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O Globo Online (RJ)
Título: Protesto em BH lembra um mês da tragédia da Vale

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Cerca de 400 pessoas se reuniram para cobrar providências da mineradora

BELO HORIZONTE - Cerca de 400 pessoas se vestiram de preto para pedir justiça em um protesto que marcou um
mês do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, operada pela Vale, em Brumadinho (MG). O ato aconteceu em
Belo Horizonte neste domingo. As informações são do portal G1.

O protesto foi organizado por ambientalistas, artistas e moradores de regiões localizadas na proximidades de barragens
de minério em Minas Gerais.

- Todos os que deveriam fazer a coisa certa e que não fizeram na época da Samarco querem que isso (tragédia de
Brumadinho) não seja tratado como crime. Isso é muito grave não podemos deixar acontecer mais - disse a
ambientalista Maria Tereza Corujo.

Os manifestantes levaram faixas, cartazes, cruzes e uma maquete de uma barragem por onde escorria sangue ao
invés de lama. As roupas pretas traziam nomes de vítimas da tragédia - o balanço mais recente da Defesa Civil de
Minas aponta que 177 pessoas morreram.

Durante o protesto, uma sirene soou para simular um alerta de rompimento da barragem - o sistema de alarme da Vale
não funcionou no dia em que houve o rompimento.

Houve também reclamações sobre a política de licenciamento ambiental. Ao portal G1, o ambientalista Anderson Ribas
de Menezes reclamou da retomada das atividades de mineração na Serra da Piedade, em Caeté, que fica na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

- A impunidade segue. Houve uma importante vitória do projeto de lei aprovado na Assembleia (de Minas): "Mar de
lama nunca mais". Mas a coisa está tão contraditória que no mesmo dia, o Copam (Conselho Estadual de Política
Ambiental) deu a licença pra reativação da mineração na Serra da Piedade - afirmou.
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Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Uma sirene foi tocada para simular emergência em caso de rompimento de barragem; cruzes foram colocadas no
asfalto da Praça da Liberdade.
Para marcar um mês do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, cerca de 400 pessoas
se vestiram de preto para pedir justiça na manhã deste domingo (24), em frente ao Memorial Minas Gerais Vale, na
Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O protesto foi organizado por ambientalistas, artistas e moradores de regiões próximas a barragens de minério. Para a
ambientalista, Maria Tereza Corujo, não se pode deixar a tragédia cair no esquecimento:

"O nosso objetivo é relembrar que há um mês houve essa tragédia provocada pela Vale e nós não podemos calar
nossa voz jamais porque os outros atores todos que deveriam fazer a coisa certa e que não fizeram na época da
Samarco querem que isso não seja tratado como crime e isso é muito grave não podemos deixar isso acontecer mais. "

O ato foi marcado por muito simbolismo: faixas, cartazes, cruzes pelo chão e a maquete de uma barragem por onde
escorre sangue ao invés de lama. No peito, os manifestantes carregavam nomes de pessoas que perderam a vida na
tragédia de Brumadinho.

A artista e moradora da região de Casa Branca, em Brumadinho, Dudude Herman enfatizou a importância do ato: "É
uma forma de honrar quem precisou morrer para a gente estar aqui, essa aqui é uma pessoa que já não existe mais
nesse mundo real, ela foi uma das atingidas e todos nós somos atingidos. "

Muita gente se emocionou quando houve o toque de silêncio, seguido pelo soar de uma sirene que simulou um alerta
de rompimento de barragem. O protesto terminou ao som de violinos e muita gente deixou a praça com o receio de que
Minas Gerais não esteja livre de tragédias como as de Mariana e Brumadinho.

Os ambientalistas também protestaram contra as políticas de licenciamento ambiental adotadas no estado mesmo
depois da tragédia e criticaram a volta da mineração na Serra da Piedade, em Caeté, Região Metropolitana de BH. De
acordo com o ambientalista Anderson Ribas de Menezes a mobilização é importante para evitar novas tragédias:

"A impunidade segue. Houve uma importante vitória do projeto de lei aprovado na Assembleia: 'Mar de lama nunca
mais'. Mas a coisa está tão contraditória que no mesmo dia, no Copam [Conselho Estadual de Política Ambiental] deu a
licença pra reativação da mineração na Serra da Piedade", destacou.
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Título: Projeto de lei sobre medidas mais rígidas para a mineração vai à sanção do governador -

11h36
Editoria: Band News

Assunto: ALMG
Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Vai à sanção do governador de minas, Romeu Zema, o projeto de lei que prevê medidas mais rígidas para o
licenciamento ambiental da atividade de mineração no estado. O texto foi aprovado na sexta, por unanimidade na
Assembleia de Minas , inclui quase a totalidade das propostas do projeto de iniciativa popular conhecida como mar de
lama nunca mais, elaborado após a tragédia em Mariana em 2015. A nova legislação proíbe a construção de barragens
no modelo a montante, o mesmo das estruturas de Mariana e Brumadinho, que se romperam.
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Reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera, a Serra da Piedade, na região metropolitana de BH, voltará a ser
alvo da exploração mineral. A Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela administração do espaço, lamentou a
decisão do conselho. Ainda na última sexta, os deputados  de minas aprovaram um projeto de iniciativa popular
conhecido como mar de lama nunca mais. O texto prevê medidas mais rígidas para o licenciamento ambiental da
mineração do estado, mas para entrar em vigor o projeto ainda depende da sanção do governador Romeu Zema.
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Entre os dias 11 e 15 de março o Procon de Belo Horizonte da Assembleia realiza um mutirão para renegociar dívidas
com bancos. Os débitos poderão ser pagos em condições mais vantajosas. Entre as instituições com presença
confirmada estão Santaner, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Os consumidores
interessados devem se cadastrar até o próximo dia 28 de fevereiro por e-mail.
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barragens - 11h55
Editoria: CBN Esportes

Assunto: ALMG
Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais foi aprovado o projeto de lei que
questiona questão das barragens na Assembleia Legislativa . O plenário da Assembleia aprovou com unanimidade o
projeto de lei que torna mais rígidas as regras para segurança de barragens aqui em minas
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Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Na última sexta-feira o plenário da Assembleia Legislativa  de Minas aprovou com unanimidade o projeto de lei que
tornam mais rígidas as regras para a segurança de barragens no estado. Os 75 parlamentares presentes na sessão
votaram a favor do texto apresentado pelo deputado João Magalhães do MDB.
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Editoria: Jornal da CBN
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  que possuem imóvel em Belo Horizonte ou que tenho sido proprietários de imóvel aqui na capital mineira
nos 12 meses que antecedem o início do mandato, não vão receber auxílio moradia. A medida está na deliberação da
mesa diretora da casa, publicada neste sábado. A nova norma começa a valer a partir de março.
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Está decidido que Fabio Schvartsman vai depor nas CPIs na Câmara e na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
munido de um habeas corpus preventivo.
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Título: Entrevista com a deputada estadual Andreia de Jesus - 7h54
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Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Última reportagem da série de entrevistas especiais com os deputados  eleitos para o primeiro mandato em minas.
Eleita com dezessete mil seiscentos e oitenta e nove votos pelo PSOL, Andreia de Jesus ocupou a 77ª das 77 cadeiras
da Assembleia. Ent: Andreia de Jesus (deputada estadual PSOL)
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Título: Vereadores começam os trabalhos na CPI criada para investigar a tragédia de Brumadinho -
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Assunto: ALMG
Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Os vereadores de Belo Horizonte começam nesta semana os trabalhos da CPI criada na câmara para investigar o
impacto da tragédia em Brumadinho, no abastecimento de água da capital e cidades vizinhas. A terceira comissão
parlamentar de inquérito desta legislatura começa seus trabalhos na terça-feira na Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte. Esta é a primeira comissão parlamentar instituída em Minas Gerais, após a tragédia da mineradora Vale em
Brumadinho. A expectativa é de que também a Assembleia Legislativa  instale uma CPI para discutir o tema, houve
inclusive uma proposta de que a comissão da câmara municipal fosse mista mesclando integrantes da câmara com
deputados da Assembleia Legislativa , proposta que acabou não sendo levada a frente.
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Título: Procons irão fazer mutirão de negociação de dívidas com bancos - 5h42

Editoria: Parada do Rádio
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

O Procon da Assembleia  e o Procon da Prefeitura de Belo Horizonte vão fazer um mutirão de negociação de dívidas
das pessoas com bancos. A ação será durante a semana do consumidor, que vai de 11 a 15 de março. As instituições
financeiras que vão participar são Santander, Itaú Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e BMG. Para participar do mutirão
os consumidores deverão se cadastrar até o dia 28 de fevereiro por telefone.
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Itatiaia
Título: Deputado pede título de cidadão honorário para Bolsonaro e Moro - 2h06

Editoria: Itatiaia É a Dona da Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Deputado pede título de cidadão honorário para Bolsonaro e Moro. Requerimentos tramitam na Comissão
Administrativa Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O presidente  da república e Jair Bolsonaro e o
ministro da justiça Sérgio Moro podem ser homenageados pelo estado na quinta-feira. O deputado Coronel Sandro ,
do mesmo partido de Bolsonaro, apresentou dois requerimentos  a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
solicitando que o governador Romeu Zema do NOVO conceda o título de cidadão honorário de Minas Gerais ao
presidente e ao ministro.
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Título: Presidente da Vale vai depor com habeas corpus preventivo

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Fabio Schvartsman evitará assim um pedido de prisão nas CPIs do Congresso e da Assembleia mineira

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, deverá depor nas CPIs da Câmara dos Deputados e da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais - que irão apurar as causas do rompimento da barragem de Brumadinho - munido de um
habeas corpus preventivo. A notícia é de Lauro Jardim, em seu blog n'O Globo.

O habeas corpus preventivo é um "remédio judicial" para evitar uma ameaça de prisão, funcionando como salvo
conduto.

Por: Bianca Alves
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Título: Consumidor feliz compra mais
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O deputado e empresário Braulio Braz  (PTB) é um otimista, quando o assunto é o de venda de automóveis. Para ele
o mercado está melhorando e 2018 foi melhor que 2017 e este ano, ele acredita, será bem melhor, porque o
consumidor está mais confiante, mais feliz, e quando o consumidor está feliz, ele compra. Para este ano, a expectativa
é a de um aumento mais consistente, mas ainda é preciso aguardar as reformas, segundo Braulio Braz , que está
satisfeito com o trabalho mostrado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os empresários do setor estão trabalhando com que expectativa para este ano?

Os empresários estão mais otimistas desde o resultado das eleições e a população também está e quando as pessoas
estão felizes elas gastam mais.

O mercado de automóveis mudou? Muitos acreditam que a tendência é a de se partir para o aluguel de um carro, no
lugar de se fazer uma compra. Isso está acontecendo?

O que se percebe é que isso é uma evolução natural do mercado como um todo. Não é uma mudança de paradigma.
As pequenas empresas, com poucos carros, às vezes alugam para não ficar com uma despesa fixa. Isso aconteceu
muitas vezes no passado e depois voltou ao normal. As pessoas voltaram a comprar carro outra vez. Isso porque a
locadora que aluga tem um custo igual ou até maior do que a pessoa que compra para uso próprio, além de pagar
todas as despesas do carro. Não é como as pessoas pensam, que irá mudar com o aluguel de carros. O que aumentou
foi o uso de carros por aplicativo, como Uber e 99 taxi. A cada dia mais o carro está presente na vida do ser humano.
As vezes a pessoa prefere comprar um carro a uma casa. Hoje há uma preocupação de lugar para estacionar o carro.

A Ford está deixando o Brasil. Isso é devido a uma queda brusca nas vendas?

Em relação a Ford, o mercado de caminhões foi muito mais sacrificado do que o de automóveis. A Ford tinha uma
produção pequena na América do Sul. Eles estão até com um volume maior de vendas, mas não comporta o número
de fábricas que hoje tem no Brasil. Nesse período de crise entraram outras marcas, como a MAN. A Ford, não se
modernizou e ficou atrasada. Quando entramos na crise, as empresas se adequaram às dificuldades do mercado. Tem
um caminhão, o DAF, que não estava no Brasil e agora está, e está vendendo bem.

Há uma expectativa muito grande em relação a votação da reforma da Previdência que, para muitos vai trazer os
investidores de volta a partir do segundo semestre. O senhor acredita em uma melhora significativa da economia?

Com certeza. Mas a verdade é que o governo do PT desanimou muitos os investidores. Hoje o dólar está caindo, a
bolsa subindo, a situação está muito melhor do que no tempo da Dilma. As coisas não melhoraram há mais tempo,
porque o governo de Temer foi muito sacrificado com a política das mídias, que deveriam ter divulgado os bons
resultados conseguidos no governo Temer, com a redução dos juros, a redução da inflação, o estancamento do
aumento do desemprego, que também já recuou. O governo Bolsonaro tem, agora, um campo melhor para trabalhar,
tem um campo melhor preparado. Acabou com aquele fantasma do PT no governo. Isso está ajudando muito a
melhorar a credibilidade do Brasil.

Os sinais do governo para a economia estão melhores?

Ao colocar como administrador da economia o Paulo Guedes, que não é um ministro ortodoxo como todos os outros,
que passaram pelo Ministério da Fazenda, e que tem uma visão de vanguarda, essa relação do mercado com o
governo vai melhorar muito a nossa situação. Durante os últimos anos, diminuiu muito o número de bancos no Brasil.
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Tirando os bancos estatais, nós só temos três bancos: Santander, Itaú e Bradesco. Não pode uma economia do
tamanho da do Brasil ter apenas três bancos no mercado, quando o normal é ter pelo menos 20. Está tudo errado na
administração do Brasil nos últimos anos. Estou muito confiante em relação ao governo federal.
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