenário e seguir para sanção do governador.

Durante a audiência pública, a ambientalista Maria Teresa Corujo, representante da sociedade civil na Câmara Técnica
do Conselho Ambiental de Minas, criticou a convocação do debate sem a apresentação da redação do PL 3.676/16 e
acusou os deputados de "burlarem" a discussão.

"O texto não foi apresentado. Vocês têm que compartilhar o que pretendem mudar na legislação com antecedência.
Vamos contribuir com o quê, se não vimos o texto?", disse Teresa Corujo.

Após as críticas, o deputado João Magalhães  (MDB) informou ontem que um substitutivo está sendo formatado com
a participação do Ministério Público, da Agência Nacional de Mineração (ANM), da superintendência regional do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da sociedade civil.

De acordo com o deputado Luiz Humberto (PSDB), líder do governo na Casa, a sugestão do Executivo não foi
divulgada porque a Comissão de Administração Pública  ainda não deu retorno sobre o texto e, "neste caso, cabe à
Assembleia se pronunciar porque o governador fez apenas sugestões e não um projeto formal".

Diante do clima tenso na Casa, o deputado João Vitor  Xavier (PSDB) defendeu que o PL 3.676/16 deveria se
aproximar "ao máximo" do projeto "Mar de Lama Nunca Mais", elaborado por iniciativa popular em conjunto com o
Ministério Público ainda em 2016, logo após o rompimento da Barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em
Mariana, que deixou 19 mortos.

Entre os itens de demanda dos movimentos sociais estão a exigência do descomissionamento das barragens a
montante em um prazo menor do que o estabelecido pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e a revisão do artigo
1º, que generaliza as barragens do Estado, podendo afetar pequenos produtores que nada têm a ver com o setor
mineral.

"Há o entendimento de alguns deputados  e especialistas de que o texto prejudica, por exemplo, quem tem um
alambique e precisa fazer uma barragem. Não tem nada a ver com mineração, mas fornece duplo sentido. E também
tem a exigência do descomissionamento das barragens", alegou o deputado tucano.
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Projeto de Lei do Executivo pretende alterar vinculação da estrutura e pode resultar na venda de prédio
Servidores da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG) - instituição ligada à Secretaria de Governo - estão
preocupados com o avanço do Projeto de Lei (PL) 368/2019, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), que,
segundo a categoria, pode extinguir o órgão responsável por promover a qualificação de profissionais para atuação no
Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta tramita em caráter de urgência na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e determina que a
escola passe a integrar a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), com status de subsecretaria. Define ainda que os
servidores efetivos passem a integrar o quadro da pasta e que a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) fique
responsável por dar a destinação apropriada ao prédio da escola, localizado no Barro Preto, na região Centro-Sul da
capital mineira.

"A Escola de Saúde é uma entidade autônoma. Ao longo dos seus 72 anos de existência, a escola já formou mais de
300 mil profissionais para o SUS. O projeto ainda passa o patrimônio da ESP para a Secretaria de Planejamento. Uma
escola sem sala de aula e sem espaço perde a finalidade", lamentou o diretor de Sindicato Único dos Trabalhadores da
Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde MG), Renato Barros.

Nesta semana, as grades que cercam o prédio da ESP-MG foram tomadas por faixas do sindicato com protestos,
pedindo que Zema conheça melhor a estrutura da instituição antes de propor a mudança. Na manhã de ontem,
servidores e apoiadores da ESP-MG também fizeram um abraço simbólico ao prédio da instituição. Segundo o
sindicato, cerca de mil pessoas participaram do ato, que contou com o apoio da Fiocruz e dos Conselhos Municipal,
Estadual e Nacional de Saúde.

De acordo com Barros, a economia almejada pelo governo com a fusão não será alcançada. "Quando se vincula a
escola à Secretaria de Saúde, não se faz economia. São 78 servidores de carreira que apenas serão redistribuídos.
Eles passarão a ter atribuições que não condizem com a formação de origem. Além disso, o salário do diretor da
Escola de Saúde é a metade do de um subsecretário. Onde está a economia?", questionou o sindicalista. Outro ponto
que preocupa a categoria é que, com o status de subsecretaria, a escola não poderá mais certificar novos formandos.
"Toda a sociedade perde. Até o momento o governo não de pronunciou sobre o assunto. Apesar disso, esperamos que
haja sensibilidade por parte do governador Zema em retirar o projeto e promover uma discussão aberta com toda a
sociedade", disse Barros.

Em nota enviada ao Aparte, a SES-MG reafirmou que a medida do governo tem como objetivo reduzir os custos, "pois
haverá uma reunião das áreas-meio, em um único órgão". Além disso, a pasta afirmou que a estruturação vai
possibilitar "mais eficiência às ações da escola e da Secretaria de Saúde, sem que isso represente uma perda na
qualidade dos serviços".

Na nota, a secretaria também garantiu que as "ações de educação e pesquisa realizadas pela escola não serão
extintas" e "continuarão sendo realizadas pela escola, que a princípio ficará no mesmo local físico". Em relação à
alegação do sindicato de que, com a fusão, a secretaria será impossibilitada de certificar profissionais da saúde, a
pasta informou que "vai solicitar as autorizações necessárias ao conselho do Ministério da Saúde para que as ações de
educação possam continuar sendo realizadas, com a escola sendo incorporada à secretaria".
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O projeto de reforma administrativa do Estado enviada pelo governador Romeu Zema (Novo) à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai dar um indicativo de como a base vai se comportar. Hoje, é dito por
deputados  estaduais que a falta de traquejo do empresário com os políticos tem atrapalhado o trabalho dos líderes do
Executivo na Casa e feito com que seja inviável formar um grupo sólido. Pelas contas dos políticos, Zema não teria
apoio nem mesmo de um terço dos 77 deputados da Casa.

No próprio bloco de governo, formado por 22 deputados , pelo menos cinco deles dizem abertamente aos colegas que
não fazem parte da base fidelizada. Alguns fatores têm ajudado para isso, como o fato de que ele tem visitado cidades
do interior e não tem avisado aos parlamentares da região para que estejam presentes e, assim, possam ser
prestigiados. Ontem, ele esteve em Bonito de Minas, no Norte do Estado, e os que fazem parte da base souberam de
última hora.

"Todos os dias a gente espera a 'surpresa' do Zema do dia. Porque uma hora ele aparece do nada em uma cidade e
não avisa nada. Em outro dia anuncia medidas a prefeitos e ninguém sabe de nada. Ele insiste naquilo da velha
política, como se todos fossem ruins. Os secretários, a maioria, nos recebem, mas não têm poder na caneta", declarou
um parlamentar da base que pediu anonimato.

Outro ponto que tem atrapalhado seria a atuação do secretário geral da Governadoria, Igor Mascarenhas Eto. Políticos
reclamam que ele "manda" e "desmanda" e tem impedido uma interlocução maior com os parlamentares. O
entendimento dos parlamentares é que o líder de governo, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), e o líder do bloco de
governo, Gustavo Valadares  (PSDB), estão tendo dificuldades em conseguir atrair mais nomes para o grupo por
conta dessas interferências.

Resposta

Gustavo Valadares  disse que hoje não há como falar que Zema tem maioria na Casa porque não se teve uma
votação importante para medir o apoio. Ele, no entanto, confirma que tem sido recorrente um desencontro, em especial
do governador e suas agendas para com a relação com os deputados  estaduais. Porém, o tucano conta que o grupo
levou para Zema, na última semana, a demanda de que é preciso melhorar a interlocução, e isso foi entendido.

"Ele compreendeu que era necessário que tivesse uma relação mais direta, mais transparente com a Assembleia, mas
a coisa ainda não chegou no que deveria ser. Mas isso é natural. É um novo governo, de novas pessoas, com novas
ideias, e é preciso quebrar alguns paradigmas que elas têm colocado na cabeça de que existe a velha e a nova política,
e nós não concordamos com isso. A Assembleia pratica a boa política, e é preciso que o governo entenda e enxergue
isso", afirmou.

Ainda segundo o tucano, o relacionamento, que está um "pouco truncado", vai melhorar. Valadares acredita que até o
projeto de reforma ser colocado em pauta, o diálogo vai estar coeso: "O governador tem se mostrado aberto às críticas
e tem se colocado à disposição para melhorar da parte dele. Acho que, quando for votar o primeiro projeto do governo
na Casa, da reforma administrativa, nós teremos uma relação mais próxima, tranquila, produtiva, que vai gerar um bom
resultado".
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Em entrevista exclusiva ao EM, secretário de estado de Meio Ambiente diz que se sente ludibriado com laudos relativos
à barragem que se rompeu e defende revisão de normas

O rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, que completa um mês
segunda-feira e deixou 177 mortos e 134 desaparecidos, deverá ser um divisor de águas na história da mineração no
Brasil. E, principalmente, na questão da segurança. Para o secretário de estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira, também presidente  da Associação Brasileira dos Secretários de Estado de
Meio Ambiente (Abema), é preciso rever conceitos de engenharia das estruturas de contenção de rejeitos de minério e
adotar mais rigor quanto aos atestados de estabilidade apresentados pelos empreendedores. No caso da Vale, dona da
mina de Brumadinho, Germano é enfático: "Sentimos que fomos ludibriados. Estamos tão indignados e revoltados
quanto todos os órgãos a quem são destinados os laudos".

Sobre os projetos de engenharia das barragens de contenção de rejeitos, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas o
secretário avaliou que deverá haver uma revisão das normas técnicas, para tornar mais rígida a construção das
estruturas. Para ele, isso implicará mais fiscalização por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), inclusive na concessão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e da Agência Nacional de Mineração,
órgão regulador do setor minerário.

Na tarde de ontem, o secretário adiantou que a mineradora Vale se comprometeu a pagar à Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), nos próximos 10 dias, multa no valor de R$ 100 milhões, referente
aos danos ambientais causados pela companhia na região de Brumadinho, que degradou a Bacia do Rio Paraopeba -
onde alguns ribeirões, como o Córrego Ferro-Carvão, ficaram completamente soterrados. O dinheiro será aplicado em
projetos ambientais, a partir de um chamamento público em outras regiões do estado, já que, em Brumadinho, a
responsabilidade pela reparação dos danos é integralmente da Vale. Será a primeira vez que esse tipo de multa será
paga integralmente.

O acordo para pagamento foi definido em audiência com o Ministério Público de Minas Gerais e a empresa, anteontem,
na 6ª Vara de Fazenda Estadual e Autarquias, no fórum de Belo Horizonte. Logo, a empresa não vai recorrer. Durante
a entrevista, o secretário se emocionou ao se lembrar das vítimas e da terra arrasada na qual se transformou parte de
Brumadinho, e disse ter consciência tranquila de que não tem responsabilidade sobre o episódio que comoveu o Brasil
e ganhou destaque internacional. Uma das ideias de Germano é que a região atingida pelo rompimento da barragem se
torne um memorial em forma de parque - "Um lugar de paz, onde as pessoas possam ir, rezar, enfim, reverenciar a
memória dos mortos e desaparecidos. E, assim, nunca deixar que a tragédia seja esquecida".

'LUDIBRIADOS' Incisivo ao afirmar ter a sensação de que o órgão ambiental de Minas foi "ludibriado" pela Vale,
embora prefira aguardar o fim das investigações antes de acusar a empresa, inclusive de crime, Germano lembrou que
em setembro a Semad tinha recebido manifestação favorável em relação à estabilidade da barragem. "As investigações
mostram indícios graves de erro nas informações que foram passadas às autoridades. É crime apresentar documentos
falsos ou tecnicamente falsos a órgão ambiental", afirmou Germano, certo de que a tragédia de Brumadinho está
levando auditores a ter nova postura em suas avaliações de estruturas. "Na metologia atual, o empreendedor contrata
uma auditoria independente, que faz a análise de laudos e a encaminha para a ANM", afirma.

A questão de segurança mereceu destaque especial do secretário, de 37 anos, que é advogado e pós-graduado em
meio ambiente. Para ele, é necessário definir as atribuições de cada órgão fiscalizador - no caso específico, a Semad e
a ANM -, a fim de se evitarem fraudes e conflitos de competência. Regras claras sobre o assunto são essenciais, pois
muitas leis ambientais dependem de complemento técnico. "Vamos fazer autocrítica em relação ao modelo vigente e
estabelecer zonas de exclusão. O aspecto econômico é importante, mas ninguém está disposto a ter esse tipo de
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barragem, a montante, em Minas Gerais. Não admitimos mais essa forma de construção", afirmou, ao se referir à
técnica com que foram erguidas as represas de rejeitos que se romperam em Mariana e, três anos depois, em
Brumadinho, mais baratas e mais vulneráveis.

O secretário sustentou que a nova lei ambiental em discussão na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais propõe
que as empresas adotem tecnologia de ponta para disposição de rejeitos e uso de formas mais seguras e menos
impactantes nos empreendimentos, além de exigência de audiências públicas em todas as comunidades atingidas.
"Seria importante ter um fórum de questões sociais com a população do entorno. Mais importante do que a licença
ambiental é a licença social, para os moradores aprenderem a conviver com os empreendimentos e esses a
respeitarem as comunidades", afirmou, defendendo também a criação de regras que desestimulem economicamente o
uso de barragens de rejeitos.

SENSO DE DEVER
O Brasil, na avaliação do titular da Semad, tem que saber lidar com o "senso de dever". "Nenhuma licença e nenhum

alvará dá direito a alguém de cometer crime. Temos que saber lidar com protocolos para proteger a vida", disse
Germano. Segundo ele, essa postura se traduz em medidas eficazes de segurança para a operação das mineradoras
e, em casos críticos, de evacuação dos moradores nas áreas afetadas e entorno - cuja necessidade foi defendida por
ele -, além de outras providências. Cauteloso e sempre garantindo que prefere aguardar o desenrolar das apurações
para emitir opiniões sobre responsabilidades, o secretário afirmou que as investigações vão mostrar se há mesmo risco
de rompimento de outras barragens do Quadrilátero Ferrífero, preocupação que já motivou evacuação de quase 1,2 mil
pessoas de suas casas em cinco cidades. "Seria algo muito perverso se a empresa estiver usando isso como estratégia
para afastar o foco da tragédia em Brumadinho", disse, ao ser questionado sobre as sucessivas desocupações nas
proximidades de minas da Vale após a catástrofe.

O secretário disse que ainda é cedo para fazer uma autocrítica, mas, mesmo assim, pensa o que poderia ter sido feito
no licenciamento ambiental para evitar a tragédia ocorrida em 25 de janeiro. Germano assegura que o processo de
licenciamento concluído em meados de dezembro no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) não era de
ampliação, mas de retirada de rejeito (descomissionamento) da barragem da Mina Córrego do Feijão, recaracterizar a
topografia e reaproveitar o minério de ferro. "O licenciamento não é a causa (do desastre em Brumadinho). Mas é
preciso avaliar o que o órgão ambiental poderia fazer de diferente num processo que não era para aumentar nem
construir barragem, cujo certificado não tinha sido entregue e que seria submetido a outra inspeção da ANM", disse.

Para o secretário, é preciso ser "cirúrgico" nas provas e "talvez nunca mais se possa considerar um laudo ou que o
documento seja referendado por outras instituições ou que haja outro modelo de parâmetros de segurança".
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