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Itatiaia
Título: Deputado canta no plenário para lembrar culpa de PT e PSDB na crise do Estado e pressão

sobe Secretário de Meio Ambiente aumenta - 19h33
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Deputado canta no plenário para lembrar culpa de PT e PSDB na crise do Estado e pressão sobe Secretário de Meio
Ambiente aumenta. O deputado Cleitinho , do PPS, da base de governo, que hoje até cantou no plenário da
Assembleia, voltou a defender a queda, a demissão do Secretário de Meio Ambiente do Estado, Germano Vieira, que
está no governo desde a gestão anterior. Com o rompimento da barragem de Brumadinho, a pressão e as críticas em
relação à pasta dispararam. O deputado também defendeu a união da Assembleia pela aprovação da reforma
administrativa enviada pelo governo e fez críticas a alguns pontos como a subordinação da Escola de Saúde à
Secretaria de Saúde. Entrevista: Cleitinho  (deputado - PPS). A reforma administrativa tramita em regime de urgência
e tem 45 dias para ser analisada. O prazo vence no final do mês que vem. Hoje, técnicos da Assembleia se reuniram
com o bloco da base de governo para falar da reforma e nos dias 12 e 13, depois do carnaval, se reunirão com os dois
blocos independentes e com a oposição. Também, depois do carnaval, as Comissões  de Constituição e Justiça,
Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública, que são as três mais importantes da Casa, farão uma
audiência para discutir o assunto. Hoje, além da reforma administrativa, a deputada Beatriz Cerqueira , do PT,
representou na Comissão de Ética contra o deputado Coronel Sandro , do PSL, por causa de uma discussão na
Comissão de Educação na semana passada em que o parlamentar considerou que foi interrompido ao encaminhar um
requerimento e falou para a presidente da comissão ficar caladinha enquanto ele falava. Hoje, Coronel Sandro
apresentou e aprovou dois requerimentos na Assembleia para conceder títulos de cidadão honorário de Minas Gerais
para Bolsonaro e Sérgio Moro, ambos aprovados, mas com voto contrário de Beatriz Cerqueira .
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Rádio Super Notícia FM
Título: Governo já articula na Assembleia aprovação de reforma administrativa - 20h28

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Com o intuito de aprovar no próximo mês o projeto de reforma administrativa, uma equipe do governo começou a
apresentar nessa terça-feira pontos da proposição para os deputados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). A primeira reunião aconteceu com líderes da base governista e presidentes de três comissões  da Casa. A
intenção é que encontros com os representantes dos quatro blocos do Legislativo sejam feitos nos próximos dias, e
que, após o Carnaval, seja realizada uma audiência pública para debater o tema.Durante reunião plenária na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na tarde desta terça-feira (26), o deputado estadual Cleitinho
Azevedo (PPS) lembrou da época em que se apresentava nos bares de Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado,
e resolveu cantar na tribuna da Casa uma canção em que critica as gestões do PT e do PSDB à frente do
Executivo.Antes de cantarolar os versos, o parlamentar diz que essa versão tem que ser apresentada ao cantor Wesley
Safadão para o Carnaval.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Buscas em Brumadinho devem durar cerca de mais 50 dias, dizem Bombeiros - 20h13

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Os trabalhos de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem I, da mina de Córrego do Feijão, da Vale, em
Brumadinho, na região metropolitana, devem durar mais cerca de 50 dias, de acordo com o comandante-geral do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva.Ele participa de uma audiência pública na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (26) para debater as causas e as consequências
da tragédia. A promotora de Justiça Marta Alves Larcher, que representa a força-tarefa que investiga criminalmente a
tragédia em Brumadinho, também participa da audiência e ressaltou que há indícios de que os problemas técnicos da
barragem já eram conhecidos por alguns setores da Vale.Entrevistados:coronel Edgard Estevo da Silva ; promotora de
Justiça Marta Alves Larcher.
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Inscrição para mutirão do Procon para negociar dívidas com bancos termina nesta quinta

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Chega ao fim, nesta quinta-feira (28), o prazo para as inscrições para participação no mutirão de negociação de dívidas
em atrasos com bancos e instituições financeiros promovido pelos Procons da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Até este momento, cerca de mil consumidores já se inscreveram
para o evento, que acontece durante a Semana do Consumidor, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de março.

"Para participar, o interessado deve enviar um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br ou ligar para o número (31)
2108-3460, no horário das 13 às 17 horas, informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas
um) com o qual pretende negociar a dívida. Mensagens incompletas não serão consideradas, por isso os consumidores
interessados devem ficar atentos às informações necessárias", diz nota divulgada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.

Entre as instituições financeiras que participarão do mutirão estão: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Bradesco e BMG. Após o encerramento das inscrições nesta quinta-feira, os Procons encaminhão as listas
com os nomes dos deverores para os bancos, sendo que as próprias instituições entrarão em contato com os clientes
para agendar a data e o horário do atendimento.

Para a diretora do Procon de BH, Mônica Coelho, foi de suma importância a parceria com o Procon ALMG para fazer
este mutirão e conseguir melhores taxas e negociação para os consumidores. Em 2018, segundo ela, as reclamações
contra bancos e instituições financeiras atingiram 4.511. Este ano, com menos de dois meses completos, já foram feitas
380 reclamações.

Segundo o coordenador do Procon ALMG, Marcelo Barbosa , atualmente, de cada dez pessoas que comparecem ao
órgão, seis estão endividadas. "É uma situação muito grave, na medida em que um orçamento corroído por dívidas traz
consequências dramáticas para toda a família. Os juros astronômicos cobrados pelos bancos muitas vezes inviabilizam
qualquer possibilidade de pagamento. Ao tomar um empréstimo, o consumidor nem sempre tem consciência do rombo
que esse ato pode provocar no seu orçamento", ressalta.

Números

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) indicam que o
número de negativados no Brasil chegou a 62,4 milhões em outubro de 2018, o que representa 40,6% da população
adulta do país.

Este quadro fica ainda mais dramático quando se constata que deste total, 5,4 milhões de inadimplentes estão na faixa
etária acima de 65 anos de idade. As pesquisas feitas pelos órgãos indicam que a maior parte das dívidas são
referentes a cartão de crédito, cheque especial e empréstimos.
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TV Bandeirantes MG
Título: Deputados estaduais estão insatisfeitos por não conseguir indicar nomes para compor

governo - 19h07
Editoria: Band Minas

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

A insatisfação de deputados  estaduais que não estão conseguindo indicar nomes para ocupar cargos administrativos
no Govermo de Minas Gerais. Eles reclamam que o governador, Romeu Zema, do Partido Novo, não está  querendo
conversar.  Os deputados  aliados estão pressionando Zema para que ele ezonere o secretário do Meio Ambiente,
Germano Vieira.  Nota da Secretaria de Governo. Os deputados  aprovaram, por unanimidade na última sexta-feira,
uma nova lei que endurece a cobrança em cima das mineradoras. Matéria também cita verba de auxílio moradia que foi
alterada pelos parlamentares mineiros e apresentadora menciona se essa ação da ALMG tem relação com do STF que
impedia que juízes e desembargadores recebam a verba ou foii uma auto avaliação da Casa. Quem fala sobre o
assunto é o comentarista político, Orion Teixeira.
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Inconfidência FM
Título: Operação de resgate em Brumadinho completou um mês - 18h49

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

A Operação de Resgate em Brumadinho deve durar no mínimo mais 50 dias de acordo com o comandante Geral do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,  coronel Edgard Estevo. O comandante participou nessa terça-feira de uma
audiência pública na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa . O deputado estadual Sargento
Rodrigues  do PDT que Preside a comissão de ética Assembleia tem obrigação de criar uma CPI para apurar tudo a
respeito da tragédia em Brumadinho. Entrevista: Edgar Estevo - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Maria
Alves - romotora de justiça, Sargento Rodrigues - Deputado estadual - PDT.
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Famílias de desaparecidos em Brumadinho recorrem à Defensoria Pública para certidão de

óbito
Editoria: Horizontes

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Após um mês do rompimento da barragem da Vale, e com o prazo estipulado pelo Corpo de Bombeiros de mais 50
dias para o encerramento oficial das buscas em Brumadinho, famílias de pessoas dadas como desaparecidas têm
procurado a Defensoria Pública para obter a certidão de óbito dos entes queridos.

"A Defensoria Pública optou por não fazer essas ações de justificação de morte presumida de forma coletiva, porque
muitas famílias acreditam que isso poderia acabar tirando o ímpeto das autoridades pelas buscas. Mas já temos
atendido muitas pessoas em Brumadinho que procuram essa ação para receber a certidão de óbito do familiar dado
como desaparecido", explica o defensor público do Estado de Minas Gerais, Rômulo Luís Veloso de Carvalho.

Para entrar com a ação a fim de receber uma declaração de morte presumida do familiar desaparecido, basta procurar
o posto móvel (ônibus) da Defensoria Pública que fica atrás do fórum em Brumadinho e, em breve, um posto de
atendimento na Estação do Conhecimento, também na cidade atingida. Para quem está em Belo Horizonte, é possível
requerer esta ação no prédio da Defensoria Pública de Minas Gerais, no Barro Preto.

Número de mortos sobe

Durante a audiência pública na manhã desta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Edgard Estevo da Silva, informou que um corpo foi
encontrado nesta terça, e também um "segmento" de corpo. Com isso, o número de mortos na tragédia de Brumadinho
dado até então como 179 sobe para 180, e o de desaparecidos, que era de 131, cai para 130.

Leia mais:

Diretoria executiva da Vale sabia de problemas na barragem, confirma gerente da mineradora

De meio bilhão de reais em multas após tragédia, nada foi pago pela Vale

Lama de Brumadinho chega a Papagaios, 15ª cidade atingida pelos rejeitos
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Número de mortos em Brumadinho sobe para 180; desaparecidos são 130

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Durante uma audiência pública na manhã desta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Edgard Estevo da Silva, informou que um corpo foi
encontrado nesta terça, e também um "segmento" de corpo. Com isso, o número de mortos na tragédia de Brumadinho
subiu para 180, e o de desaparecidos está em 130.

Ele explica que as operações já chegam à terceira fase, sendo que a primeira era de estratégia das operações de
buscas, sendo mais superficial e percorrendo toda a área para localizar corpos e fazer os salvamentos nos primeiros
dias.

Já a segunda fase contou com o apoio de cães farejadores que conseguiam identificar sinais de corpos com mais
profundidade sob a lama. Por fim, a terceira e atual fase, consiste na redução no número de bombeiros para as buscas
e no aumento do maquinário - atualmente, são 50 máquinas, como caminhões e retroescavadeiras -, para que o rejeito
seja bem revirado e as operações possibilitem a procura por corpos a uma distância de até 1,5 metro embaixo da lama.

Leia mais:

Famílias de desaparecidos em Brumadinho recorrem à Defensoria Pública para certidão de óbito

Diretoria executiva da Vale sabia de problemas na barragem, confirma gerente da mineradora

De meio bilhão de reais em multas após tragédia, nada foi pago pela Vale
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Itatiaia
Título: Reforma administrativa tramita em regime de urgência - 17h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Como a reforma administrativa enviada pelo governo do estado para Assembleia Legislativa  tramita em regime de
urgência, ela deve ser analisada até o próximo dia 27, caso contrário começa a travar a pauta. Hoje, técnicos da
Assembleia se reuniram com bloco de governo para discutir o assunto Depois do Carnaval nos dias 12 e 13 a reunião
dos técnicos da casa será com os blocos independentes e também com a oposição. Já as comissões  de
administração pública constituição justiça e fiscalização financeira orçamentária que são as principais da casa marcar
uma audiência pública também para depois do Carnaval para discutir a reforma administrativa que hoje foi assunto aqui
no plenário da casa. O deputado Cleitinho  do PPS defendeu a união de esforços para a aprovação da reforma
administrativa.
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Portal O Tempo
Título: Deputado canta música contra PT e PSDB na tribuna da Assembleia de Minas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Durante reunião plenária na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na tarde desta terça-feira (26), o
deputado estadual Cleitinho  Azevedo (PPS) lembrou da época em que se apresentava nos bares de Divinópolis, na
região Centro-Oeste do Estado, e resolveu cantar na tribuna da Casa uma canção em que critica as gestões do PT e
do PSDB à frente do Executivo.

Antes de cantarolar os versos, o parlamentar, que é famoso nas redes sociais, diz que essa versão tem que ser
apresentada ao cantor Wesley Safadão para o Carnaval.

A letra da música diz que se Minas está quebrada e com a conta suja, a culpa é do governo petista e tucano. Ele
também fala que é preciso acabar com mentiras e hipocrisias, e que foi inocente em acreditar nos ex-governadores
Fernando Pimentel (PT) e Antonio Anastasia (PSDB).

"Agora fala que droga de governo é esse que prometia? / Salários dos servidores nunca teve em dia / E hoje eu sou o
quê? Eu sou o quê? / Sou vítima do PT e PSDB/ Pimentel vacilão, Anastasia também não fica de fora dessa não", diz
trecho da música de Cleitinho .

Veja a letra da música do deputado:

PT, PSDB, a culpa é sua se Minas está quebrada aí, com a conta suja

Chega de mentiras e hipocrisia

Eu fui tão inocente em acreditar no Pimentel e no Anastasia.

Agora fala que droga de governo é esse que prometia?

Salários dos servidores nunca teve em dia

E hoje eu sou o quê? Eu sou o quê?

Sou vítima do PT e PSDB

Laialaia Laialaia

Pimentel vacilão

Anastasia também não fica de fora dessa não
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Itatiaia
Título: Projeto de lei de segurança de barragens - 16h35

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou ontem o projeto de lei aprovado na sexta feira pela Assembleia Legislativa .
Para os deputados , esse é um projeto revolucionário em termos do  licenciamento, construção, funcionamento e
alterações de barragens no estado. As barragens em alteamento a montante está proibidas no estado de Minas gerais.
Entrevista: João Vítor Xavier - deputado estadual - PSDB
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Portal EM
Título: Governo de Minas abre debate com deputados sobre reforma administrativa e recebe

críticas
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Representantes do governo do estado estiveram nesta terça-feira na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais para
discutir o assunto com os parlamentares
Nesta terça-feira representantes do governo de Minas estiveram na Assembleia para discutir a reforma administrativa
apresentada pelo governador Romeu Zema (Novo).

Alguns deputados  criticaram a falta de informações repassadas pelo governo estadual para o Poder Legislativo. "O
governador tem que entender que nós somos um parlamento. Precisamos de informação para tomar as decisões",
disse o deputado Carlos Pimenta (PDT), que criticou mudanças na Escola de Saúde Pública.

O líder da maioria, deputado Gustavo Valadares  (PSDB), afirmou que técnicos do governo estarão na Assembleia na
semana após o carnaval para duscutir os detalhes da reforma.

"Hoje tivemos a primeira reunião de representantes do governo com os líderes. Após o carnaval as propostas serão
discutidas com os quatro blocos para eximir todas as dúvidas", disse Valadares.
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G1
Título: Plano estadual de segurança em barragens entra em vigor em MG

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Sancionada pelo govenador Romeu Zema (Novo) legislação reforça proibição de barragem a montante; proíbe licenças
concomitantes e dá prazo de 90 dias para empresas apresentarem cronograma para descaracterização e migração de
modelo.
O plano estadual de segurança de barragens de Minas Gerais entrou em vigor nesta terça-feira (26), com a publicação
da lei 23.291, que dispõe sobre a proibição de instalação de barragem de rejeitos a montante, mesmo modelo das que
se romperam em Mariana, há três anos, e em Brumadinho, em 25 de janeiro.

Conforme a legislação, o empreendedor responsável pela barragem pelo método a montante em operação promoverá
em até três anos a migração para tecnologia alternativa. Este tipo -- que cresce por meio de degraus feitos com o
próprio rejeito sobre o dique inicial -- também é vedado em recente resolução da Agência Nacional de Mineração
(ANM), contudo a norma estadual prevê um prazo menor de adequação. A ANM estipulou prazo de cinco anos para
barragens em uso.

O texto diz que as empresas instaladas em Minas Gerais terão o prazo de 90 dias para apresentar cronograma de
planejamento da substituição de tecnologia em barragens a montante. Isso fica estabelecido para barragens em
operação e inativa. As que não estão em uso devem ser descaracterizadas, o que pode ocorrer, por exemplo, com a
reintegração ao meio ambiente.

Segundo o governo de Minas, a lei determina medidas mais rígidas para a mineração no estado.

Ainda conforme a lei, ficam proibidas também a concessão de licenças para instalação, ampliação ou alteamento de
barragens que tenham comunidades nas zonas de autossalvamento.

A delimitação considera a maior entre as duas distâncias: 10 quilômetros ou a área passível de ser atingida pela
inundação no prazo de 30 minutos. A distância poderá ser aumentada para 25 quilômetros, dependendo da localização
das áreas habitadas e patrimônio cultural e natural da região.

As licenças também não poderão ser concomitantes, isto é, serem emitidas de forma simultânea para diferentes fases
do licenciamento ambiental.

Pela norma estadual, o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem desde o planejamento até a
desativação.

Em discurso, o governador afirmou que a sanção da proposição significa o fim das barragens a montante no estado e
que Minas Gerais sai à frente de todo o país com a medida.

A lei é derivada do Projeto de Lei 3.676/2016, aprovado no dia 22 deste mês na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG). O debate na casa ganhou força após o desastre de Brumadinho, que tem 179 mortos identificados e
131 pessoas desaparecidas.

O texto inclui quase todo o conteúdo do projeto que ficou conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais". De iniciativa
popular, ele teve mais de 50 mil assinaturas e foi elaborado após o rompimento da barragem da Samarco, cujas donas
são a Vale e a BHP Billiton. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a nova lei traz aprimoramentos para a
disposição de rejeitos de mineração.
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Bhaz
Título: Kalil vai colocar seu 'bloco na rua' após o Carnaval de olho na reeleição e em Zema

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Se as coisas acontecem em Minas e no país somente após o Carnaval, o governador Romeu Zema (Novo) deve abrir o
olho. Além da cobrança para que apresente seu projeto de governo, capaz de tirar Minas do 'buraco', como ele se
refere à crise financeira, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), se prepara para lançar a pedra
fundamental de seu projeto político, que passa antes pela própria reeleição no ano que vem e disputa do governo de
Minas em 2022, quando o atual governador poderia buscar a reeleição.

Por meio de sua Secretaria de Obras, o prefeito da capital pretende lançar um pacote de obras no valor de mais de R$
2,5 bilhões. Seus aliados dizem que ele pretende ocupar o espaço do 'novo', do qual Zema não conseguirá sustentar
por falta de recursos capazes de enfrentar as dívidas e a crise econômica.

Não foi apontada nenhuma grande obra desse pacote da PBH, mas seriam intervenções que colocariam a máquina da
prefeitura em ação ao mesmo tempo que fariam um contraponto à gestão de Zema, que não tem um projeto nem plano
de obras definidos.

Apesar do não repasse do governo estadual aos municípios mineiros, entre eles Belo Horizonte, no valor total de R$ 13
bilhões (dos quais a dívida de R$ 12 bilhões é herança do governo anterior de Fernando Pimentel, do PT), Kalil tem
feito cortes de gastos e captado recursos federais.

Na semana passada, o secretário da Fazenda da prefeitura, Fuad Noman, fez cobrança pública a Zema pelo não
repasse de R$ 100 milhões devidos pelo atual governo. Ainda assim, o pacote de obras deve ser anunciado a partir de
março, tempo suficiente para que, concluído até o ano que vem, terá vitrine eleitoral para pleitear a reeleição.

O prefeito já demonstrou que está pensando no seu futuro político ao contratar, como conselheiro político, o ex-
presidente da Assembleia Legislativa  Adalclever Lopes (MDB). Para o meio político, a contratação sinaliza
preocupação de Kalil com a articulação política.

Novo pode ir do monitoramento à expulsão de Zema

Mais de um político viu na intenção do partido Novo de monitorar as ações de seu único governador, Romeu Zema,
como um processo de ajuste que pode levá-lo ao enquadramento ou, na pior das hipóteses, à expulsão da legenda.

A direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto
partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais. Os dirigentes nacionais temem que os efeitos da
gestão de Zema sobre o futuro da imagem do partido,

O que mais incomodou a direção nacional foi a "infidelidade" manifestada durante a campanha, quando Zema pediu
votos para o então candidato presidencial Jair Bolsonaro (PSL) e o para o candidato do próprio partido, João Amoedo.
No governo, fez aliança com o PSDB do deputado federal Aécio Neves, contrariando aliados e eleitores, já que, durante
a campanha, chamava PT e PSDB de "a velha política",

Além de tucanos, o governador manteve o secretário de Meio Ambiente da gestão de Pimentel, Germano Vieira. Com a
tragédia de Brumadinho, com cerca de 300 ou mais pessoas mortas, danos materiais e ambientais irreparáveis, a
permanência dele no cargo ficou insustentável.

Auxílio-moradia na Assembleia

impresso em 04/03/2019 às 11:54 15 de 231

https://bhaz.com.br/2019/02/26/kalil-bloco-na-rua-carnaval-reeleicao-zema/
http://www.interclip.com.br/


No último sábado, a Assembleia Legislativa  de Minas publicou no seu "Diário oficial as mudanças nas regras para o
pagamento do auxílio-moradia aos deputados estaduais, que passam a valer a partir de março.

Eram duas, agora são cinco regras para a o recebimento da verba de até R$ 4.377,73. Não pode receber, por exemplo,
quem tem imóvel na capital ou vive com outra pessoa que receba o benefício. De acordo com a direção da Assembleia,
a mudança seguiu a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Uma das mudanças proíbe deputados  que, nos 12 meses antecedentes ao início do mandato, tenha sido
"proprietário", mesmo que o imóvel esteja em nome de cônjuge ou companheiro, companheira. Quem estiver licenciado
do mandato e que não estiver recebendo salário, também não vai ter direito ao benefício.

Ainda assim, a Assembleia não irá fiscalizar a situação e confiará em cada deputado no cumprimento das novas regras.
O deputado solicitará a ajuda de custo e assumirá a "inteira responsabilidade pela veracidade das informações
prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada". Não haverá fiscalização, ou seja, a
Assembleia vai confiar na honestidade e correção de seus deputados .

Muitos deles poderão continuar solicitando e recebendo o benefício se não houver, primeiro, correção e respeito às
novas regras; segundo, se não houver transparência por parte da Assembleia em divulgar quem pediu, recebeu ou não
e, principalmente, se ela própria não fiscalizar quem cumpre ou não a regra. Deverá haver aí algum tipo de desvio ante
a falta desses mecanismos.

Comentários
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Título: Comissão da Assembleia aprova título de cidadão honorário de Minas para Bolsonaro e

Moro
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Homenagem, aprovada por cinco votos a um, foi requerida pelo deputado Coronel Sandro (PSL)
A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta
terça-feira requerimentos para que o presidente  Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro da Justiça Sergio Moro recebam
título de cidadão honorário de Minas Gerais.

Por 5 votos a 1, os deputados da comissão aprovaram os dois requerimentos do Coronel Sandro  (PSL). O voto
contrário foi da deputada Beatriz Cerqueira (PT).

O deputado do PSL fez um discurso de ataque aos partidos de esquerda, afirmou que o ex- presidente  Luiz Inácio
Lula é "criminoso" e afirmou que vai trabalhar para "exterminar a esquerda".

Os deputados  ainda não combinaram com Bolsonaro e Moro quando será feita a cerimônia de homenagem na
ALMG.
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Inconfidência AM
Título: Romeu Zema sanciona lei que proibe contrução de barragens de rejeitos - 15h40

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou sem nenhum veto nesta segunda-feira, a lei que proíbe a construção de
barragens de rejeitos a montante como as de Mariana e Brumadinho e dá prazo de 3 anos para que as que existam
sejam desmontadas. O projeto que deu origem à lei havia sido aprovado na noite da última sexta-feira na Assembleia
Legislativa . Entrevista: Andressa Lanchotti - coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Meio Ambiente.
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O deputado Glaycon Franco  participou nesta sexta-feira, dia 22, da votação do projeto de lei 3.676/2016, que dispõe
sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. O PL traz reivindicações dos mineiros que
vivem em clima de tensão e medo com os últimos desastres de rompimentos de barragens e a iminência da repetição
de tragédias como as de Mariana e Brumadinho. Conforme aprovado, o texto acata quase na totalidade as propostas
contidas no Projeto de Lei, de iniciativa popular, conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais".

A proposta, dentre outras medidas, prevê que deverá ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio
ambiente e às comunidades potencialmente afetados pelos empreendimentos. Fica proibida ainda a concessão de
licença para empresas que utilizem o método a montante, como em Mariana e Brumadinho. Nas barragens que já
utilizem esse método de alteamento, o empreendedor deverá descaracterizar (esvaziar) a estrutura, no caso das
inativas, e promover, em até três anos, a migração para tecnologia alternativa.

As regras previstas aplicam-se a barragens destinadas ao acúmulo ou à disposição final ou temporária de rejeitos e
resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de
mineração, que apresentem, no mínimo, uma das seguintes características: altura do maciço, contada do ponto mais
baixo da fundação à crista, maior ou igual a 10 metros; capacidade total do reservatório maior ou igual a um milhão de
metros cúbicos; reservatório com resíduos perigosos; e potencial de dano ambiental médio ou alto.

Uma das exigências do plano, é de que os empreendimentos apresentem proposta de caução ambiental, com o
propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação da barragem, além de
apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por especialista
independente.

Para Glaycon Franco  a aprovação do projeto foi um divisor de águas na história de Minas. Ao final da votação ele
aproveitou o direito a palavra no Plenário e nas redes sociais para ressaltar a importância da aprovação da proposta,
que ele considerou como um marco histórico devido a sua magnitude.

Ainda segundo o texto, o Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser elaborado e implementado com a
participação dos órgãos ou entidades estadual e municipais de proteção e defesa civil, ficando disponível no
empreendimento e nas prefeituras municipais. Cabe destacar que, em relação ao PAE, o projeto amplia a legislação
federal, que apenas exige o documento no caso de alto potencial de dano.

Também determina que o PAE deverá prever a instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de
maior eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela
mancha de inundação.

Com um olhar diferenciado paras as regiões mineradoras, Glaycon Franco  vê no projeto um alento às populações de
cidades que convivem com os perigos e tensão da vizinhança com barragens de rejeitos. "Esta legislação será modelo
não só para nosso estado e nosso país, mas também para o mundo. Muito ainda precisa ser feito, mas acredito
seriamente que o primeiro passo foi dado. Começa um novo ciclo da mineração, com mais inovação, com melhores
técnicas de segurança, trazendo acima de tudo segurança e tranquilidade, principalmente para as famílias que moram
em cidades mineradoras", afirma Franco, que participou ativamente das discussões e votações em 1º e 2º turnos do
projeto.

Acompanhe a atuação do Deputado Glaycon Franco também pelo Instagram clicando na imagem abaixo:
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Participei na noite desta sexta-feira, dia 22, da Primeira Reunião Extraordinária com votação do ano de 2019. Na
oportunidade, pude votar a favor do Projeto de Lei nº 3.676/2016, que trata do licenciamento ambiental e da
fiscalização de barragens do estado. Este texto foi escrito como substitutivo ao primeiro, apresentado no ano de
2016,pela Comissão de Administração Pública . O PL conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais" traz mais
segurança para que nós mineiros não venhamos a sofrer novamente com crimes ambientais, como os ocorridos em
Mariana, em 2015 e Brumadinho, em 2019.
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Título: Romeu Zema sanciona PL que determina medidas mais rígidas para barragens

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas, Romeu Zema, sancionou, nesta segunda-feira (25/2), na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, o Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", que determina regras mais
rígidas para a mineração do Estado. Entre os principais pontos do texto, que se transformou na Lei 23.291, de 25 de
fevereiro de 2019, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das estruturas que se
romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, há exatamente um mês.

O projeto foi sancionado na íntegra, conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na
última sexta-feira (22/2), e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Em discurso, o governador afirmou que a sanção do projeto significa o fim das barragens a montante no estado e que
Minas Gerais sai à frente de todo o país com a medida.

"Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais que, em exatos 30 dias, conseguiu aprovar essa
lei tão importante para o nosso Estado. Isso demonstra que os parlamentares trabalharam com agilidade, de forma
contundente, e hoje, exatos 30 dias da tragédia, nós temos condição de sancionar essa lei. Vale lembrar que houve
colaboração do Ministério Público de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça
e da sociedade civil organizada", ressaltou. "É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser integralmente
sancionada por mim. Fico muito feliz de ver que estamos dando exemplo para o Brasil, pois somos o primeiro estado
entre todos os entes da federação a sancionar uma lei nesses moldes", completou.

Romeu Zema salientou que a norma define que as barragens que usam o método de alteamento a montante e que
estão inativas terão que ser esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as demais terão prazo de três anos para migrar
para tecnologia alternativa.

"Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais e, tenho
certeza, nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu há um mês. A partir de agora, posso
dizer que colocamos um ponto final nesse tipo de fato que realmente não pode mais acontecer. Que Brumadinho seja a
última. É algo que vai fazer parte da história. Fico lisonjeado de ser o governador que participa desse momento",
concluiu.

O projeto sancionado também determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente. O projeto sancionado pelo governador define que, na implementação da política, deverá
ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas
pelos empreendimentos. Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas
Gerais competem aos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema),
devendo ser realizados de forma articulada com a PNSB.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

A proposta aprovada detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
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ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativar a
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. Além das obrigações previstas na
legislação em geral, cabe ao empreendedor notificar o órgão fiscalizador da data de início e dimensões de ampliação
ou eventuais obras de manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra alteração na capacidade da
estrutura.

Estabelece ainda que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação ambiental,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre ambiental
decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado em até mil
vezes.

Do valor das multas aplicadas pelo Estado, em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Presenças

Também participaram da cerimônia o vice-governador do Estado, Paulo Brant; os secretários de Estado de Governo,
Custódio Mattos, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira; o comandante-geral da Polícia
Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva; o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador da
Defesa Civil, coronel Evandro Borges; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel
Edgard Estevo; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro; o procurador-geral de Justiça, Antônio
Sérgio Tonet; a chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; os
deputados estaduais Luiz Humberto Carneiro , João Vitor Xavier, Guilherme da Cunha e João Magalhães ; e
o prefeito de Mariana, Duarte Júnior.

Fonte: Agência Minas
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O projeto foi sancionado na íntegra, conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na
última sexta-feira (22/2), e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Em discurso, o governador afirmou que a sanção do projeto
significa o fim das barragens a montante no estado e que Minas Gerais sai à frente de todo o país com a medida.

"Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais que, em exatos 30 dias, conseguiu aprovar essa
lei tão importante para o nosso Estado. Isso demonstra que os parlamentares trabalharam com agilidade, de forma
contundente, e hoje, exatos 30 dias da tragédia, nós temos condição de sancionar essa lei. Vale lembrar que houve
colaboração do Ministério Público de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça
e da sociedade civil organizada", ressaltou. "É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser integralmente
sancionada por mim. Fico muito feliz de ver que estamos dando exemplo para o Brasil, pois somos o primeiro estado
entre todos os entes da federação a sancionar uma lei nesses moldes", completou.

Romeu Zema salientou que a norma define que as barragens que usam o método de alteamento a montante e que
estão inativas terão que ser esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as demais terão prazo de três anos para migrar
para tecnologia alternativa. "Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais
em Minas Gerais e, tenho certeza, nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu há um mês. A
partir de agora, posso dizer que colocamos um ponto final nesse tipo de fato que realmente não pode mais acontecer.
Que Brumadinho seja a última. É algo que vai fazer parte da história. Fico lisonjeado de ser o governador que participa
desse momento", concluiu.

O projeto sancionado também determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente. O projeto sancionado pelo governador define que, na implementação da política, deverá
ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas
pelos empreendimentos. Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas
Gerais competem aos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema),
devendo ser realizados de forma articulada com a PNSB.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

A proposta aprovada detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativar a
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. Além das obrigações previstas na
legislação em geral, cabe ao empreendedor notificar o órgão fiscalizador da data de início e dimensões de ampliação
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ou eventuais obras de manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra alteração na capacidade da
estrutura.

Estabelece ainda que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação ambiental,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre ambiental
decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado em até mil
vezes.

Do valor das multas aplicadas pelo Estado, em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Presenças

Também participaram da cerimônia o vice-governador do Estado, Paulo Brant; os secretários de Estado de Governo,
Custódio Mattos, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira; o comandante-geral da Polícia
Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva; o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador da
Defesa Civil, coronel Evandro Borges; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel
Edgard Estevo; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro; o procurador-geral de Justiça, Antônio
Sérgio Tonet; a chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; os
deputados estaduais Luiz Humberto Carneiro , João Vitor Xavier, Guilherme da Cunha e João Magalhães ; e
o prefeito de Mariana, Duarte Júnior.
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Um mês após rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o governador Romeu Zema, sancionou sem vetos o
projeto que proíbe a construção de barragens à montante como as de Mariana e Brumadinho. Projeto foi aprovado na
última sexta-feira, na Assembleia Legislativa . Entrevista: Romeu Zema (governador de Minas); Andressa Lanchotti
(promotora de justiça).
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No mesmo dia que a tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte completou um mês, foi
sancionada pelo governador Romeu Zema a lei que endurece as regras para a atividade mineradora em Minas Gerais.
O Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", que determina regras mais rígidas para a
mineração do Estado. Entre os principais pontos do texto, que se transformou na Lei 23.291, de 25 de fevereiro de
2019, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das estruturas que se romperam em
Mariana, em 2015, e em Brumadinho.

O projeto foi sancionado na íntegra, conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na
última sexta-feira (22), e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Em discurso, o governador afirmou que a sanção do projeto significa o fim das barragens a montante no Estado e que
Minas Gerais sai à frente de todo o País com a medida.

Romeu Zema salientou que a norma define que as barragens que usam o método de alteamento a montante e que
estão inativas terão que ser esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as demais terão prazo de três anos para migrar
para tecnologia alternativa.

O projeto sancionado também determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente.

O projeto sancionado pelo governador define que, na implementação da política, deverá ser observada a prevalência
da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos empreendimentos.

Licenciamento - O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do
licenciamento ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento
deverá passar por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação
(LO), além da apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental
(Rima).

A lei prevê que, em caso de desastre ambiental decorrente do descumprimento de dispositivo da lei, o valor da multa
administrativa poderá ser majorado em até mil vezes.

Do valor das multas aplicadas pelo Estado, em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento. Com informações da Agência Minas.
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Endividados, alvos constantes de golpes e com a renda achatada e comprometida, os idosos mineiros têm
permanecido no mercado de trabalho para tentar melhorar os ganhos e, consequentemente, a qualidade de vida.
Muitas vezes, sem sucesso. Entre 2012 e 2018, houve aumento de 37,22% na quantidade de pessoas com mais de 60
anos na ativa, elevação de 230 mil pessoas, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Mesmo com o esforço, a conta não fecha. "Mais da metade da minha renda é para pagar dívidas", lamenta Célia
Sotério, de 74 anos, que, aposentada, trabalha em uma fábrica de embalagens e ainda costura para fora.

Célia levanta cedo para ganhar um pouco a mais. Às 4h30 ela acorda e, logo depois, inicia as costuras das clientes que
conquistou durante a vida. Das 9h às 18h, a aposentada trabalha na fábrica de embalagens e, quando volta para a
casa, liga a máquina e retoma as costuras.

Ela integra uma grande parte da população que possui empréstimos consignados.Conforme dados do INSS, dos 3,2
milhões de benefícios concedidos em Minas Gerais (aposentadorias e pensões), 2,4 milhões estão atrelados a 36
milhões de empréstimos. Isso significa que 75% das pensões e aposentadorias concedidas estão comprometidas e que
cada um desses benefícios está ligado a 14,6 liberações de crédito.

Juntos, esses empréstimos somam R$ 2,9 bilhões, o que dá uma média de R$ 30 mil por benefício. Os números são
alarmantes e expõem a fragilidade dos idosos, que configuram a maior parte dos beneficiários.

Célia possui vários empréstimos, entre consignados e de balcão, e não consegue sequer mensurá-los. Sabe, apenas,
que não foi informada da maioria deles. "Eu não fiz esses empréstimos, não os contratei", garante.

Segundo Resolução Normativa 28/2008 do INSS, os empréstimos consignados podem representar 35% da renda. O
problema, conforme a presidente  do Instituto Defesa Coletiva, Lillian Salgado, é que o assédio aos idosos por parte
das instituições financeiras é enorme e, por isso, muitos acabam cedendo às "vantagens" oferecidas.

"O assédio é tão grande que tem aposentado que fica sabendo da liberação da aposentadoria pelo telemarketing das
instituições financeiras. E esse tipo de abordagem é proibida. Contrato de consignado não pode ser firmado por
telefone", alerta a representante da entidade.

Lillian destaca que as instituições financeiras cometem uma série de práticas abusivas, conforme mostra o
curta-metragem "Covardia Capital", que venceu a categoria Júri Popular do Festival Internacional de Trancoso e integra
o Projeto de Crédito Consciente para Idosos, do Instituto Defesa Coletiva.

Ela afirma, ainda, que é comum os idosos não conseguirem pagar os consignados e, por isso, eles refinanciam a
dívida. No fim, é formada uma bola de neve sem prazo para terminar.

Sem contar que, dos 35% que podem ser comprometidos com o desconto em folha, 5% podem ser concedidos por
meio de um cartão de crédito consignado.

As instituições financeiras costumam liberar limites altos para estes cartões. Da dívida total, 5% pode ser cobrado na
folha de pagamento e o restante deve ser pago por fora.
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O pesquisador do Ibre FGV, Daniel Vasconcellos Archeduque ressalta que a situação econômica dos idosos pode ser
classificada como dramática. Por isso, é comum que eles aceitem esse tipo de oferta.

"As aposentadorias são atreladas ao salário mínimo, que está praticamente estagnado desde 2014. Ou seja, o poder
de compra deles não mudou", diz. Por outro lado, a inflação da terceira idade (IPC-3i) subiu 4,75% em 2018, índice
superior aos 4,32% registrados pelo Índice de Preços ao Consumidor do Brasil (IPC-BR).

Endividamento de idosos acaba virando bola de neve

Mais de 30% das pessoas com idade de 65 a 84 anos está endividada, conforme aponta pesquisa do SPC Brasil, o
equivalente a uma população de 5,6 milhões de pessoas. Um dos motivos é a renda baixa. Segundo dados do INSS, o
ganho médio do aposentado em Minas Gerais é de R$ 1.464,87. O montante é inferior a 1,5 salário, que está em R$
998.

"Faço a compra do mês parcelada. Termina a compra, mas ainda não terminei de pagar. Aí, tenho dificuldades para
fazer a compra do mês seguinte", lamenta a aposentada Maria Zenaide de Menezes, de 63 anos. Ela perdeu o marido
há três meses e ele pagava a maioria das contas. Agora, além do sofrimento emocional, ela luta para driblar a falta de
dinheiro.

"Aposentar no Brasil é muito difícil. E continuar trabalhando também. Tenho curso superior, trabalhei como supervisora,
mas ninguém quer contratar uma pessoa com 63 anos porque nós temos as nossas limitações. As escolas querem
professores novos, supervisores novos", diz.

O motorista aposentado Mauro Fernandes Nogueira, de 73 anos, concorda. "Somente em remédios eu gasto mais de
R$ 500 por mês. A aposentadoria não dá. Agora, estou procurando emprego, mas está difícil", lamenta.

Além das más condições econômicas vivenciadas pelo idoso, um conjunto de situações sociais faz com que os
aposentados aceitem fazer mais empréstimos do que eles poderiam.

Uma dessas situações é a necessidade de ser aceito pelos parentes. "O idoso sente que se ele não der o dinheiro, ele
perderá o amor da família. É uma espécie de compensação. O idoso encontra no empréstimo uma forma de resgate do
afeto familiar", afirma o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa .

Diariamente, o órgão recebe pelo menos dois aposentados que possuem muitos empréstimos e se sentem lesados
pelas instituições financeiras.

"As pessoas vêm aqui pedindo para que nós as ajudemos a negociar o pagamento. É muito triste", comenta Barbosa.
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Assembleia restringe trabalho dos jornalistas

Os jornalistas mineiros foram surpreendidos com decisão da mesa da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais que
veta o acesso dos jornalistas à antessala do plenário. A deliberação 2.700, datada de 15/2/19, passou a vigorar na
terça 19/2 e provocou protestos de jornalistas, veículos e até deputados . O Sindicato dos Jornalistas profissionais de
Minas Gerais publicou nota oficial na qual definte a deliberação como "uma das atitudes mais antidemocráticas da
história da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais". O entendimento geral é que se trata de uma afronta à liberdade
de imprensa e ao direito da população se informar. (Rede Sindijori)
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Nunca trabalhou

Para um infeliz comentário do presidente  da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), quando afirmou que um idoso de
80 anos estaria em plena condição de trabalhar, esse é perfeito: "Quem conversa muito, dá bom-dia a cavalo".
Duramente criticado, admitiu ontem que as mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem
dificultar a tramitação da reforma da Previdência. Pela proposta, a partir dos 60 anos, os idosos receberão R$ 400 de
BPC, e, somente a partir de 70 anos, o valor sobe para um salário mínimo. "Se eu atuasse na Câmara Federal, iria
mostrar ao Rodrigo Maia o que é trabalhar. Nunca ralou na vida, agora fica conversando abobrinha", disparou o
deputado estadual Cleitinho Azevedo (PPS).
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Lei 23.291 fixa prazo de três anos para eliminação de estruturas como as que se romperam em Mariana e Brumadinho
Foi sancionada, na segunda-feira (25), a Lei 23.291, de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de
Barragens e determina a erradicação das barragens construídas pelo método de alteamento a montante no Estado de
Minas Gerais. A nova lei é derivada do Projeto de Lei 3.676/16, de autoria da Comissão Extraordinária das
Barragens , aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 22 de fevereiro de 2019.

A sanção, pelo governador Romeu Zema, ocorreu em solenidade realizada na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, com a participação dos deputados Luiz Humberto Carneiro (PSDB) - atual líder do Governo na ALMG;
João Vítor Xavier (PSDB), Guilherme da Cunha (Novo) e João Magalhães (MDB) - atual presidente da
Comissão de Administração Pública .

O prefeito de Mariana (Região Central), Duarte Júnior, também participou da cerimônia. Foi em Mariana, em 2015, que
aconteceu o primeiro rompimento de uma grande barragem de rejeitos de minério, que destruiu a comunidade de Bento
Rodrigues e matou 19 pessoas. A estrutura pertencia à empresa Samarco, controlada pelos grupos Vale e BHP Billiton.
Uma tragédia ainda maior aconteceu há um mês, em Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Horizonte), onde o
rompimento de uma barragem da Vale deixou centenas de mortos e desaparecidos.

As duas tragédias envolveram barragens construídas pelo método do alteamento a montante, que é mais barato e
apresenta maior risco de rompimento. Esse método, que utiliza o próprio rejeito como fundação da estrutura, é proibida
pela Lei 23.291. A norma determina ainda que, nas barragens que já utilizem esse método, o empreendedor deverá
descaracterizar (esvaziar) a estrutura, no caso das inativas; e promover, em até três anos, a migração para tecnologia
alternativa.

Não é permitida a construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem onde exista comunidade na chamada
zona de autossalvamento, a porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção
em situação de emergência. Para definição dessa zona, deve ser considerada a área de até dez quilômetros ao longo
do curso do vale ou, se for maior, a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação em trinta minutos.
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O governador de Minas, Romeu Zema, sancionou ontem o Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de
Lama Nunca Mais", que determina regras mais rígidas para a mineração do Estado. Entre os principais pontos do texto,
que se transformou na Lei 23.291/2019, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das
estruturas que se romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, há um mês.

O projeto foi sancionado na íntegra, conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na
última sexta-feira (22), e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). "É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser
integralmente sancionada por mim. Fico muito feliz de ver que estamos dando exemplo para o Brasil, pois somos o
primeiro estado entre todos os entes da federação a sancionar uma lei nesses moldes", disse Zema em discurso.

 A norma define que as barragens que usam o método de alteamento a montante e que estão inativas terão que ser
esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as demais terão prazo de três anos para migrar para tecnologia alternativa.
O projeto sancionado também determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente. O texto define ainda que, na implementação da política, deverá ser observada a
prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos
empreendimentos.

 O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

 A proposta aprovada detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativar a
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

 Também prevê que, em caso de desastre ambiental decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da
multa administrativa poderá ser majorado em até mil vezes. Do valor das multas aplicadas pelo Estado, em caso de
infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem,
50% serão destinados aos municípios atingidos pelo rompimento.
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As mudanças pretendidas pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) nas aposentadorias dos trabalhadores, reunidas na
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, trazem outros prejuízos aos trabalhadores de baixa renda.
Apresentado na semana passada ao Congresso, o projeto de "reforma" da Previdência, vai restringir o pagamento do
abono salarial, benefício destinado aos trabalhares que têm carteira assinada e baixa renda.

Hoje esse benefício - originário do PIS/Pasep - é pago anualmente aos trabalhadores que recebem até dois salários
mínimos por mês. Mas pela proposta será pago somente a quem ganha até um salário mínimo. O resultado será que
23,4 milhões de trabalhadores devem perder o benefício anual, correspondente ao valor de um salário mínimo, hoje em
R$ 998. Em outras palavras, ao promover essa mudança, o governo elimina o abono para 91,5% do total de pessoas
que podem recebê-lo.

Essas informações foram apresentadas hoje pela economista e especialista em dívida pública Maria Lúcia Fattorelli, ao
participar de debate sobre o tema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O seminário versou também sobre reforma administrativa e a renegociação da dívida dos estados. Maria Lúcia
comentou sobre a relação entre as mudanças que o governo pretende na Previdência, sem tocar no sistema da dívida
do país, que usa dinheiro público para alimentar os mecanismos de remuneração da dívida, com as taxas de juros reais
mais altas do mundo.

Em sua exposição, Maria Lúcia também mostrou que a PEC prevê a segregação contábil do orçamento da seguridade
social nas ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.
"Ou seja, isto pode legalizar a fabricação do déficit da Previdência, omitindo-se as receitas da Seguridade Social",
afirmou.

Dica extra: Compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da previdência social.

Já pensou você saber tudo sobre o INSS desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria, e o melhor, tudo
isso em apenas um final de semana?

Uma alternativa rápida e eficaz é o curso INSS na prática: Trata-se de um curso rápido, porém completo e detalhado
com tudo que você precisa saber para dominar as regras do INSS, procedimentos e normas de como levantar
informações e solicitar benefícios para você ou qualquer pessoa que precise. Não perca tempo, clique aqui e domine
tudo sobre o INSS.
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Vice-líder do bloco independente, Glaycon Franco integra importantes comissões na ALMG

O parlamentar ainda terá participação ativa em importantes comissões da ALMG, como a vice-presidência da
Comissão de Desenvolvimento Econômico

Em seu 3º mandato, o deputado estadual Glaycon Franco  (PV) ocupa um 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, como a vice-presidência da
Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. "Esta comissão terá um
papel fundamental na busca de alternativas para a grave crise pela qual 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 - 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. "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 Arranjo Produtivo Local dos Equídeos (APL). Isso torna possível mapear a cadeia produtiva local,
com vistas a 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).
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Franco também avaliou positivamente a eleição do novo presidente  da mesa diretora da Assembleia: "Estamos
felizes porque o novo presidente , Agostinho Patrus , eleito por unanimidade, 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. Não
é fácil administrar uma Casa desta envergadura e, particularmente agora, quando há vários partidos representados".
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Correio de Minas - Conselheiro Lafaiete
Título: APAE inaugura quadra esportiva

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Prefeito Zelinho discursou durante solenidade/DIVULGAÇÃO

No ano em que completa 40 anos, a APAE Escola Casa de Andréia, de Congonhas, conquistou um belo presente: uma
quadra esportiva. A cerimônia de inauguração do espaço foi realizada nesta segunda-feira, 25, e contou com a
presença do prefeito Zelinho, do secretário adjunto de educação Thales Gonçalves, do deputado estadual Cristiano
Silveira , da representante da diretoria da APAE, Sônia Maria do Santos, e da diretora da instituição, Olivia Moraes.

O bloco Império da APAE levou a alegria do carnaval ao público presente, que também prestigiou a apresentação de
dança. A aluna Andréia Mônica - que dá nome à instituição - deu o chute inicial para marcar a inauguração do espaço
de esporte e lazer.

O prefeito Zelinho relembrou a construção da Casa de Andréia, que se consolidou graças à iniciativa de um pai de uma
criança especial e da contribuição do Poder Público e de voluntários. "É uma escola do nosso coração. A Prefeitura
também participa e muitas pessoas ajudam a APAE. Por isso ela está até hoje prestando relevante serviço às crianças
especiais e aos pais aqui da nossa cidade. Este será um espaço não só de prática esportiva, mas para festividades
também. É uma conquista de vocês", diz. O Governo Municipal possui um Termo de Parceria com a APAE, com
repasse de verba.

Apresentações artísticas durante evento/DIVULGAÇÃO

A representante da diretoria da APAE, Sônia Maria do Santos, e a diretora da escola, Olivia Moraes, explicam que a
quadra esportiva foi viabilizada por meio de Emenda Parlamentar de autoria do deputado Reginaldo Lopes. "Era um
sonho antigo. É importantíssimo no sentido de que temos atletas de nível nacional, que são medalhistas. Precisamos
muito de uma quadra. Tudo aqui tem fins terapêuticos também. É uma grande conquista", destacaram.
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Sou BH
Título: Governo aprova medidas mais rígidas para barragens em Minas Gerais

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Entre outras medidas, a nova lei prevê a proibição da instalação de barragens a montante
O projeto foi sancionado na íntegra na segunda-feira (25), conforme aprovação da Assembleia Legislativa  (ALMG), e
exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Em discurso, o governador Romeu Zema (NOVO) afirmou que a sanção do projeto significa o fim das barragens a
montante no estado e que Minas Gerais sai à frente de todo o país com a medida.

"É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser integralmente sancionada por mim. Fico muito feliz de ver que
estamos dando exemplo para o Brasil, pois somos o primeiro estado entre todos os entes da federação a sancionar
uma lei nesses moldes", completou.

Um projeto para três anos

Zema salientou que a norma define que as barragens que usam o método de alteamento a montante e que estão
inativas terão que ser esvaziadas pelo empreendedor, enquanto as demais terão prazo de três anos para migrar para
tecnologia alternativa.

"Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais e, tenho
certeza, nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu há um mês. A partir de agora, posso
dizer que colocamos um ponto final nesse tipo de fato que realmente não pode mais acontecer. Que Brumadinho seja a
última. É algo que vai fazer parte da história. Fico lisonjeado de ser o governador que participa desse momento",
concluiu.

Crédito da imagem: Léo Rodrigues/Agência Brasil

Responsabilidade sobre as barragens

A proposta aprovada detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Os empreendimentos devem garantir a recuperação socioambiental da área da barragem,
além de apresentar planos de segurança e laudo de revisão do projeto da estrutura elaborado por especialista
independente.

O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança. Além das obrigações previstas na legislação em
geral, cabe à empresa notificar o órgão fiscalizador da data de início e dimensões de ampliação ou eventuais obras de
manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra alteração na capacidade da estrutura.

Estabelece ainda que o descumprimento da lei prevê penalidades aos infratores. Além disso, no caso de desastre
ambiental decorrente do descumprimento da lei, o valor da multa administrativa poderá ser multiplicado em até mil
vezes.

Do valor das multas aplicadas pelo estado, em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Outras medidas
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O projeto sancionado também determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente. O projeto sancionado define que, na implementação da política, deverá ser observada a
prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos
empreendimentos.

Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais competem aos
órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de
forma articulada com a PNSB.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).
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Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
Título: Ambientalistas temem o não cumprimento da nova lei das barragens

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou nesta segunda-feira (25), dia em que o desastre com a estrutura de rejeitos de
minérios da Vale completou um mês, a nova lei de fiscalização e licenciamento de barragens de Minas Gerais.

O rompimento da estrutura da empresa em Brumadinho é que pressionou os deputados na Assembleia Legislativa
a apreciarem de maneira mais rápida o projeto que originou a Lei 23.991/19. Porém, até conseguirem um consenso em
torno do melhor texto, fortes embates ocorreram entre movimentos sociais e parlamentares. Relembre: (
https://www.osnovosinconfidentes.com.br/confusao-marca-audiencia-publica-sobre-projeto-das-barragens/)

Sem vetar nenhum artigo do texto aprovado pela Assembleia na sexta-feira (22), o governador sancionou uma lei
considerada por ambientalistas a mais avançada na área de fiscalização e licenciamento de barragens. O desafio será
consolidá-la na prática.

"Não descartamos que o setor minerário pode atrapalhar a execução dessa lei. Todos os retrocessos que tivemos
nessa área tiveram grande influência deles", afirmou Maria Teresa Corujo, do Movimento Águas de Minas, uma das
pessoas que ajudaram a construir o texto.

Segundo ela, seu movimento, que conta com outros ambientalistas e advogados, irá acompanhar e exigir o
cumprimento da norma.

Entre os pontos da lei 23.991 de 2019 está a proibição de construção de barragens de minérios sob o método
alteamento à montante. Com esse modelo, as barragens são construídas e ampliadas com o próprio rejeito contido no
barramento. Segundo especialistas, ele é mais barato e menos seguro. Além disso, as barragens existentes sob esse
método deverão ser esvaziadas; a lei aumenta ainda mais as multas para as empresas que descumprirem a legislação.
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Minas Hoje - BH (MG)
Título: Buscas em Brumadinho devem durar cerca de mais 50 dias, dizem Bombeiros

Editoria: Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Os trabalhos de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem I, da mina de Córrego do Feijão, da Vale, em
Brumadinho, na região metropolitana, devem durar mais cerca de 50 dias, de acordo com o comandante-geral do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva.

Ele participa de uma audiência pública na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (26)
para debater as causas e as consequências da tragédia.

"A nossa previsão é de aproximadamente 50 dias, mas isso ainda depende muito de como vai andar todo o trabalho, a
questão biológica de cada um dos segmentos encontrados, mas a previsão para o trabalhos é de mais 50 dias, que
pode variar um pouco", afirmou o coronel.

Segundo ele, as buscas estão na terceira fase. "Nós estamos diminuindo o número de homens e aumentando o
número de máquinas, é um momento que temos que revirar todo o rejeito e estamos encontrando corpos e segmentos
que estão um metro e meio abaixo dos rejeitos", explicou.

A promotora de Justiça Marta Alves Larcher, que representa a força-tarefa que investiga criminalmente a tragédia em
Brumadinho, também participa da audiência e ressaltou que há indícios de que os problemas técnicos da barragem já
eram conhecidos por alguns setores da Vale. "Principalmente os setores operacionais, isso pela troca de e-mails, mas
até que ponto as instâncias superiores tinham conhecimento disso a gente não pode mencionar agora", pontuou.

Nesta segunda-feira (25), a tragédia provocada pelo rompimento da barragem completou um mês. O desastre deixou
179 mortos e outras 131 pessoas permanecem desaparecidas.

impresso em 04/03/2019 às 11:54 44 de 231

http://minashoje.com/2019/02/buscas-em-brumadinho-devem-durar-cerca-de-mais-50-dias-dizem-bombeiros/
http://www.interclip.com.br/


Rede Minas
Título: Comissão cobra abertura de investigação contra a Vale - 12h33

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Assembleia,fez hoje mais uma reunião para discutir a tragédia de Brumadinho.Pelo menos quatro deputados
,cobraram do presidente  da casa,a abertura da CPI da Vale.Segundo os parlamentares,eles já conseguiram o
número de assinaturas suficientes para instaurar a comissão e investigar toda atuação da mineradora desde
Itabira,passando pelo desastre de Mariana e Brumadinho.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Zema sanciona projeto de lei que endurece as regras para mineração em Minas  - 10h13

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sancionou o Projeto de Lei 3.676/16, estabelecendo regras mais
rígidas para a atividade de mineração no Estado.Entre as normas previstas no projeto está a proibição da construção
de barragens pelo chamado método a montante - alteamento da barragem a partir da parte interna do reservatório
original, sobre os rejeitos anteriormente depositados. Tanto a barragem de Brumadinho, quanto a de Mariana, que se
rompeu em 2015, foram construídas com este tipo de estrutura. Comentários do Paulo Leite: ''O deputado João Vitor
Xavier foi quem levou esse projeto para a discussão na Assembleia,em 2016.Esse projeto foi boicotado na
Assembleia,três deputados fizeram uma ação medíocre contra o projeto e agora ele é sancionado na íntegra.''
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Rádio CBN
Título: ALMG já tem assinaturas suficientes para instaurar CPI sobre tragédia de Brumadinho -

11h56
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais já tem um número de assinaturas suficientes para instaurar uma CPI que
investigue a tragédia de Brumadinho. O tema é assunto de uma audiência pública que acontece nesse momento na
casa, convocada pela comissão de segurança pública .
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Rádio CBN
Título: Romeu Zema sanciona projeto de lei que  torna mais rígida a política de segurança das

barragens - 11h40
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

E o projeto de lei que torna mais rígida a política de segurança das barragens em Minas foi sancionado na íntegra pelo
governador Romeu Zema A nova legislação torna mais criterioso o  licenciamento ambiental e proíbe reservatório de
aterramento a montante, como os que se romperam em Mariana e Brumadinho. O texto havia sido aprovado por
unanimidade, na última sexta-feira, após tramitar em caráter de urgência na Assembleia Legislativa . O projeto
recebeu voto favorável dos 65 deputados  que participaram da sessão. Ent: Romeu Zema (governador de Minas),
Andressa Lanchote (promotora)
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Itatiaia
Título: A CPI das Barragens na Assembleia Legislativa de Minas depende apenas do presidente da

casa para ser aberta- 12H41
Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Segurança Pública  da Assembleia reuniu nesta terça-feira três autoridades para debater um mês da
tragédia de Brumadinho, estiveram presentes na reunião o comandante geral do Corpo de Bombeiros, chefe do
Gabinete Militar do governador e a promotora de justiça. Entrevista: deputado Sargento Rodrigues - PTB-
presidente da Comissão .
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Band News FM - Belo Horizonte (MG)
Título: Audiência Pública debate responsabilidades por rompimento de barragem em Brumadinho -

10h24
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Nesta manhã uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa  de Minas debate as responsabilidades pelo
rompimento da barragem Brumadinho. A reunião foi solicitada pela comissão de segurança pública . Os
parlamentares também pretendem apresentar questionamentos sobre o monitoramento e à fiscalização dos
empreendimentos minerários. Foram convidados representantes do Ministério Público do estado e da Polícia Militar. A
tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro e deixou até o momento 179 mortos.
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Band
Título: Homenagens marcam 30 dias da tragédia de Brumadinho - 9h36

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

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Saudade e tristeza marcam as homenagens a memória das vítimas da tragédia em Brumadinho, que completou 30
dias, nessa segunda-feira. Dezenas de pais ainda sofrem com a angústia de não ter os corpos os filhos localizados em
meio à lama que vazou da barragem da Vale. Ent: Francisco Adalberto Silva (parente de vítimas), Ivone Ferreira
(parente de vítimas), Pedro Aihara (tenente Corpo de Bombeiros). Na noite dessa segunda-feira missas e cultos
evangélicos também foram celebrados em Brumadinho, em homenagem às vítimas e familiares. Já o governador de
Minas, Romeu Zema, sancionou projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. A
proposta aprovada pelos deputados  mineiros, na última sexta-feira, promete endurecer o licenciamento ambiental da
mineração no estado. O projeto foi incorporado à outro PL, também de 2016 e aprovado por unanimidade na
Assembleia Legislativa . Mais de 60 mil pessoas assinaram a iniciativa que foi elaborada também pelo Ministério
Público do estado.
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Band
Título: Governador sanciona projeto de lei que determina medidas mas rígidas para mineração -

9h23
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas, Romeu Zema, sanciona o projeto de lei que determina medidas mais rígidas para mineração no
estado. O texto incçuí quase toda a proposta  do projeto de iniciativa popular, conhecido como Mar de Lama Nunca
Mais, que recebeu amsi de 50 mil assinaturas, após o rompimento da barragem de Fundão, que matou 19 pessoas em
Mariana. A medida havia sido aprovada em segundo turno pelos deputados  de Minas Gerais, na última sexta-feira. O
governador acredita que o projeto irá evitar novas tragédias. Ent: Romeu Zema (governador de Minas Gerais)
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Itatiaia
Título: Coronel do Corpo de Bombeiros diz que as buscas por corpos em Brumadinho pode durar

mais 50 dias - 10h55
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

O comandante gera l do Corpo de Bombeiros, Coronel Edgar Estevão, declarou a pouco na Assembleia Legislativa
que as buscas por corpos de vítimas da tragédia de Brumadinho podem durar mais 50 dias. Ele disse, no entanto, que
esse prazo não está fechado porque o resgate depende de condições biológicas, não só dos cadáveres, mas também
do terreno. Agora são 180 mortos e 130 desaparecidos. O comandante geral participa de uma audiência pública na
Comissão de Segurança Pública da Assembleia que discute a catástrofe em Brumadinho.
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Agora - Divinópolis
Título: Sancionada lei "Mar de Lama Nunca Mais"

Editoria: Cidade
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Maria Tereza Oliveira

Trinta dias após o rompimento da Barragem do Feijão, em Brumadinho, o segundo rompimento em um período de três
anos, o governador Romeu Zema (Novo), sancionou ontem, o Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de
Lama Nunca Mais". A norma determina regras mais rígidas para a mineração do Estado.

Até o momento são 170 mortes confirmadas, mas ainda há 140 desaparecidos. Um mês após o rompimento, as buscas
continuam, mas as chances de encontrar sobreviventes são quase nulas. Entretanto, famílias ainda têm esperanças de
conseguir localizar os corpos de entes queridos.

A flexibilização das leis ambientais voltou ao centro dos debates. As leis ambientais, como o nome diz, têm como intuito
proteger o meio ambiente da ação desenfreada do ser humano.

No domingo, 24, cerca de 400 pessoas protestaram em frente ao Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte,
lembrando a tragédia.

"Mar de Lama Nunca Mais"

Entre os principais pontos do texto, está a proibição da instalação de barragens a montante, que são o mesmo tipo das
estruturas que se romperam em Mariana e em Brumadinho.

O projeto foi sancionado na íntegra, conforme aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na
sexta-feira, 22, e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

O texto determina que a política estadual será feita de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio
Ambiente. Ele ainda define que, na implementação da política, deverá ser observada a prevalência da norma mais
protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos empreendimentos. Além disso,
estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado competem aos órgãos e entidades
do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de forma articulada com
a PNSB.

Protesto

Para marcar um mês do rompimento da barragem em Brumadinho, 400 manifestantes se vestiram de preto para pedir
justiça.

O protesto foi organizado por ambientalistas, artistas e moradores de regiões próximas a barragens de minério.

Leis ambientais

O rompimento da barragem em Brumadinho fez muita gente refletir sobre o episódio de Mariana. Muitos criticaram a
falta de consequências para a Samarco e, consequentemente, para a Vale. O ex-governador Fernando Pimentel (PT),
voltou às conversas justamente pela "impunidade" da empresa que causou a tragédia.
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Mais de três anos se passaram e a história se repetiu, desta vez em Brumadinho. A empresa novamente é a Vale e os
maiores prejudicados, outra vez, foram o meio ambiente e a população.

A Vale pode ser penalizada em pelo menos duas normas ambientais a nível federal. Uma delas é a lei 9.605, que
reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. A pessoa jurídica, autora ou
co-autora da infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou
usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. A punição pode ser extinta caso se comprove a recuperação do
dano ambiental. As multas variam de R$ 50 a R$ 50 milhões.

A outra é a lei 7.805, que regulamenta as atividades garimpeiras. Para estas atividades, é obrigatória a licença
ambiental prévia, que deve ser concedida pelo órgão ambiental competente. Os trabalhos de pesquisa ou lavra que
causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular da autorização de exploração dos
minérios responsável pelos danos ambientais. A atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é
crime.

Flexibilização?

O debate em torno das leis ambientais esquentou logo após o rompimento, quando algumas pessoas resgataram falas
do atual governador Romeu Zema sobre a flexibilização das leis ambientais.

Em novembro passado, durante seu governo de transição, em uma entrevista à Associação Mineira de Rádio e
Televisão (Amirt), Zema revelou que pretendia facilitar a liberação de licenças ambientais para a atuação de
mineradoras, além de manter, inicialmente, a proposta de fundir as secretarias do Meio Ambiente e Agricultura.
Todavia, o Estado segue com as duas secretarias separadamente.

Na época, Zema chegou a ser perguntado sobre como faria fazer prevenir que ocorresse algum caso parecido com
Mariana, e, em resposta, disse que apoiava uma lei que ampare o meio ambiente.

Por outro lado, ele disse que queria agilizar licenças ambientais, especialmente para as mineradoras.

- Vamos ter uma secretaria do Meio Ambiente muito mais técnica do que política e de uma forma que ela tenha
condição de zelar pelo meio ambiente. Mas agilizando as licenças, lembrando que hoje temos licenças de mineradoras
que estão há dez anos ou mais aguardando uma resposta - revelou.

Na mesma entrevista, Zema também causou polêmica ao se posicionar favorável à volta da Samarco para Mariana. O
rompimento da barragem causou a morte de 19 pessoas.

Mudança de discurso

Zema enalteceu ontem, a sanção do projeto e disse que ela significa o fim das barragens a montante no estado e que
Minas Gerais sai à frente de todo o país com a medida.

Ele também parabenizou a ALMG pela agilidade na aprovação da lei e destacou a colaboração do Ministério Público de
Minas Gerais, da Semad e da sociedade civil organizada.

- É uma lei que atende anseios da sociedade e vai ser integralmente sancionada por mim. Fico muito feliz de ver que
estamos dando exemplo para o Brasil - destacou.
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Carlos Lindenberg comenta que ao sancionar ontem a lei que fixa política estadual de segurança de barragens votada
pela Assembleia Legislativa , o governador Romeu Zema que logo no início da sua administração amargou a
tragédia de Brumadinho põe esparadrapo nessa ferida que marcará para sempre a relação mineradoras e sociedade
mineira.
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Prefeito de Brumadinho quer que o governador Romeu Zema cumpra promessas feitas a população da cidade, após o
rompimento da barragem a Mina Córrego do Feijão. O prefeito de Brumadinho afirmou que o governador Romeu Zema
prometeu pagamento dos repasses constitucionais atrasados e até hoje não cumpriu. Ele diz que reuniu com todos os
líderes da Assembleia, presidente , vice e todos o apoiaram.  Em nota a assessoria de comunicação do governo de
Minas informa que o estado negocia com os prefeitos para definir o formato de pagamento dos recursos não
transferidos as prefeituras pela gestão anterior. Entrevista: Ávimar Barcelos - prefeito de Brumadinho, Joceli Andreoli-
Movimento dos Atingidos por Barragem.
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O Tribunal de Justiça de Minas Negou o pedido da Vale para retomar as atividades em oito barragens consideradas de
risco no Estado. O Governador Romeu Zema sancionou hoje projeto de segurança da barragens, aprovado na
Assembleia.

impresso em 04/03/2019 às 11:54 67 de 231

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg-itatiaia23h-2502.mp3
http://www.interclip.com.br/


Record
Título: Mar de Lama Nunca Mais é sancionado - 8h17

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Sancionada pelo governador Romeu Zema o projeto de lei conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, que apresenta
normas mais rígidas para o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. O projeto foi aprovado
após muita pressão popular e principalmente de ambientalistas, que participaram de uma tumultuada audiência da
comissão de administração pública da Assembleia Legislativa de Minas.
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Em Belo Horizonte mas uma audiência pública está marcada pro fim da tarde desta terça-feira na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais para debater a segurança e o monitoramento de barragens no Estado. No encontro a
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia irá debater temas relacionados as barragens do Estado.Como manter a
segurança e evitar novas tragédias e irresponsabilidade da Vale diante de prejuízos além das consequências do
rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão mais de um mês atrás. A reunião foi solicitada pelo presidente
da comissão deputado estadual Noraldino Júnior (PSC).
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A maioria dos deputados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) quer que Germano Vieira deixe o
comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A insatisfação é
relatada, desde o dia da posse, pelos parlamentares de todas as vertentes partidárias mas, sobretudo, da base do
governador Romeu Zema (Novo). Alguns, inclusive, pressionam o governador para que a exoneração ocorra o mais
rápido possível.

Os principais motivos são por ele ser um remanescente da gestão de Fernando Pimentel (PT) e por conta da tragédia
provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, há um
mês.

A reclamação, segundo um deputado da base, não se limita a este ano. Ele conta que, desde o governo petista,
Germano Vieira não atende os parlamentares, passando a responsabilidade para outros membros da pasta que não
têm autonomia. "Sempre foi muito difícil se encontrar com ele, para tratar de demandas da base, e agora não tem sido
diferente", confidenciou. Outro motivo apontado para o desligamento dele é porque, foi na gestão do secretário que foi
rebaixada a classificação de risco para barragens como a de Brumadinho.

Membro da base governista, Cleitinho  Azevedo (PPS) protocolou um requerimento na Casa para que seja formulada
uma nota de repúdio à nomeação de Germano "por representar ato que consolida retrocesso ambiental no Estado". O
parlamentar argumentou que, durante a gestão petista, o secretário era encarregado da modernização dos serviços
ambientais, "sobretudo o de licenciamento ambiental e do enfrentamento do desastre ambiental de Mariana,
oportunidade em que se omitiu da proteção ambiental em favor do interesse econômico das mineradoras".

Durante fala no plenário, na última semana, o político disse que não vai fazer parte de uma base calada. "Tenho que
reivindicar e cobrar. Então, peço aos deputados  que reforcem esse pedido ao Zema de exoneração, porque ele é
incompetente. Quem está pedindo a exoneração do secretário do Meio Ambiente é o povo", afirmou Cleitinho .

Do mesmo partido que Zema, o deputado Bartô disse que não está pressionando nem pedindo a saída do secretário,
mas que a avaliação dele é de que, por conta da tragédia ambiental, ele deveria ser afastado do cargo. "Acho que ele
não deveria ficar porque houve um problema muito grave na pasta dele. Sendo assim, na questão de critérios objetivos
de governança, ele deveria sair. E, com relação a ele, acho que é competente, muito técnico e inclusive tem aval de
várias entidades", declarou o parlamentar.

Resposta. Por meio de nota, o Estado informou que Germano não possui vinculação partidária e é servidor de carreira
da Semad "com currículo e formação acadêmica compatíveis às exigências do cargo e amplo conhecimento técnico". O
Executivo ainda afirmou que o secretário teve o apoio de entidades de classe e de movimentos ambientalistas para a
sua manutenção no cargo.

A pasta também informou que como todo o secretariado, ele passou por processo seletivo, "tendo sido aprovado nos
testes, sobretudo pelo fato de também ter havido a valorização de um quadro efetivo do funcionalismo no primeiro
escalão". Sobre críticas dos deputados , o governo disse que "respeita o contraditório e a independência dos
Poderes".

Trajetória. Germano Vieira assumiu o cargo de secretário de Meio Ambiente em novembro de 2017. Servidor de
carreira, é advogado, professor universitário, especialista em educação ambiental
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Quando cheguei à casa da dona Lúcia, ela estava no fogão à lenha mexendo a farinha. Mais tarde, na casa da dona
Dacília, a anfitriã estava terminando o almoço. As duas mulheres têm em comum o impacto que a mineração trouxe a
suas vidas, a suas famílias e a suas comunidades. Morando em áreas rurais de Conceição do Mato Dentro, viram a
mineração destruir o modo de vida nessas localidades.

Antes, era possível viver da farinha, das feiras de produtos da agricultura familiar. A região era abastecida por essas
comunidades. "Quem compra farinha com minério?", me perguntam. De moradoras, muitas viraram rés em ações
ajuizadas pela Anglo American, que quer o direito de entrar nas propriedades que ainda restam na região. Eu vi a
notificação judicial. O último levantamento, feito em 2011, indica que são 22 comunidades atingidas pelo
empreendimento naquela área. Mas quem é atingido, se tem algum direito ou se está em área de risco, quem decide é
a mineradora.

As nascentes dos rios foram afetadas. Antes, o acesso à água fazia parte do modo de vida. Como plantar, colher,
cuidar da criação sem água? Agora, não tem água, exceto quando a mineradora fornece. "Quando chove, o
caminhão-pipa não chega", me relataram. Convivem com a poeira das explosões e, com ela, vêm as doenças que
antes não existiam, as frutas e verduras são contaminadas. Perderam o trabalho e a forte de renda. Os empregos, em
geral, oferecidos pela mineração para a região, são os mais precarizados, com dormitórios em condições insalubres e
na beira da barragem. Convivem com o assédio e a ameaça para vender suas terras e saír da região.

A mineração contaminou o rio. Antes, era lugar de lazer coletivo, lugar de as crianças se encontrarem. Hoje, quem tem
contato com a água adoece. Quem bebe a água suspeita de contaminação e que abastece algumas comunidades,
também. Foi o que me disseram. A mineração aumenta o medo das mulheres, que antes andavam sozinhas em suas
comunidades. Aumenta a violência contra elas. Aumenta o uso de medicação para dormir.

Diante de tantas violações de direitos, a desconfiança com a administração pública é natural. "Até que ponto
mineradora e poder público se misturam? Quando vamos protestar pelo direito à água, a polícia protege a mineradora",
denunciam. A comarca não tem juiz nem promotor de Justiça próprios.

Na comunidade de São José do Jassém não tem sequer ambulância para levar as pessoas para tratamentos e
consultas. Quem precisa vai para a rodovia de madrugada, confiando na sorte de passar o ônibus que sai da sede do
município. Isso vale para idosos e para mães com recém-nascidos também.

Atualmente, tem morador a 800 m da barragem, porque o critério para o reassentamento é não a proteção a vida, mas
o interesse econômico do terreno.

Dona Maria sintetizou a vida depois da mineração: "tenho 77 anos, vida de tristeza e decepção; com depressão, não
aguento ouvir barulho, vivo uma vida de sofrimento". Dona Dacília faz um convite que transmito aqui: "Faria o melhor
almoço para o presidente da Anglo ver o que a gente está passando".

Minas Gerais é o Estado das barragens. A Assembleia Legislativa  acabou de aprovar uma legislação sobre a
segurança e o licenciamento delas. Agora, precisamos aprovar uma política que proteja os atingidos pelas barragens e
empreendimentos da mineração, como os minerodutos. Precisamos proteger as pessoas. Nos 50 dias de sua gestão, o
governo Zema nada disse a respeito. O desarquivamento do projeto depende dele.
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Os parlamentares têm se queixado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) que o governador Romeu
Zema (Novo) não tem atendido pedidos de deputados  para indicar nomes, apontados por critérios técnicos, para
ocupar cargos em órgãos regionais do Estado, como foi acordado. Essa demanda foi prometida pelo líder de governo
na Casa, Luiz Humberto Carneiro (PSDB), e pelo secretário de governo, Custódio Mattos.

Outra reclamação que surgiu no Legislativo é que a escolha de pessoas para ocuparem os conselhos de estatais, como
o administrativo da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), não deve contemplar indicações dos
parlamentares.

"É difícil porque ele quer formar base, mas não conversa, não atende. O governador não conversa conosco. Por isso,
dentro da própria base tem gente que não o apoia. O governador tem que aprender como se faz política rápido",
afirmou um parlamentar governista.

Como a reportagem mostrou, a insatisfação de políticos com o governador tem crescido e pode dificultar a aprovação
de projetos do Estado que foram enviados para a Casa, como a reforma administrativa. Os parlamentares visualizam
uma relação mais conturbada com Zema quando ele enviar a proposta de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), que prevê contrapartidas que vão de encontro aos desejos dos servidores.

A reportagem questionou a assessoria do governo de Minas Gerais sobre essas duas questões, mas não havia
recebido resposta até o fechamento desta reportagem.

Comissão

O deputado estadual Zé Guilherme (PRP) foi eleito, na última semana, como presidente da Comissão de Esporte,
Lazer e Juventude na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Atualmente, um dos filhos do parlamentar,
Adriano Aro, comanda a Federação Mineira de Futebol (FMF). Questionado se não havia um conflito de interesse em
assumir o comando do colegiado, o político, que também é pai do deputado federal Marcelo Aro, negou. "Não vejo
assim. A FMF é uma entidade de direito privado", afirmou.

"(A FMF) poderá agregar muito no conhecimento do futebol amador pelo interior, e aqui nós vamos tratar de políticas
públicas para atender jovens das cidades menores que estão desassistidos e ficam jogados. Eu acho que uma política
pública em um custo muito baixo é capaz de prover a saúde, a prevenção da saúde e o lazer", disse Zé Guilherme.
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