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TV Globo
Título: Reforma administrativa em MG - 19h13

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de reforma administrativa do Governador Romeu Zema, do Partido NOVO, chegou à Assembleia
Legislativa no início do mês e ainda não foi apresentado pelas comissões , mas a pauta já tem mobilizado os
deputados . O acesso dos jornalistas continua limitado. Menciona a Escola de Saúde Pública. Entrevista: Dep.
Gustavo Valadares - PSDB (líder de governo na ALMG); Dep. André Quintão  - PT (líder do bloco de oposição na
ALMG); Dep. Guilherme da Cunha - NOVO (vice-líder do governo na ALMG); Dep. Ulysses Gomes  - PT (líder da
oposição na ALMG).
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Itatiaia
Título: Aprovada Pec na Assembleia - 17h01

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Acaba de Ser aprovada em 2ª turno na Assembleia Legislativa  a PEC,  Proposta de Emenda Constitucional que
obriga os secretários de estado a prestarem contas na Assembleia Legislativa nas comissões  temáticas a cada 4
meses , mas o assunto mesmo na casa hoje foi a declaração do prefeito de Betim Vittorio Medioli durante audiência de
assuntos municipais em que ele sugeriu que se o governador não cumpre as obrigações constitucionais ele seja alvo
de um pedido de impeachment. A audiência discutiu repasses atrasados do Governo do Estado para as prefeituras.
Entrevista: Vitório Medioli - prefeito de Betim.
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Itatiaia
Título: Falando da cidade de Mariana depois da tragédia - 16h17

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Entrevista: Duarte Júnior - PPS - Prefeito de Mariana . Falando como está a cidade de Mariana depois do rompimento
de barragem depois de um pouco mais de 3 anos da tragédia. A legislação da segurança para as barragens foi
aprovada na Assembleia na sexta feira e sancionada pelo Governador Romeu Zema na segunda feira prevê que as
multas estaduais, 50% do valor, seja destinados aos municípios atingidos por rompimentos de barragens.
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Rede Minas
Título: A cada 4 meses - 19h29
Editoria: Jornal Minas 2a ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Foi aprovada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que obriga secretários de Estado e dirigentes da administração indireta a comparecerem,
quadrimestralmente, às comissões permanentes da Casa para prestarem contas. O texto, que tem como autor o
presidente do Legislativo, Agostinho Patrus (PV), foi aprovado por unanimidade.
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Itatiaia
Título: Secretários de Estado vão ter que prestar contas ao deputados três vezes ao ano e prefeito 

de Betim cobra repasses - 19h28
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Secretários de Estado vão ter que prestar contas ao deputados  três vezes ao ano. E prefeito de Betim fala em
impeachment de Zema ao cobrar acerto de repasse do Governo. Foi aprovada hoje em segundo turno a PEC que
obriga os secretários estaduais a prestarem contas a cada quatro meses nas Comissões temáticas da Assembleia
Legislativa . De acordo com o deputado Gustavo Valadares , do PSDB, que é líder do bloco da base de governo, a
medida é benéfica. Mais cedo o atraso de repasses do governo para prefeituras foi debatido na Comissão de Assuntos
Municipais da Assembleia Legislativa . O prefeito de Betim, Vitório Mediolli, do Podemos, sugeriu que caso não
cumpra os repasses constitucionais para os municípios, o governador Romeu Zema também seja alvo de um pedido de
impeachment. Entrevista: Gustavo Valadares (deputado - PSDB e líder do bloco da base do governo); André
Quintão - PT (líder do bloco da oposição); Vitório Mediolli (prefeito de Betim).
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa - 19h11

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

A cada dia mais lama, mais sujeira, mais motivos para sofrer por causa da tragédia da Vale em Brumadinho. Mas hoje,
uma notícia alegra os mineiros. Comentário de Eduardo Costa - Eduardo conta a notícia. Eduardo Costa diz que
Brumadinho continua rendendo tristeza. Agora é oficial, porque a promotora Marta Larcher foi à Assmbleia e disse que,
de fato, a farta documentação de que a Vale fez cálculos do que seria mais caro: deixar uma tragédia acontecer (matar
300 pessoas) ou arrumar a barragem? Agora, a gente tem mais motivos para sofrer, quando sabe que cinco pessoas,
pleo menos cinco continua presas em Brumadinho porque tentaram fazer-se de vítimas para tentar indenização.
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Alvorada
Título: Mutirão para negociação de dívidas com bancos - 19h06

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Termina amanhã o prazo para se cadastra no mutirão para negociação de dívidas com bancos. O evento será realizado
entre os dias 11 e 15 de março pelos Procons da Assembleia e pela Prefeitura de Belo Horizonte.
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Alvorada
Título: Cadastro para negociação de dívidas com bancos - 16h02

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Termina amanhã o prazo para se cadastrar no mutirão para negociação de dívidas com bancos. O evento será
realizado entre os dias 11 e 15 de Março pelos procons da Assembleia e pela Prefeitura de Belo Horizonte. A relação
de clientes endividados será enviada diretamente para os bancos que vão entrar em contato com os consumidores
para agendar o atendimento.
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Portal EM
Título: Deputados aprovam PEC que obriga secretários de Zema a prestar contas à Assembleia

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Projeto de autoria do presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV), prevê que autoridades deverão apresentar
dados às comissões temáticas a cada quatro meses
PEC foi aprovada com 52 votos, quatro a mais que o necessário

Os deputados  estaduais aprovaram na tarde desta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição (PEC) que
obriga secretários, dirigentes de entidades da administração direta e indireta e órgãos ligados ao Executivo a cumprir
convocações da Assembleia Legislativa para participar de reuniões das comissões temáticas.

O texto de autoria do presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV), foi aprovado pelos 52 parlamentares presentes
no plenário da Casa e prevê que as autoridades deverão prestar contas ao Legislativo a cada quatro meses. O
descumprimento das convocações sujeitará o "infrator" a responder um processo de "responsabilidade administrativa".

Oficialmente, a alegação é reforçar a função fiscalizatória do Legislativo, mas nos bastidores, a aprovação do texto é
uma demonstração do descontentamento dos deputados com a pouca receptividade que alegam ter do Executivo.

Horas antes da aprovação da PEC, o líder de um dos blocos que se intitula independente, deputado Cássio Soares
(PSD), apresentou na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  um requerimento para que os
secretários da Fazenda e Planejamento compareçam à Assembleia Legislativa  para apresentar uma análise da
situação financeira do estado e quais as medidas adotadas para equacionar o déficit orçamentário.

Como o documento é anterior à PEC, eles não são obrigados a participar da reunião. "Agora vamos ver se a nova
política defendida pelo governo Zema existe", afirmou o parlamentar, que pretende marcar o encontro para logo depois
do feriado do Carnaval.

Tradicionalmente, raramente secretários de estados atendiam a chamados da Assembleia, até porque não havia na
legislação mineira nada que os obrigasse.

O líder do bloco da oposição, André Quintão  (PT), nega que a aprovação da PEC seja uma retaliação a Zema. "A
PEC fortalece o papel das comissões e garante um contato direto dos deputados  com titulares dos órgãos,
permitindo que acompanhemos a execução orçamentária e das metas das secretarias", argumentou.

Filiado ao partido do governador, Guilherme da Cunha  (Novo) disse que a PEC é "extremamente positiva" e vai
trazer mais transparência à gestão pública.

A redação final do projeto foi aprovada em comissão logo depois da reunião plenária. A pressa na votação da PEC tem
justificativa: semana que vem haverá o feriado do Carnaval, e logo depois, a pauta estará trancada por 10 vetos do
governo.

Como trata-se de uma PEC, o texto depende apenas de promulgação pelo Legislativo. As regras ainda serão
regulamentadas pela Mesa Diretora.
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Bhaz
Título: Tá devendo? BH tem mutirão para negociar dívidas com bancos e instituições financeiras

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

As inscrições para participar do mutirão de negociação de dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras
promovido pelo Procon da Prefeitura de Belo Horizonte e Procon da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) terminam nesta quinta-feira (28). Cerca de mil consumidores já se inscreveram. O mutirão acontece durante a
Semana do Consumidor marcada para 11 a 15 de março.

Para participar, o interessado deve enviar um e-mail para [email protected] ou ligar para o número (31) 2108-3460, no
horário das 13h às 17h, 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.

As instituições financeiras que participarão da iniciativa são: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Bradesco e BMG. Após o encerramento das inscrições, as listas serão enviadas para os bancos e, em
seguida, as próprias instituições entrarão em contato com os clientes cadastrados para agendar a data e o horário do
atendimento.

Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o
número total de negativados no Brasil chegou a 62,4 milhões de CPFs em outubro de 2018, o que representa 40,6% da
população adulta. O quadro é ainda mais dramático quando se constata que 5,4 milhões de inadimplentes têm acima
de 65 anos de idade. De acordo com a pesquisa, a maior parte das dívidas se refere ao setor financeiro (cartão de
crédito, cheque especial e empréstimos).

A diretora do Procon Municipal, Mônica Coelho, destacou a importância da parceria com o Procon ALMG para fazer o
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 já foram feitas 380 reclamações.

Para não se endividarem, Mônica Coelho destaca que os consumidores têm que estar atentos à contratação de
pacotes de serviços bancários. De preferência, ter acesso sempre aos contratos por escrito. Ela também lembrou que
devem saber que têm direito à portabilidade para bancos que ofereçam menores taxas.

De acordo com o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa , hoje, de cada dez pessoas que
comparecem ao Procon, seis estão endividadas. "É uma situação muito grave, na medida em que um orçamento
corroído por dívidas traz consequências dramáticas para toda a família. 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.

Da PBH

Comentários
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Tecle Mídia - Sete Lagoas (MG)
Título: Buscas devem durar mais 50 dias, diz Corpo de Bombeiros

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 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 de Belo Horizonte, devem durar mais 50 dias, aproximadamente, de acordo com
o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva. Ele participou de uma
audiência pública realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (26) para debater
as causas e as consequências da tragédia.

"Nossa previsão é de 50 dias, mas isso ainda depende muito de como vai andar todo o trabalho, a questão biológica de
cada um dos segmentos encontrados, e pode variar um pouco. A partir do momento em que forem diminuindo a
efetividade do trabalho e o número de desaparecidos da lista, vamos fazer um novo planejamento", afirmou o coronel.
Na segunda-feira (25), quando o rompimento da barragem completou um mês, o porta-voz dos bombeiros, tenente
Pedro Aihara, disse que não havia previsão para o fim das buscas.

Segundo Silva, a experiência da corporação em Mariana, na região Central, após o rompimento da barragem da
Samarco, em 2015, ajudou a estabelecer o prognóstico. "O número de vítimas em Brumadinho é bem maior, mas a
área atingida é menor. Nós trabalhamos com mais de 80 km em Mariana e região, e aqui (em Brumadinho) estamos
trabalhando em uma área fechada, que, em linha reta, dá cerca de 10 km. É um trabalho muito mais intenso, e estamos
tendo aporte de recursos maior", pontuou.

As operações estão em uma terceira fase - a primeira consistia em buscas superficiais na área, e, na segunda, os cães
foram o principal meio utilizado para localizar as vítimas. "Nós estamos diminuindo o número de homens, mas
aumentando a quantidade de máquinas", explicou.

De acordo com o coronel, um corpo e um segmento de corpo foram localizados nesta terça-feira pela manhã,
totalizando 180 mortes confirmadas. Ele afirmou que há um número "importante" de segmentos aguardando
identificação no Instituto Médico-Legal (IML): "Não vamos abandonar nenhuma das famílias sem uma resposta
adequada até o fim das operações".

Ciência do risco

A promotora de Justiça Marta Alves Larcher também participou da audiência, representando a força-tarefa que
investiga a tragédia em Brumadinho, e ressaltou que há indícios de que os problemas técnicos da barragem já eram
conhecidos por alguns setores da Vale. "Já havia indícios que permitiam aos operadores da barragem concluir que
havia risco de rompimento, e esses sinais foram desconsiderados", afirmou, ressaltando um documento interno da
mineradora de 2018, ao qual o Ministério Público teve acesso, que mostra que, entre as 57 barragens sob
responsabilidade da empresa, dez estavam em situação mais crítica, inclusive a que rompeu.

Promotoria

Segurança. A promotora de Justiça Marta Alves Larcher não informou se as "instâncias superiores" da Vale tinham
conhecimento dos problemas da barragem que se rompeu em Brumadinho.
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Bhaz
Título: Laura Serrano - Luta ou fuga?

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

O mecanismo de luta ou fuga é intrínseco a todo indivíduo. A expressão é originária do inglês "fight or flight" e se
caracteriza como a resposta do nosso sistema nervoso autônomo a estímulos externos de ameaça. É biológico e
automático: ao nos depararmos com situações adversas ou perigosas, todo nosso organismo prepara-se para lutar ou
fugir. Ambas as reações são legítimas e buscam a autoproteção, estando intimamente ligadas ao instinto natural de
sobrevivência. Portanto, não há nada de errado em lutar ou mesmo fugir diante de uma ameaça.

Pois bem, o que isso tem a ver com o contexto em que vivemos hoje no Brasil? Vivemos em um ambiente de corrupção
na política, baixo crescimento econômico, índices de violência que se comparam a de países em guerra, serviços
públicos de péssima qualidade apesar dos altos tributos que pagamos, pouca educação e saúde para nossas crianças,
enfim... um ambiente externo de ameaças. Antes das últimas eleições, um amigo me disse em tom jocoso: "Ou agimos
agora para melhorar o Brasil ou vamos todos embora do País em um cruzeiro luxuoso."

Não há problema algum em fugir para proteger a família e buscar melhores condições de vida e de desenvolvimento.
Eu mesma fui para o Canadá há dez anos, pelo programa de imigração do governo canadense, com meu marido ao
meu lado e um sonho: construir minha família em um país de primeiro mundo. Apesar de bastante integrada na
sociedade local - falava fluentemente o inglês e o francês, cursei meu mestrado em Economia na Concordia University,
tinha amigos de várias partes do mundo - sempre me senti como uma eterna estrangeira no lugar que tinha escolhido
para viver. Enfim, resolvemos voltar para o Brasil!

Naquele momento, decidi me juntar ao grupo dos que lutam diante das ameaças. Talvez, lutar não seja o termo mais
adequado, mas, sim, agir. Resolvi sair da indignação e partir para a ação. Agir ocupando o vácuo que o poder público
insiste em propagar. Não adianta esperar a ação dos governantes. Apenas reclamar não nos tem levado a lugar algum.
Sem desculpas! Se o Estado não faz, façamos nós.

Em 2016, filiei-me ao NOVO, sem jamais ter tido vínculo com nenhum partido político. O fiz por acreditar que as
mudanças estruturais que precisamos virão somente a partir da boa política e que é preciso que nós ocupemos os
parlamentos. Não é uma questão de nós, população, contra eles, políticos, mas, sim, a conscientização de que a
política, os parlamentos, os políticos somos nós! O NOVO não utiliza o dinheiro de pagamento de impostos para se
financiar, defende a redução de tributos, a eficiência na gestão pública, a liberdade econômica, a meritocracia, a
igualdade de oportunidades e a visão de longo prazo. É um partido político que nasceu com o objetivo de melhorar a
vida das pessoas.

Ano passado, candidatei-me a Deputada Estadual de Minas Gerais. Fui a deputada mais bem votada do NOVO e eleita
com orçamento de menos de R$ 22 mil. O slogan da campanha e que trago para meu mandato é: fazer mais com
menos! Provamos que é possível mesmo antes de tomar posse. Dos 77 deputados  estaduais desta legislatura, sou a
deputada eleita com menor gasto de campanha e sem utilizar nenhum real de dinheiro público. Curioso ser justamente
do dito "partido rico dos empresários" a deputada eleita com menor gasto de campanha entre todos os deputados
mineiros.

Enfim, talvez um pouco tardiamente, juntei-me ao grupo dos que lutam para mudar o cenário de adversidades vividas
no Brasil. Antes tarde do que nunca. Mas, se você já se cansou e acha que o nosso País não tem mais jeito, que a
culpa é dos políticos e que basta reclamar sem arregaçar as mangas e agir em prol do bem comum e, principalmente,
do próximo, tudo bem. Nosso sistema nervoso autônomo também reage a ameaças através da fuga. Lembre-se:
mecanismo de luta ou fuga, que vem do inglês "fight or flight" . Afinal, além do navio luxuoso, também há a opção do
avião.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h11

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Jornalista: Essa é a sua primeira oportunidade de trabalhar no legislativo,estamos caminhando para o encerramento do
primeiro mês dos trabalhos na Assembleia.O que o senhor tem percebido,quais as grandes diferenças entre o trabalho
do executivo e do legislativo?  Deputado; ''Depois de três mandatos no executivo,estou me adaptando,nessa nova
forma que é o legislativo,com um processo totalmente diferente.Eu acho que com o tempo estarei adaptado a nova
casa.''  Entrevistado: Marquinhos Lemos - PT (deputado estadual)
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Rádio Super Notícia FM
Título: Governo de Romeu Zema se articula para aprovação da reforma administrativa do estado

-07h04
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 27-02-2019 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. Entrevistados: André Quintão  -PT
(deputado estadual)
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Portal EM
Título: Briga prefeitos pode prejudicar projetos de Zema na ALMG, diz líder da base

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Segundo Gustavo Valadares , a situação pode 'contaminar a ainda desmobilizada base'. AMM acusou governador de
promover confisco maior que Pimentel
O líder do bloco da base de Zema na Assembleia, Gustavo Valadares , alertou o governo

Deputados  da base do governador Romeu Zema (NOVO) tomaram as dores de prefeitos mineiros na manhã desta
quarta-feira (27) e fizeram um alerta: se ele não atender às reivindicações dos municípios, pode ter dificuldades de
aprovar as propostas que enviar à Assembleia Legislativa .

As falas foram em resposta às críticas dos prefeitos em audiência na ALMG, na qual o presidente  da Associação
Mineira de Municípios (AMM) Julvan Lacerda (MDB) acusou Zema de promover um "confisco" maior do que o do
ex-governador Fernando Pimentel (PT).

Na reunião, os prefeitos cobraram de Zema a revogação de um decreto de Pimentel que criou uma comissão para
controlar o fluxo de caixa do estado. Na avaliação de parte dos municípios, foi por causa desta norma que os repasses
de IPVA e ICMS passaram a ser retidos pelo estado. Zema anunciou a deputados  estaduais e federais que vai
revogar a regra mas até o momento isso não foi feito.

Além do decreto, segundo o presidente  da AMM Julvan Lacerda, o novo governador continua devendo R$ 1 bilhão às
prefeituras. "Exigimos a regularização dos repasses e o pagamento do confisco de janeiro, tendo em vista que foi o
maior até agora. O Pimentel confiscou R$ 6 bilhões em 24 meses e o Zema confiscou R$ 1 bilhão em apenas um mês",
disse.

O líder do bloco da base de Zema, deputado Gustavo Valadares  (PSDB), reforçou a cobrança dos prefeitos e disse
que o governador terá de dar uma solução. "Estamos chamando a atenção do governo de que não dá para ficar contra
os prefeitos, o governo tem se resolver e colocar em dia essa conta e manter as obrigações com os municípios em dia.
Senão vai contaminar a ainda desmobilizada base na Assembleia", disse.

impresso em 04/03/2019 às 11:55 21 de 238

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/27/interna_politica,1034237/briga-prefeitos-pode-prejudicar-projetos-de-zema-na-almg-diz-lider-da.shtml
http://www.interclip.com.br/


TV Record News
Título: Vale teria manipulado reolatórios sobre  a barragem - 11h13

Editoria: Hora News
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

A promotora da Força Tarefa que investiga o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, disse que a
mineradora manipulou relatórios e colocou interesse do dinheiro acima da vida. O depoimento foi dado numa audiência
pública na Assembleia Legislativa  que avalia a abertura de uma CPI para investigar o desastre. Entrevista: Marta
Larcher (promotora).
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Atraso nos repasses obrigatórios de impostos do Estado para os municípios e os impactos na gestão das prefeituras e,
consequentemente, nos serviços oferecidos aos cidadãos. Esse é o tema da audiência pública que a Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) realiza hoje, às 9h,
no Auditório José Alencar Gomes da Silva. O requerimento é da presidenta da comissão, deputada Rosângela Reis
(PV). Devido à crise financeira pela qual passa Minas Gerais, desde a gestão do governador Fernando Pimentel (PT),
alguns repasses obrigatórios aos municípios vêm sofrendo atraso. Entre as verbas que deixaram de ser transferidas,
provocando protestos dos prefeitos, constam impostos estaduais, como o ICMS e IPVA, e também recursos para
custear o transporte escolar. Para a reunião, foram convidados representantes do Governo do Estado e dos municípios
mineiros.
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PUXANDO O SACO

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.

MUDANÇA DE POSTURA

Mesa da Assembleia restringe auxílio-moradia para deputados  mineiros. Deliberação publicada no sábado permite o
benefício apenas para parlamentares que não tenham imóvel em Belo Horizonte ou que não morem com alguém que
tenha benefício semelhante.
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Os consumidores mineiros que estão com o nome sujo terão uma boa oportunidade para renegociar as dívidas junto
aos bancos. Mutirão realizado na Semana do Consumidor, que vai de 11 a 15 de março, receberá o cadastro de mais
de mil inadimplentes e seis instituições financeiras para fazer acordos intermediados pelo Procon da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e pelo Procon da Prefeitura de Belo Horizonte. Os interessados podem se
cadastrar até amanhã, dia 28 de fevereiro.

Conforme os Procons, 60% dos consumidores que procuram o auxílio do órgão estão endividados. Os débitos
bancários estão no alto da lista, atrás apenas das empresas de telecomunicações. Participarão da iniciativa os bancos
Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG.

A ideia do mutirão é aliviar a situação econômica dos inadimplentes, por meio de negociações de taxas e prazos, para
fomentar o crescimento de setores como indústria e comércio em Minas Gerais.

"A inadimplência é um problema que interessa a todos solucionar, inclusive aos bancos. Quando a economia vai mal,
todos os setores vão mal', afirma Mônica Coelho, diretora do Procon de Belo Horizonte.

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) mostra que o número total de negativados no Brasil chegou a 62,4 milhões de CPFs em outubro de 2018, o que
representa 40,6% da população adulta do país. Cerca de 5,4 milhões de inadimplentes têm acima de 65 anos de idade,
o que torna o quadro ainda mais dramático. Conforme os dados apresentados pelo estudo, a maior parte das dívidas se
refere ao setor financeiro, que inclui cartão de crédito, cheque especial e empréstimos.

Em Minas Gerais, estatísticas do Procon da Assembleia  revelam que, de 2015 a 2018, triplicou o número de
reclamações referentes a empréstimos nas modalidades consignado e pessoal. "Esse problema e as queixas
relacionadas a cartões de crédito só perdem no ranking para o setor de telecomunicações", diz Marcelo Barbosa ,
coordenador do órgão. Segundo ele, os altos juros cobrados pelos bancos estão entre os principais motivos do
endividamento, já que nem sempre o consumidor tem consciência do rombo que o empréstimo pode provocar no
orçamento.

"É uma situação grave, na medida em que um orçamento corroído por dívidas traz consequências dramáticas para toda
a família", diz Barbosa, destacando que, além da negociação, o consumidor deve buscar melhorar sua educação
financeira e fazer o planejamento do orçamento doméstico.

Para participar do mutirão, os interessados devem ligar para o número (31) 2108-3460, das 13 às 17 horas, ou enviar
um e-mail para mutirão.dividas@almg.gov.br, informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco com o
qual pretende negociar sua dívida. Caso o consumidor esteja inadimplente com mais de uma instituição financeira, ele
deve fazer cadastros distintos para cada uma delas. Mensagens incompletas não serão consideradas, por isso os
consumidores devem ficar atentos ao preencher as informações.

As listas serão enviadas para os bancos e, em seguida, as próprias instituições entrarão em contato com os clientes
cadastrados para agendar a data e o horário do atendimento, que será feito no próprio banco. "Em caso de dúvidas
sobre a proposta apresentada, o consumidor poderá procurar o Procon antes de fechar negócio", diz Mônica Coelho,
diretora do Procon municipal.

Os cadastros serão feitos até amanhã, 28 de fevereiro, das 13h às 17h, pelo número (31) 2108-3460 ou no e-mail
mutirão.dividas@almg.gov.br. As negociações acontecerão entre os dias 11 e 15 de março
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É preciso atenção para garantir uma negociação vantajosa

O consultor de finanças Paulo Vieira, professor de economia da faculdade Unihorizontes, afirma que, na hora de
renegociar ou parcelar suas dívidas, os consumidores precisa estar atentos para analisar se a proposta apresentada
pelo banco é, de fato, a melhor opção.

"Nem sempre a primeira oferta será a melhor possível. Quase sempre, dá para negociar os juros, os prazos e até o
tamanho das prestações, para melhorar as condições para o devedor", afirma o especialista.

Em alguns casos, também não é viável fazer a renegociação, como quando a dívida já está quase quitada ou quando
os juros são muito altos.

Desde que existam esses cuidados, Paulo Vieira acredita que renegociações como as que estão previstas para a
Semana do Consumidor, de 11 a 15 de março, sejam vantajosas para as duas partes. O mutirão será mediado pelos
Procons da Assembleia e da Prefeitura de Belo Horizonte.

"É bom para quem deve, por ser uma oportunidade de limpar o nome, e para quem espera receber, porque possibilita
que o devedor realmente pague o valor devido", afirma o consultor, que também faz uma ressalva. "Apesar dessa
vantagem, o consumidor nunca deve contrair uma dívida com a expectativa de negociar lá na frente, porque isso não é
garantido", diz ele.

A diretora do Procon Municipal de Belo Horizonte, Mônica Coelho, também orienta para que os consumidores
verifiquem a quantidade de parcelas, o custo mensal, o valor dos juros e o custo efetivo total proposto pela negociação,
para poder comparar a dívida que está contraindo com aquela que ele tem atualmente.

"Se os juros atuais são de 2,9% e eles vão passar para 2,8%, por exemplo, pode não ser um negócio tão vantajoso,
especialmente se estiver aumentando muito o tamanho das prestações como contrapartida", explica.

Nesses casos, ela diz que pode compensar mais pegar outro empréstimo para quitar o atual, desde que os juros sejam
menores e as condições, mais atrativas. "Também é possível buscar portabilidade da dívida em outro banco e ver se
ele pode oferecer condições melhores", afirma Mônica, destacando que o mutirão vai facilitar esse processo, já que o
consumidor terá acesso à quantidade exata de parcelas e ao custo total do débito, informações necessárias para fazer
a portabilidade.

Para não se endividarem novamente, Mônica Coelho explica que os consumidores precisam sempre estar atentos à
contratação de pacotes de serviços bancários e nunca aceitar ofertas feitas por telefone.

"O ideal é pedir os contratos por escrito e buscar auxílio de entidades especializadas para entender os termos", diz ela.
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Assembleia restringe trabalho dos jornalistas

Os jornalistas mineiros foram surpreendidos com absurda decisão da nova Mesa da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais que veta o acesso dos jornalistas à antessala do plenário, local próprio e utilizado pela imprensa há
décadas para colher informações. A deliberação número 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 define a deliberação como "uma das atitudes mais anti-democráticas 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. O Sindicato patronal dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares
de Minas Gerais - Sindijori somou forças ao Sindicato dos Jornalistas contra o abuso do comando da ALMG na
proibição aos jornalistas, que atinge diretamente os veículos de comunicação do interior. Aliás, na ALMG também é
comum o "pouco caso" com os veículos de comunicação do interior, uma prática que precisa acabar, juntamente com a
proibição imposta pela deliberação 2.700 da mesa diretora do Legislativo Mineiro.
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Por causa do atropelamento que matou o ciclista Alexandre Lazzaroto, de 57 anos, no último fim de semana, o
deputado Doorgal Andrada  (do Patriota) que é triatleta, se reúne na manhã desta quarta-feira (27) com a
superintendente da Cidade Administrativa, Marilene Betras.

Na reunião serão discutidas medidas de segurança para a prática de esportes no local, que é bastante frequentado por
ciclistas, corredores e outros atletas.

Marilene Bretas exerce a função de prefeita da Cidade Administrativa, cargo que ela ocupou no governo tucano e para
o qual voltou na atual gestão.

Conhecida por resolver demandas de organização apresentadas pelos servidores, ela vai receber do deputado pedidos
como acesso às imagens do acidente que possam ter sido gravadas pelo sistema de vigilância do local e dados sobre
as linhas de ônibus que circulam na Cidade Administrativa. Na período da tarde, o deputado deve se reunir com o
delegado que investiga o caso.

Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que solicitou à BHTrans a desativação da Linha
642 aos sábados na Cidade Administrativa. A linha já não funciona aos domingos.
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A Escola do Legislativo "Vereadora Virgínia Alcântara" foi reativada em Araguari. A iniciativa da Câmara Municipal é
uma das grandes bandeiras para levar o conhecimento do que é o poder Legislativo até a população, desde a infância.
Dentro da programação, estão palestras e atividades lúdicas que, inicialmente, estão sendo realizadas na Escola
Estadual Costa Sena.

A iniciativa faz parte do projeto "Poetizando o Legislativo", proposta pelo presidente  da Câmara, Wesley Marcos
Lucas de Mendonça (PPS) e desenvolvida pela equipe pedagógica da Escola do Legislativo. Entre os assuntos
discutidos durante os encontros com os alunos, está a função do Legislativo, suas atribuições e atuação. "Essas aulas
acontecem na própria escola, onde podemos aproximar os alunos e o Legislativo. Para isso são promovidas atividades
lúdicas e ao mesmo tempo repletas de fantasias e metáforas, para divertir e auxiliar na compreensão das crianças e
adolescentes," afirmou Wesley Lucas.

Seguindo a programação, os alunos terão a oportunidade de participar de um debate sobre arte literária da poesia com
o presidente  da Academia de Letras e Artes de Araguari (ALAA), Edmar César Alves. Para o encerramento do
trabalho na referida escola, os alunos produzirão textos literários sobre o tema: Legislativo e sua relação com a
comunidade.

Segundo o vereador, os textos dos alunos serão posteriormente organizados em um livro e será publicado pela Escola
do Legislativo. Ainda este ano, outras atividades estão sendo organizadas para as demais escolas do município.

Na ocasião, a diretora do Costa Sena, agradeceu a parceria e afirmou que estão de portas abertas para o projeto.
"Sabemos que esta iniciativa contribuirá para a vida escolar de nossos alunos, incentivando ainda mais a leitura e a
escrita. Através da Escola do Legislativo, os alunos têm a oportunidade de aprender e conhecer como funciona a Casa
Legislativa e o trabalho desenvolvido pelos vereadores; é bastante interessante," afirmou Simone Ferreira da Silva.

A Escola do Legislativo é um projeto da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) que é vinculado às
Câmaras Municipais e possui caráter de capacitação, formação, aperfeiçoamento e especialização técnica de
servidores públicos, vereadores e sociedade em geral. A criação da Escola do Legislativo em Araguari foi aprovada
através da Resolução nº 77, no dia 31 de março de 2015.

Em outubro de 2018, a Escola do Legislativo passou a denominar "Vereadora Virgínia Alcântara", com o objetivo de
homenagear a parlamentar falecida em julho do mesmo ano, quando ainda exercia função na Casa Legislativa.
"Denominar a Escola do Legislativo com seu nome é um pequeno ato de reconhecimento dentre muitos outros que
surgirão. A vereadora jamais será esquecida pelos seus trabalhos sociais, de evangelização, pelos trabalhos na função
de legisladora e principalmente, pela alegria e paz que a acompanhava por onde passava", justificou o parlamentar
Wesley Lucas.

Ainda dentre os objetivos da Escola está o desenvolvimento de programas de formação, aperfeiçoamento e
especialização técnica; assegurar a qualidade das atividades dos servidores públicos através de capacitação; realizar
cursos, palestras, debates e seminários em parceria com instituições científicas e educacionais; desenvolver programas
de formação e qualificação das lideranças comunitárias e políticas; dentre outros.
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"O Carnaval está chegando e, como não poderia deixar de ser, a folia irá tomar conta de Itapecerica nos dias 1º a 5 de
março. O Carnaval Itabeleza 2019 foi cuidadosamente planejado de modo a proporcionar dias de alegria e diversão
para a população, mas sem ocasionar grandes investimentos financeiros por parte da Prefeitura, uma vez que será
uma festa simples e realizada em parceria com a iniciativa privada. Além de promover a cultura e o entretenimento, o
evento irá gerar o fomento da economia e do turismo no município.

Estamos preparando uma estrutura que garanta o conforto e o bem-estar dos foliões, com banheiros, barracas de
comidas e bebidas; segurança reforçada; programação enxuta, tendo como destaques os tradicionais blocos da cidade
e bandas locais; e enfeites modestos, mas tudo de muito bom gosto e organizado com muito carinho.

Quero agradecer imensamente à Multimarcas Consórcios, do nosso ilustre conterrâneo Fabiano Cazeca, por patrocinar
o Carnaval Itabeleza 2019. Sem os recursos disponibilizados pela empresa a realização da festa ficaria comprometida.
Agradeço também o apoio do Sicoob, Supermercado Faria, Distribuidora de Bebidas Nova Ita, deputado estadual
Fábio Avelar  e deputado federal Marcelo Aro. E agradeço, ainda, a todos que, de uma forma ou de outra, estão
contribuindo com muito entusiasmo para o sucesso do evento.

Enfim, é importante salientar que o Carnaval é uma festa do povo e não da Prefeitura. A festividade é tradicional em
Itapecerica, ansiosamente aguardada pela população todos os anos. À administração municipal cabe estruturar o
evento, mas quem verdadeiramente faz a festa são os foliões. Vamos todos brincar o Carnaval de forma saudável, em
um clima familiar, e aproveitar os dias de folia com muita animação e paz!"

Prefeito Wirley Rodrigues Reis - Têko
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O governador Romeu Zema enviou ao plenário da Assembleia projeto de lei que isenta a cobrança do ITCD, Imposto
sobre transmissão causa mortes, e doação de quaisquer bens ou direitos sobre os afetados da tragédia de
Brumadinho. O objetivo é isentar as ações feitas pela Vale aos representantes de famílias de empregados ou dos
trabalhadores terceirizados da empresa ou ainda de pessoas da comunidade falecidas ou desaparecidas em
decorrência do rompimento da barragem. O projeto especifica que as pessoas vão ser isentas do imposto devem
constar na lista oficial da coordenadoria estadual de defesa civil.
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Deputados  querem de Zema mais informações sobre a reforma administrativa. Aliados dizem que mudanças trarão
economia
As negociações sobre o projeto de reforma administrativa começaram com embates entre deputados  estaduais e
representantes do governo de Minas. Ontem, representantes do governo estadual foram até a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) explicar para alguns deputados  pontos do texto elaborado pelo governador
Romeu Zema (Novo). Alguns deputados , no entanto, cobraram mais transparência e citaram dificuldades em
conseguir informações claras do Palácio Tiradentes sobre a reforma. Após o carnaval, secretários e técnicos do
governo estadual se reunirão com líderes dos quatro blocos da Casa para explicar os planos de Zema.

"O governador tem que entender que nós somos um parlamento. Precisamos de informações para tomar as decisões",
cobrou o deputado Carlos Pimenta  (PDT). No plenário, ele fez críticas à gestão de Zema na área da saúde. "A
secretaria de Saúde está perdida. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. As prefeituras não recebem, os repasses
para o Ipsemg não estão sendo feitos, temos hospitais fechando. A situação é caótica", afirmou Pimenta.

Na semana passada, o governo de Minas nomeou novo secretário de Estado de Saúde. O neurocirurgião Carlos
Eduardo Amaral Pereira da Silva assumiu a vaga que era do médico Wagner Eduardo Ferreira, que pediu licença para
tratar de assuntos particulares. O líder do bloco governista, deputado Gustavo Valadares  (PSDB), rebateu as críticas
de Pimenta e afirmou que na semana que vem representantes do governo estão na Casa para "eximir todas as dúvidas
dos deputados ".

"Você sabe muito bem o motivo da substituição do secretário de Saúde. E não podemos vir aqui querer cobrar de um
governo de 60 dias a solução para problemas que foram criados em quatro anos", respondeu Valadares. Um dos
pontos da reforma administrativa que recebeu críticas foi a incorporação da Escola de Saúde Pública (ESP-MG) à
estrutura da Secretaria de Saúde.

Em aparte feito no plenário, a deputada Laura Serrano  (Novo) defendeu que a mudança trará economias aos cofres
públicos e tem objetivo de garantir mais efetividade no desenvolvimento de políticas públicas da área. "Quero
esclarecer algumas informações sobre essa mudança. A Escola de Saúde Pública não deixará de existir, continuará
sua atividade e terá menos gastos", disse a parlamentar. "Você, do partido do governador, deve ter sido recebida e ter
ouvido as explicações, mas nós não sabemos o que está acontecendo", rebateu Carlos Pimenta .

De acordo com o texto da reforma, os direitos dos servidores efetivos da atual estrutura da ESP-MG serão mantidos,
sendo os cargos das carreiras de técnico e analista em educação e pesquisa em Saúde transferidos para a secretaria
de Saúde.

Entre outras medidas, o texto propõe a redução das secretarias de estado, das atuais 21 para 12 e o enxugamento da
estrutura interna das secretarias em 47% de cargos e a extinção de 16% dos cargos comissionados. Como o projeto
tramita em regime de urgência, com prazos regimentais reduzidos à metade, ele passará a trancar a pauta da Casa no
final de março.
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Sucesso FM - Divinópolis
Título: Bombeiros serão homenageados pela atuação em Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Bombeiros militares de Minas Gerais serão homenageados por sua atuação durante a tragédia envolvendo o
rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, do grupo Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). Os diplomas de votos de congratulações serão entregues em reunião com convidados na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), conforme requerimento aprovado pela Comissão de Segurança
Pública . Bombeiros militares chegaram a ficar mais de dez horas seguidas nas chamadas áreas quentes, em meio a
destroços, terra e lama, quando os profissionais precisaram rastejar em busca de vítimas.
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Rede Minas
Título: Mutirão limpa nome do Procon - 12h40

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Consumidores mineiros que estão com nome sujo,terão uma boa oportunidade para renegociar as dívidas junto aos
bancos,as inscrições vão até amanhã.As listas serão enviadas para os bancos e em seguida as próprias instituições
entrarão em contato com os clientes cadastrados,pra agendar data e horário de atendimento.Interessados poderão
enviar um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br.
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Inconfidência AM
Título: Operação de resgate em Brumadinho completou 1 mês essa semana - 12h18

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

A operação de resgate em Brumadinho completou 1mês essa semana e deve durar pelo menos mais 50 dias de acordo
com o comandante geral do corpo de Bombeiro de Minas Gerais o Coronel Edgar Estevo. O comandante participou
nessa terça-feira de uma audiência pública na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa . Segundo Edgar
Estevo, a estimativa é baseada no tempo que durou a operação de Resgate em Mariana. Entrevista: Edgar Estevo -
Coandante  geral do Corpo de Bombeiro, Maria Alves Lader - promotora de justiça, Sargento Rodrigues  - deputado
estadual - presidente da comissão - PDT.
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Inconfidência FM
Título: Operação em Brumadinho deve durar mais 50 dias - 07h01

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

A Operação de resgate em Brumadinho completou um mês nessa semana e deve durar mais 50 dias. Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros participou da Comissão de Segurança na Assembleia Legislativa . Entrevista Edgard
Estevo (comandante Geral do Corpo de Bombeiros); Maria Alves Lader (promotora de justiça); Sargento Rodrigues
(deputado estadual / presidente da Comissão- PDT)
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Rádio América
Título: Projeto para endurecer regras 11h35

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu  Zema sancionou um projeto de lei que é um Marco na regulação da mineração no estado.
Endurece as regras para mineração em Minas e coloca alguns pontos que devem ser alterados para que as
mineradoras possam continuar operando. Entrevista: deputado estadual - João Vítor Xavier - PSDB.
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Portal EM
Título: Zema escolhe ex-indicado de Dilma para conselho da Cemig

Editoria: Gerais
Assunto: Matérias de Interesse

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Romeu Rufino foi conselheiro próximo da petista quando ela editou MP que levou a prejuízo bilionário do setor elétrico
Zema escolheu cinco nomes para ocupar o conselho de administração da Cemig

O governador Romeu Zema escolheu o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Romeu Donizete
Rufino - conhecido pela forte ligação com a ex- presidente  Dilma Rousseff (PT) e pela participação na medida do
governo federal que levou a um tarifaço nas contas de luz dos consumidores - para ocupar cargo conselho de
administração da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O nome é um dos cinco indicados pelo governo de Minas que serão submetidos a votação no dia 25 de março em
assembleia extraordinária dos acionistas na qual o Executivo tem 51% das ações com direito a voto.

Rufino foi diretor geral da Aneel entre maio de 2013 e agosto de 2018 e atuou como um dos conselheiros mais
próximos de Dilma na formulação da Medida Provisória 579/2012, que antecipou a renovação das concessões de
energia elétrica e causou prejuízos de mais de R$ 100 bilhões ao setor.

A medida, anunciada pela ex- presidente  Dilma como uma forma de reduzir em 20% as contas de luz dos brasileiros,
levou o caos ao setor elétrico e jogou no colo do consumidor a conta pelas indenizações oferecidas às empresas de
geração e transmissão de energia que participaram da medida.

Como resultado, o governo provocou uma alta de cerca de 50% nas contas de luz em 2015 e, em fevereiro de 2017, a
Aneel anunciou que os consumidores teriam de arcar com um rombo de R$ 62,2 bilhões para pagar as indenizações às
companhias energéticas. Em entrevista em agosto de 2018 ao Estado de São Paulo, quando deixou a Aneel depois de
21 anos trabalhando na agência, Rufino disse ter orgulho de ter o reconhecimento profissional por parte de Dilma.

Jetons de R$ 25,5 milAlém de Rufino, o governo Zema indicou como conselheiros o funcionário de carreira do Banco
do Brasil José Reinaldo Magalhães, o sócio-fundador do Banco BTG Pactual e diretor e sócio responsável pelos
setoers elétrico e de saneamento no Sell Side Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, o advogado Cláudio Araújo
Pinho e o ex- presidente da Alpargatas, dos chinelos Havaianas.

A Cemig tem um conselho administrativo com nove cadeiras. Além dos cinco indicados do governo, serão escolhidos
na assembleia nomes representantes dos empregados e sócios minoritários.

Cada conselheiro tem direito a uma remuneração de até R$ 25,5 mil por mês, valor fixado em assembleia ordinária em
abril de 2018, sendo que 80% deste valor é garantido e o restante depende da presença efetiva em reuniões, caso elas
ocorram.

Mudança no estatuto e incorporações

Os nove suplentes tem vencimento de R$ 16.462,72, mas, segundo a proposta que será votada na mesma assembleia
de 25 de março, os cargos podem deixar de existir.

Na reunião, além dos nomes dos conselheiros indicados, serão avaliadas possíveis mudanças como a reformulação do
estatuto da Cemig,l que prevê a extinção dos suplentes e do cargo de vice- presidente para gerar economia.

Também está incluída a proposta de incorporação da RME e da LEPSA pela Cemig. Também serão destituídos dos
cargos os atuais conselheiros Adézio Lima, Marco Antonio Castello Branco, Bernardo Alvarenga, Marco Aurélio Crocco
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e Luiz Guilherme Piva.
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Folha de São Paulo Online
Título: STF começa a julgar ações que contestam Lei de Responsabilidade Fiscal

Editoria: Mercado
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Brasília

Em meio à crise fiscal que atinge a maioria dos estados, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) começará a
julgar, na tarde desta quarta-feira (27), oito ações que questionam a constitucionalidade de trechos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que entrou em vigor no ano 2000.

A lei define os limites de endividamento e gastos com pessoal para os entes da federação. Ao todo, são contestados
nas ações 25 dispositivos da LRF, entre os quais alguns mecanismos que permitiram aos estados reduzir suas
despesas.

Os mais polêmicos tratam da possibilidade de redução da jornada de servidores públicos com a respectiva redução dos
salários e a autorização para que o Executivo diminua os repasses para os demais Poderes caso os limites de gastos
com pessoal tenham estourado.

Sessão no STF começa a julgar ações que contestam a responsabilidade fiscal - José Cruz/Agência Brasil

A LRF estipula que os gastos com pessoal nos estados não podem superar 60% da receita corrente líquida. Desse
valor, o Legislativo estadual (incluído o Tribunal de Contas) pode gastar 3% com pessoal, o Judiciário, 6%, o Ministério
Público, 2%, e o Executivo, os 49% restantes.

Todas as ações contestam o artigo da LRF que estabelece esses percentuais. Um dos argumentos é que esse trecho
desrespeita o princípio constitucional da separação dos Poderes.

A possibilidade de redução de salários, por exemplo, já foi suspensa pelo plenário do Supremo liminarmente
(provisoriamente) em 2002. A composição da corte naquela época era outra. Somente 3 dos 11 ministros permanecem
-Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes.

A ação principal (ADI 2238) foi ajuizada por PT, PC do B e PSB logo após a lei entrar em vigor. A essa ação foram
apensadas as demais, ajuizadas por entidades que representam membros do Ministério Público e de tribunais de
contas e pelo governo e pela Assembleia de Minas Gerais.

O relator das oito ações é o ministro Alexandre de Moraes. Cada um dos 25 dispositivos questionados deverá ser
discutido separadamente pelos magistrados, o que deve tornar a análise longa.

A expectativa é que o julgamento se estenda para as próximas sessões plenárias do STF, e que nesta quarta-feira haja
somente as sustentações orais das partes (os requerentes, o Ministério Público e a Advocacia-Geral da União) e dos
"amici curiae" (amigos da corte, em latim).

Tópicos relacionados

operação lava jato

STF

tse
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Erramos?

Endereço da página

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/stf-comeca-a-julgar-acoes-que-contestam-lei-de-responsabilidade-fiscal
.shtml

Em meio à crise fiscal que atinge a maioria dos estados, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) começará a
julgar, na tarde desta quarta-feira (27), oito ações que questionam a constitucionalidade de trechos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que entrou em vigor no ano 2000.

A lei define os limites de endividamento e gastos com pessoal para os entes da federação. Ao todo, são contestados
nas ações 25 dispositivos da LRF, entre os quais alguns mecanismos que permitiram aos estados reduzir suas
despesas.

Os mais polêmicos tratam da possibilidade de redução da jornada de servidores públicos com a respectiva redução dos
salários e a autorização para que o Executivo diminua os repasses para os demais Poderes caso os limites de gastos
com pessoal tenham estourado.

Sessão no STF começa a julgar ações que contestam a responsabilidade fiscal - José Cruz/Agência Brasil

A LRF estipula que os gastos com pessoal nos estados não podem superar 60% da receita corrente líquida. Desse
valor, o Legislativo estadual (incluído o Tribunal de Contas) pode gastar 3% com pessoal, o Judiciário, 6%, o Ministério
Público, 2%, e o Executivo, os 49% restantes.

Todas as ações contestam o artigo da LRF que estabelece esses percentuais. Um dos argumentos é que esse trecho
desrespeita o princípio constitucional da separação dos Poderes.

A possibilidade de redução de salários, por exemplo, já foi suspensa pelo plenário do Supremo liminarmente
(provisoriamente) em 2002. A composição da corte naquela época era outra. Somente 3 dos 11 ministros permanecem
-Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes.

A ação principal (ADI 2238) foi ajuizada por PT, PC do B e PSB logo após a lei entrar em vigor. A essa ação foram
apensadas as demais, ajuizadas por entidades que representam membros do Ministério Público e de tribunais de
contas e pelo governo e pela Assembleia de Minas Gerais.

O relator das oito ações é o ministro Alexandre de Moraes. Cada um dos 25 dispositivos questionados deverá ser
discutido separadamente pelos magistrados, o que deve tornar a análise longa.

A expectativa é que o julgamento se estenda para as próximas sessões plenárias do STF, e que nesta quarta-feira haja
somente as sustentações orais das partes (os requerentes, o Ministério Público e a Advocacia-Geral da União) e dos
"amici curiae" (amigos da corte, em latim).
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Band
Título: Mutirão para renegociar dívidas com bancos - 10h35

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

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Entre os dias 11 e 15 de março, o Procon de Belo Horizonte da Assembleia realiza um mutirão para renegociar dívidas
com bancos. Os débitos poderão ser pagos em condições mais vantajosas. Entre as instituições com presença
confirmada estão Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Os consumidores
interessados devem se cadastrar até o próximo dia 28 de fevereiro por e-mail.
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Record
Título: Ministério Público de Minas Gerais acusa a mineradora Vale de manipular relatório - 10h30

Editoria: Hoje em Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público de Minas Gerais acusa a mineradora Vale de manipular relatório e colocar o interesse econômico
acima da vida. A promotora que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho participou de uma audiência
pública sobre o desastre. Em depoimento prestado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais a promotora Marta
Larcher disse que desde de junho do ano passado a empresa tinha conhecimento da situação precária de 10
barragens. Entrevista: Marta Larcher - promotora.
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Rádio CDL
Título: Semana do Consumidor - 08h26

Editoria: Comércio em Ação
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Os consumidores mineiros que estão com o nome sujo tem boa oportunidade para negociar suas dívidas junto aos
bancos. Será realizado um mutirão na Semana do Consumidor. Acordos serão intermediados pelo Procon da ALMG
e pelo Procon Municipal
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Record
Título: Promotora acusa a Vale de manipulação de relatórios - 9h14

Editoria: Fala Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

A promotora da força tarefa que investiga o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, disse que a mineradora
manipulou relatórios e colocou interesse do dinheiro acima da vida. O depoimento foi dado numa audiência pública na
Assembleia Legislativa que avalia a abertura de uma CPI para investigar o desastre. Ent: Marta Larcher (promotora)
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Itatiaia
Título: Audiência na Assembleia tem como tema a falta de repasses do estado aos municípios -

10h01
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Audiência na Assembleia tem como tema a falta de repasses do estado aos municípios, prefeitos de diversas cidades
de Minas pedem ajuda aos deputados para solucionar problema que vem desde a gestão passada. Segundo o
presidente  da AMM, Julvan Lacerda, somente em janeiro a retenção de recursos que deveriam ser destinados as
cidades passou de R$ 1 bilhão, prefeitos relataram dificuldades e afirmaram que vários serviços estão comprometidos.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Júnior Moreira - 08H41

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

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

O caso que apura supostas candidaturas laranja no PSL vai continuar na justiça minera, o ministro Luiz Fux negou o
foro privilegiado para o ministro Álvaro Antônio, do turismo, que queria que o fato fosse julgado no STF. Deputado
estadual Cleitinho  do PPS, que reforça o pedido de demissão do Secretário de Meio Ambiente de Minas canta uma
música no plenário da Assembleia que faz crítica aos governos do PT e PSDB.
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg - 08h29

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

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Carlos Linbenberg fala do trabalho dos deputados  da Assembleia estão fazendo no caso de Brumadinho ao contrário
do caso em Mariana em 2015. Em um esforço louvável sob a liderança do presidente da casa Agostinho Patrus ,
os deputados criaram uma nova legislação para exploração mineral no estado.
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Itatiaia
Título: Discussão de segurança para práticas de esportes na Cidade Administrativa - 22h04

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 26-02-2019 Link para a Notícia

Por causa do atropelamento de ônibus que matou o ciclista Alexandre Lazaroto de 57 anos, no final de semana
passado, o deputado Dorgal Andrada, do Patriota, se reúne na manhã dessa quarta-feira com a superintendente da
Cidade Administrativa, Marilene Bretas. Na reunião serão discutidas medidas de segurança para prática de esportes no
local.
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Itatiaia
Título: Deputado reforça pedido de demissão de secretário de meio ambiente- 07H49

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

Publicado: 27-02-2019 Link para a Notícia

Um deputado estadual reforça o pedido de demissão do secretário de meio ambiente de Minas e canta uma música no
plenário da Assembleia que faz críticas ao governo do PT e do PSDB. Enquanto isso a reforma administrativa do
governador Romeu Zema pode começar a travar a pauta na casa. A reforma administrativa tramita em regime de
urgência e o prazo final para ser analisada na Assembleia Legislativa  termina no dia 27 do mês que vem, 45 dias
após o recebimento caso contrário começa a travar a pauta e mais nada pode ser votado na casa. Nesta terça-feira
técnicos da Assembleia se reuniram com o bloco da base de governo para falar sobre a reforma e nos dias 12 e 13,
depois do carnaval se reunirão com os dois blocos independentes e a oposição. Também após o carnaval as
comissões  de constituição e justiça, fiscalização financeira e orçamentária e administração pública farão uma
audiência para discutir o assunto. Ontem na Assembleia além da reforma administrativa que foi assunto, a deputada
Beatriz Cerqueira do PT representou na Comissão de Ética contra o deputado Coronel Sandro  do PSL, por causa
de uma discussão da Comissão de Educação na semana passada em que o parlamentar considerou que foi
interrompido e falou a presidente da comissão ficar caladinha enquanto ele falava. Ontem Coronel Sandro  aprovou
dois requerimentos para título de cidadão honorário de Minas Gerais, um para o presidente  Jair Bolsonaro e outro
para o Ministro da Justiça Sérgio Moro, ambos foram aprovados, mas tiveram voto contrário de Beatriz Cerqueira .
Entrevista: Cleitinho do PPS - deputado estadual.
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Em audiência realizada ontem na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
com o  comandante geral do corpo de bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgar Estevão informou que as buscas por
desaparecidos em Brumadinho podem durar mais de cinquenta.
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Por causa do atropelamento que matou o ciclista Alexandre Lazzarotto, de 57 anos, no último fim de semana, o
deputado Doorgal Andrada  do Patriota, que é triatleta se reúne nesta manhã com a superintendente da Cidade
Administrativa Marilene Bretas. Na reunião serão discutidas medidas de segurança para a prática de esportes no local,
que é bastante frequentado por ciclistas, corredores e outros atletas.
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Minas Gerais ganha uma nova legislação mais rígida para o setor de mineração, projeto foi sancionado nesta semana
pelo governador Romeu Zema (NOVO) no dia em que a tragédia com a barragem da Vale em Brumadinho completou
um mês.O texto inclui quase na totalidade as propostas do projeto de iniciativa popular conhecido como Mar de Lama
Nunca Mais, elaborando após uma outra tragédia de Mariana em 2015.A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
aprovou,sexta-feira (22), o projeto por unanimidade.Entrevistados: Andressa Lanchotti,promotora de Justiça ; Maria
Teresa Corujo, representante da sociedade civil na câmara técnica do Conselho Ambiental de Minas.
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A Lei de Segurança de Barragens, sancionada pelo governador Romeu Zema, exige a contratação de empresas da
construção pesada para executar obras de infraestrutura nas barragens. O presidente  do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada, Sicepot-MG, Emir Cadar Filho (foto), entende que as mudanças na legislação das barragens
demoraram a serem aprovadas e demonstram uma valorização da engenharia, que vinha sendo banalizada. Ele lembra
que após a tragédia em Mariana, o Sicepot-MG e o Siticop levaram uma proposta de emenda ao relator do projeto de
Lei das Barragens na Assembleia Legislativa , deputado Celinho do Sintrocel, que foi rejeitada. Após o que
aconteceu em Brumadinho, o assunto voltou à pauta e foi aceita em sua íntegra, definindo os pontos defendidos na
valorização da engenharia e das construtoras.
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*O deputado Cleitinho Azevedo (foto), do PPS, criou uma enorme dúvida em seus companheiros de Assembleia
Legislativa . Ontem ele foi à tribuna e cantarolou uma música (?) de sua autoria com críticas a Pimentel e Anastasia,
para ele os culpados pela grave crise financeira de Minas. Cleitinho  falou até em levar a música (?) para Wesley
Safadão usar no Carnaval. Após a exibição, os deputados  discutiam se o companheiro é pior como cantor ou como
compositor. Alguns diziam que ele é mesmo um sem noção. A título de recordação: Cleitinho  é aquele que queria a
instalação de um chuveiro em seu gabinete pois pretendia morar na Assembleia.
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Pinheirinho (PP-MG) chegou a ser o prefeito mais jovem do Brasil, ao assumir Ibirité em 2012
Apesar da pouca idade, o deputado federal Pinheirinho (PP-MG), de apenas 27 anos, já contabiliza uma experiência
expressiva na política. Em 2012, foi eleito o prefeito mais jovem do Brasil, ao conquistar o comando da prefeitura de
Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vitória é explicada pela força da família do parlamentar.

Filho do ex-deputado federal Toninho Pinheiro e sobrinho da deputada estadual Ione Pinheiro e do ex- presidente
da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais Dinis Pinheiro, Pinheirinho inicia seu primeiro mandato na Câmara
Federal impulsionado por esse histórico.

A pauta municipalista deve ter uma presença forte na atuação do deputado, que é vice-líder do bloco governista na
Câmara. "Precisamos desconcentrar recursos em Brasília para distribuí-los mais ao Brasil. O prefeito é quem tem que
dar os serviços de saúde, educação, saneamento básico e transporte", disse, em entrevista à rádio Super 91,7 FM na
semana passada.

Pinheirinho foi eleito com mais de 98 mil votos. Sua campanha teve um financiamento feito principalmente pelo fundo
partidário do PP.
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Dos sete vereadores membros da comissão, apenas dois compareceram
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  das Barragens, instaurada na Câmara Municipal de Belo Horizonte
(CMBH), na semana passada, tinha a primeira reunião de trabalhos marcada para ontem, mas acabou não ocorrendo
por falta de quórum.

Dos sete membros efetivos do colegiado, apenas o vereador Edmar Branco (Avante), presidente  da CPI e a
vereadora Bella Gonçalves (PSOL) compareceram. Não estavam presentes Bim da Ambulância (PSDB), Gabriel
(PHS), Irlan Melo (PR), Pedrão do Depósito (PPS) e Wesley da Autoescola (PRP).

Bella Gonçalves lamentou a ausência dos colegas. "Estavam presentes movimentos sociais interessados em debater a
segurança hídrica da cidade e tiveram que voltar para casa. A gente vê isso de forma negativa, porque a CPI tem 120
dias para atuar, e nesse período, esses vereadores têm o compromisso de levar o serviço muito a sério. Essa ausência
coloca a Câmara em uma posição ruim com as pessoas", disse.

Bella lembrou a tentativa de instalar uma CPI na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, o que ainda não ocorreu.
"Isso nos preocupa em um cenário que percebemos que a CPI do Estado está parada, não foi instituída pela
Assembleia, apesar de ter sido protocolada inclusive antes da Comissão na Câmara de Belo Horizonte. Esperamos que
não haja interferência nos trabalhos, é um tema muito sério", afirmou a vereadora.

Questionada se haveria um lobby das empresas nas esferas municipais e estaduais, a vereadora disse que não pode
fazer essa afirmação, "embora saiba do peso que as mineradoras têm no Poder Legislativo".

Procurada, a assessoria da Câmara Municipal informou que "ainda não há registro de recebimento de atestado ou
licença médica, o que pode acontecer até o mês seguinte", e que não há previsão regimental para desconto de
remuneração do vereador que faltar a reunião de comissão, apenas a sessão plenária. A Câmara informou ainda que a
criação da comissão não tem custo para o legislativo.

O colegiado pretende apurar os impactos do vazamento da barragem em Brumadinho sobre o abastecimento hídrico da
capital, além de estudos sobre os riscos de rompimento de barragens na região metropolitana, como em Nova Lima,
que comprometeriam 70% do abastecimento da cidade. Ao final do prazo, a comissão deve apresentar um parecer. O
relatório final é encaminhado pela presidente  da Câmara ao MP para que se promova a responsabilização civil,
criminal ou administrativa do infrator.

Na pauta de ontem estava a discussão do plano de trabalho do colegiado, que prevê o cronograma de oitivas,
testemunhas, visitas técnicas e audiências públicas. A próxima reunião será depois do Carnaval, no dia 12 de março.
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Até esta terça-feira (26), havia 180 pessoas mortas na tragédia em Brumadinho
Os trabalhos de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem I, da mina de Córrego do Feijão, da Vale, em
Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, devem durar mais 50 dias, aproximadamente, de acordo com
o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgard Estevo da Silva. Ele participou de uma
audiência pública realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (26) para debater
as causas e as consequências da tragédia.

"Nossa previsão é de 50 dias, mas isso ainda depende muito de como vai andar todo o trabalho, a questão biológica de
cada um dos segmentos encontrados, e pode variar um pouco. A partir do momento em que forem diminuindo a
efetividade do trabalho e o número de desaparecidos da lista, vamos fazer um novo planejamento", afirmou o coronel.
Na segunda-feira (25), quando o rompimento da barragem completou um mês, o porta-voz dos bombeiros, tenente
Pedro Aihara, disse que não havia previsão para o fim das buscas.

Segundo Silva, a experiência da corporação em Mariana, na região Central, após o rompimento da barragem da
Samarco, em 2015, ajudou a estabelecer o prognóstico. "O número de vítimas em Brumadinho é bem maior, mas a
área atingida é menor. Nós trabalhamos com mais de 80 km em Mariana e região, e aqui (em Brumadinho) estamos
trabalhando em uma área fechada, que, em linha reta, dá cerca de 10 km. É um trabalho muito mais intenso, e estamos
tendo aporte de recursos maior", pontuou.

As operações estão em uma terceira fase - a primeira consistia em buscas superficiais na área, e, na segunda, os cães
foram o principal meio utilizado para localizar as vítimas. "Nós estamos diminuindo o número de homens, mas
aumentando a quantidade de máquinas", explicou.

De acordo com o coronel, um corpo e um segmento de corpo foram localizados nesta terça-feira pela manhã,
totalizando 180 mortes confirmadas. Ele afirmou que há um número "importante" de segmentos aguardando
identificação no Instituto Médico-Legal (IML): "Não vamos abandonar nenhuma das famílias sem uma resposta
adequada até o fim das operações".

Ciência do risco

A promotora de Justiça Marta Alves Larcher também participou da audiência, representando a força-tarefa que
investiga a tragédia em Brumadinho, e ressaltou que há indícios de que os problemas técnicos da barragem já eram
conhecidos por alguns setores da Vale. "Já havia indícios que permitiam aos operadores da barragem concluir que
havia risco de rompimento, e esses sinais foram desconsiderados", afirmou, ressaltando um documento interno da
mineradora de 2018, ao qual o Ministério Público teve acesso, que mostra que, entre as 57 barragens sob
responsabilidade da empresa, dez estavam em situação mais crítica, inclusive a que rompeu.

Promotoria

Segurança. A promotora de Justiça Marta Alves Larcher não informou se as "instâncias superiores" da Vale tinham
conhecimento dos problemas da barragem que se rompeu em Brumadinho.
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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.

Parlamentares, no entanto, dizem que a tramitação pode ser protelada para pressionar o governador Romeu Zema
(Novo) a realizar um diálogo mais direto com os políticos e atender certas demandas, como indicações de nomes para
órgãos regionais do Estado e o pagamento de emendas parlamentares que estão em débito desde a gestão de
Fernando Pimentel (PT). Deputados  dizem que é com essa proposição que o governador vai "aprender" a fazer
política.

A avaliação do líder do bloco governista da Casa, Gustavo Valadares  (PSDB), é de que a aprovação da matéria deve
ocorrer sem surpresas, ainda em março, se a interlocução for bem feita. Ainda segundo ele, ideias dos deputados
para aprimorar o texto devem ser aceitas. "Para que a aprovação aconteça em março, é necessário que se tenha uma
boa interlocução entre a Assembleia e o governo, coisa que precisa ser aprimorada. Mas estou muito otimista em
termos esse projeto aprovado", garantiu.

O vice-líder do governo, Guilherme da Cunha  (Novo), diz que o Estado pretende estabelecer um diálogo muito
transparente e aberto com todos os deputados . "Especialmente em relação à reforma administrativa, queremos
deixar eles ( deputados ) muito confortáveis sobre qual é o conteúdo, o que está sendo proposto, deixá-los cientes dos
impactos que vai ter para o Estado e colher as sugestões e críticas que eles vierem a apresentar", declarou Cunha, que
foi designado relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça .

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária , Hely Tarquínio (PV), participou da reunião e
disse que, pelo fato de a Casa ter a representação de 22 partidos, ocorrerá um desencontro de ideias, mas que será
possível promover um entendimento buscando a solução em um momento de crise: "Temos que ter muita prudência
para buscar o entendimento, buscar o caminho do meio, porque isso não é um prato feito nem acabado".

Debate

Líder do bloco de oposição no Legislativo, André Quintão  (PT) afirmou que é legítimo que a administração estadual
apresente essa proposta, e garantiu que os deputados  que fazem parte do grupo vão ter responsabilidade na análise
e não irão tomar medidas proletárias pelo simples fato de ser oposição.

"Nossa grande referência na análise da reforma é, sim, o fator econômico, que é importante, mas não queremos que
em nome de uma economia se tenha prejuízo na prestação do serviço público, ou mesmo no enfraquecimento de
políticas públicas (com a fusão de pastas)", disse ele, apontando que uma das áreas de preocupação é a Cultura, que,
pelo projeto, seria acoplada ao Turismo.

André Quintão  ressaltou ainda que o bloco está fazendo uma análise cuidadosa e rigorosa do ponto de vista técnico,
e que também está ouvindo movimentos sociais, conselhos de políticas públicas e militantes que atuam nas diversas
áreas que podem ser afetadas.

Escola de Saúde Pública
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Outro projeto de autoria do Executivo a ser discutido na Assembleia é o que transforma a Escola de Saúde Pública
(ESP-MG) em subsecretaria da estrutura da pasta da Saúde no Estado. De acordo com André Quintão  (PT), a
avaliação é de que essa alteração vai atrapalhar os trabalhos desempenhados pelo órgão.

"Em nosso entendimento, a Escola de Saúde Pública tem um relevante serviço prestado no fortalecimento do SUS
(Sistema Único de Saúde), na capacitação dos trabalhadores das e trabalhadoras, e essa mudança engessaria e
atrapalharia uma agilidade maior de funcionamento da escola e das ações dela. Esse é um ponto importante para nós",
declarou o petista.
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