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Alvorada
Título: Mutirão para negociação de dívidas - 11h41

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Termina hoje 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 pelo Procon 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. A iniciativa conta com a participação do Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Bradesco e BMG
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Itatiaia
Título: Guerra ideológica trava a comissão de Educação na Assembleia de Minas - 19h28

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa  tem 18 requerimentos na fila aguardando a aprovação porque
os integrantes brigam o tempo todo. A comissão é presidida pela petista Beatriz Cerqueira  (PT) e o membro mais
velho do grupo é o Deputado Coronel Sandro , do PSL. Os dois começaram a se desentender antes mesmo do início
dos trabalhos na Assembleia, logo depois da eleição, quando a deputada fez uma representação contra ele no
Ministério Público por causa de uma declaração dada por ele em uma entrevista. De lá prá cá, o embate ideológico não
parou. Na primeira reunião, ao considerar que foi interrompido durante o encaminhamento de um requerimento, ele
falou para a petista ficar caladinha enquanto ele falava. Ontem, a comissão ficou lotada de apoiadores de Bolsonaro
convidados por ele, e hoje lotada de professoras mobilizadas pelo Sindicato, que ao vaiá-lo nas galerias receberam
como resposta a frase: "Lula está preso babaca", que Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, havia dito no ano passado. As
professoras protestaram contra o deputado porque ele entrou na comissão como membro mais velho, abriu os
trabalhos às 15 horas em ponto sem a presidente  e fechou de imediato, sem tempo de tolerância alegando falta de
quórum. Ao voltar ao plenário foi alvo de vaia que deu resposta que gerou polêmica. Áudio da fala do deputado.
Entrevista: Beatriz Cerqueira (deputada - PT).
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Correio do Vale Grande • Passos {MG) 
Título: Arantes preside sessão que aprova PEC prestação de contas de secretários 

Editoria: Notícias 

Assunto: Interior de Minas 
Publicado: 28-02-2019 Link para a Noticia 

O deputado Antonio Carlos AranteS presidiu a sessão da Assemblala Legislativa de Minas Gerais que aprovou, a 

Proposta de Emenda ã Constituição (PEC) 9/19, que tem como primeiro signatário o presidente da Casa, deputado 

.AgCH~tinho Patrus (PV). A votação em segundo turno foi na Reunião desta quarta-feira (27 .02) e teve a aprovação de 

50 daputad~ . 

A PEC altera o caput do artigo 54 da Constituição do Estado, para determinar que os secretários de Estado, dirigentes 

da administração indireta e titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão, 
quadrimestralmente, às comlss6aa permanentes da Assembleia para prestarem informações sobre a gestão das 

respectivas secretarias. 

Assegura ainda que sempre que a ALMG ou alguma comissão julgar necessário, poderá convocar esses titulares para 
prestar informações, pessoalmente, sobre assunto previamente determinado. Nas duas situações, os agentes públicos 

poderão ser responsabilizados caso deixem de comparecer sem justificativa. 

Antonio Carlos Arantaa ressaltou a importância da aprovação da PEC 9/19. •No governo anterior esta casa foi 
desrespeitada, pois raramente algum secretário atendeu nossos chamados. A partir de agora temos condições de 

fiscalizar as ações do governo, o que é inerente ao deputado. Sem dúvidas esta foi uma vitória do Par1amento Mineiro•, 

ressaltou Arantes. 

·o par1amento tem o dever de fiscalizar e controlar os atos dos poderes do Estado. É o seu cumprimento - zeloso e 

integral - que garantirá à sociedade o direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz•, pontuou o presidente da 

Assembleia Agostinho Patrua . 

O Hder do governo na Assembleia, deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB), aponta que a medida será aceita com 

tranquilidade pelo Executivo. "Vejo com bons olhos essa proposta, pois o governo tem que ter transparência com a 

Assembleia e dar espaço para que os deputados possam apresentar as demandas da sociedade", afirma. 

O parlamentar lembra que o próprio governador Romeu Zema (Novo) já afirmou que deseja vir com frequência à 
Assembleia e estabelecer um diálogo constante com o Poder Legislativo. "Se vale para ele, também vale para os 

demais integrantes do governo•, define. 
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Correio do Vale Grande • Passos {MG) 
Título: Cássio Soares quer dados sobre situação fiscal do governo de Minas 

Editoria: Notícias 
Assunto: Interior de Minas 

Publicado: 28-02-2019 Link para a Noticia 

Cassio Soa quer dados fiscal de Minas Gerais 

O deputado estadual Cánio Soaras apresentou requerimento durante a Comissão de Fiscalização Financeira a 

Orc;amentérla (FFO), nessa quarta-feira, 27 de fevereiro, solicitando seja feito convite para que os secretários de 
Fazenda e Planejamento do governo compareçam perante a comissão. 

Segundo o parlamentar, o convite feito é para que os secretários apresentem •o real panorama da situação financeira, 
orçamentária e fiscal do Estado, bem como o planejamento de recuperação para retirar Minas Gerais da crise 
financeira•, explicou Cjsslo Soares . 

Até o momento, o requerimento do deputado é um convite para que os secretários compareçam, caso recusem, a 
Assamblala Laglslatlvâ de Minas Gerais (ALMG), tem a prerrogativa de transfonnar o convite em convocação. O 

requerimento já foi aprovado na mesma reunião em que foi apresentado, sendo esperado o comparecimento dos 

secretários para o mês de março. 

"Considerando que já se passaram 60 dias de mandato, e mais o tempo de transição, já é hora de anunciarmos à 
nossa gente os planos para retomar a prestação de serviços nas áreas de segurança pública, saúde, educação, 

retomada de crescimento e geração de empregos. O prazo que o governo teve é razoável para que se apresente um 
parecer, um planejamento para recuperar o Estado", declarou o parlamentar. 

A Cominão da Fiscalização Financeira a Orçamantéria (FFO) aprovou também durante a reunião dessa 

quarta-feira (27), a realização de audiência pública conjunta com outras três comiM6es para discutir a refonna 
administrativa encaminhada à Assamblala Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pelo governador Romeu Zema. "A 
refonna administrativa já tramita na Casa, mas os valores do enxugamento ainda são insuficientes perante o rombo", 

finalizou o deputado estadual Céuio Soaras . 
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Itatiaia
Título: Requerimentos aguardando aprovação - 17h58

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa  tem 18 requerimento aguardando aprovação e até agora não
aprovou nenhum porque os integrantes brigam o tempo todo. A comissão é presidida pela petista Beatriz Cerqueira  e
o membro mais velho do grupo é o deputado Coronel Sandro  do PSL. Os dois começaram a se desentender antes
mesmo do início dos trabalhos na Assembleia, logo depois da eleição quando o deputado fez uma representação
contra ele no Ministério Público por causa de uma declaração dada por ele em uma entrevista. Os impasses que
travam a comissão de educação devem ser resolvidos pela Mesa Diretora da casa e pelos líderes.

impresso em 04/03/2019 às 11:56 5 de 267

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/781198/20190228_205817-20190228_205941.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1559198881&Signature=qgoZe%2FJnw%2Bbzo8bc6P%2FgyfVxFKs%3D
http://www.interclip.com.br/


Portal O Tempo
Título: Acidente com morte de triatleta reabre debate sobre segurança dos praticantes

Editoria: Blogs
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Quem sai de casa para correr ou pedalar, segue se deparando com um medo constante e despreparo de motoristas
Reunião contou com deputado representantes dos atletas, membros do esporte e gestora da Cidade Administrativa
(crédito: arquivo pessoal)

No último sábado, o triatleta amador Alexandre Lazarotto, de 57 anos, morreu enquanto treinava dentro da Cidade
Administrativa. Ainda se apura o que aconteceu exatamente antes do choque com um ônibus. Infelizmente, não foi a
primeira vez e nem será a última. A falta de um lugar seguro para treinar é um problema recorrente para os praticantes
da modalidade, que se arriscam em vias de alta velocidade.

Mas era justamente por se tratar de um local com baixo tráfego que a Cidade Administrativa é muito usada pelos
triatletas. A proibição da passagem de ônibus, aos sábados, foi a primeira medida tomada após reunião que teve o
deputado Doorgal Andrada  (PV) como representante político da comunidade do triathlo. Praticantes da modalidade
reforçaram a voz do esporte junto à gestora da Cidade Administrativa, Marilene Bretas.

Outras ideias foram sugeridas e a lista segue abaixo, passada a mim pelo triatleta e professor de filosofia Magnus
Bouchardet, que participou da reunião. Um novo encontro (ainda sem previsão) deve acontecer e é preciso pensar com
mais cuidado na maior segurança de quem é obrigado a usar ruas e avenidas como local de treinamento. Se
tivéssemos por aqui centenas de quilômetros de ciclovias, a realidade seria outra. A impressão que se deixa, em muitos
momentos, é de esquecimento e esse sentimento só aumenta o medo de quem sai de casa todos os dias para pedalar
ou correr.

Não sou atleta de rendimento, mas costumo dar minhas corridas e pedaladas por aí. No meu mini-rolê, já é possível
perceber como alguns motoristas são despreparados, por vontade própria, e fazem questão de ter uma postura
agressiva. Parece que estamos tomando o espaço deles, que aparenta ser exclusivo. Pensar no ao lado é muito
complicado, às vezes.

Leis e uma movimentação mais atuante serão primordiais para a redução de acidentes. Erradicar é algo que vejo como
possível, mas muito distante.

Ideias sugeridas para maior segurança dos triatletas:

- Ghost Bike: ao redor do mundo, este ato se tornou comum. Pendura-se a bike acidentada ou um objeto simbólico,
pintado de branco, em uma árvore, poste ou praça pública, junto a uma placa para que a população tenha
conhecimento de mais um ocorrido. Algo como crucifixos nas estradas.

- Proibir trânsito de todos os veículos na Cidade Administrativa aos sábados. No domingo isso já acontece.

- Estabelecer locais de BH que sejam isolados para o trânsito de bicicletas, como já acontece no Rio de Janeiro.

- Campanhas de prevenção e conscientização, algo que já vimos outras vezes. Se 10% de quem recebe a mensagem,
refletisse...
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GRNews • Pará de Minas 
Titulo: Inácio Franco diz que foi dele a ideia de construir nova adutora para abastecer Pará de 

Minas e cobrar da Vale 

/mptfJsso em 04.10312019 és 11:57 

Editoria: Notfcias 
Assunto: Interior de Minas 

Publicado: 28-02-2019 Unk para a Notícia 
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GRNews • Pará de Minas 
Titulo: Inácio Franco diz que foi dele a ideia de construir nova adutora para abastecer Pará de 

Minas e cobrar da Vale 

Editoria: Notfcias 
Assunto: Interior de Minas 

Publicado: 28-02-2019 Unk para a Notícia 

As discussões em torno da posslvel volta do racionamento de água é assunto predominante entre os paraminenses. 

Até o início da tarde de 25 de janeiro ninguém pensava nessa possibilidade. 

Todos estavam tranquilos porque a concessionária Águas de Pará de Minas investiu mais de R$ 40 milhões para 

construir uma adutora e captar água no Rio Paraopeba, no distrito de Córrego do Barro, colocando fim ao sofrimento do 

povo paraminense. 

Mas o rompimento da barragem da Vale no municlpio de Brumadinho trouxe de volta o fantasma do racionamento de 

ãgua. O Rio Paraopeba esta contaminado e sua água não pode ser usada para nada. 

A captaçAo para abastecer Pará de Minas está suspensa desde a noite de 29 de janeiro. É fato que em tempos 

chuvosos, como este inicio de ano, a água captada no Ribeirão Paciência, Córrego do Barro e poços artesianos é 
suficiente para abastecer a população Também é uma verdade comprovada por anos seguidos que em tempos de 

estiagem esses mananciais chegam até a secar. 

Ciente dessa possibilidade os integrantes do Comitê Municipal de Gestão e Avaliação ao Desastre cobram ações 

imediatas da mineradora Vale a construção de nova adutora para captar água no Rio Pará e devolver ao município os 

2841itros por segundo que ela tirou da populaçAo. 

A novidade nesse processo é a declaração do deputado estadual ln,cio Franca (PV) ao se manifestar sobre o 

assunto. Ele afirma que foi ideia dele a construção de nova adutora para abastecer a cidade custeada pela Vale: 

O prefeito Elias Diniz (PSD) declarou na noite de segunda-feira, 25 de fevereiro, durante audiência pública de 

prestaçAo de contas do Executivo realizada na Câmara Municipal que a nova adutora do Rio Pará custaria cerca R$ 

126 milhOes. 

Porém, ln,cio Franco discorda desse valor. O deputado acredita que com metade desse dinheiro é possível executar 

a obra e garantir o abastecimento de água em Pará de Minas: 

O municlpio de Governador Valadares que foi atingido em cheio pelos rejeitas da barragem da Samarco, que tem a 

Vale como uma de suas controladoras, também enfrenta dificuldades para abastecimento da água mais de três anos 

após a tragédia na barragem do Fundão. Isso por que os sedimentos contaminaram o Rio Doca. 

O municlpio firmou um acordo no valor de R$ 155 milhões com a FundaçAo Renova (responsável pela mobilizaçAo 

para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Fundão, em Mariana), para a construção de 

nova adutora de 35 quilômetros de extensio para captar a água do rio Corrente Grande e transportar até as Estações 

de Tratamento de Água (ETA), cujas obras estão em andamento. 
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Aconteceu no Vale • MG 
Titulo: Ao ser vaiado por professores, deputado mineiro diz que pedirá demissão de doutrinadores 

e erotizadores de crianças em sala de aula 
Editaria: MG 

Assunto: Interior de Minas 

Publicado: 28-02-2019 Unk para a Notícia 

A Comissão de Educação da Auembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) acumula 18 requerimentos para 

aprovaçio, uma fila causada por brigas ideológicas dos membros. A comissão é presidida pela deputada estadual 

Beatriz Cerquelra (PT) e tem como um dos integrantes o deputado Coronel Sandro (PSL). 

Ambos começaram a se desentender logo após a eleição, quando a Beatriz fez uma representação contra Sandro no 

Ministério Público devido a uma declaração dada por ele em uma entrevista. De I é para cá, o embate continuou. 

Na primeira reunião da comissão, ao considerar que foi interrompido ao encaminhar um requerimento, o deputado 

disse para a petista ficar Rcaladinha" enquanto ele falava. 

Nessa quarta-feira (27), a comissão ficou lotada de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, convidados por Sandro. 

Nesta quinta-feira (28), ficou cheia de professores, mobilizados pelo sindicato. 

Como membro mais velho da comissão, Sandro tem o direito de abrir os trabalhos na ausência da presldentai . Ele 
aproveitou para se antecipar a Beabiz, iniciou as atividades na comissAo às 15h e fechou imediatamente, sem tempo 

de tolerância, alegando falta de quórum (mlmero suficiente de deputados ). 

Ao ir ao plenário, foi vaiado pelos educadores e deu a resposta que gerou polêmica. Assista: 

Beabiz afirmou que o objetivo do PSL e do Novo é travar o trabalho da comissão. Os impasses devem ser resolvidos 

pelos líderes e pelos membros da Mesa Diretora. 
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Itatiaia
Título: Dia movimentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - 05h26

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Foi aprovada em segundo turno a PEC que obriga os secretários estaduais a prestarem contas a cada 4 meses nas
comissões . Assunto mesmo na casa foi a declaração do prefeito de Betim, Vitório Mediolli, que sugeriu que o
governador não cumprir as obrigações institucionais seja alvo de impeachment se não cumprir repasses institucionais.
Entrevista: Gustavo Valadares (deputado estadual - PSDB); André Quintão  (deputado estadual - PR); Vitório
Mediolli (prefeito de Betim)
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G1
Título: Empresas em MG têm 3 meses para informar como vão acabar com barragens a montante

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Prazo para cronograma foi determinado em lei estadual e, até 2021, método de construção deve estar extinto para
estruturas ativas e inativas. Veja pontos que tornam as normas mais restritivas.
Empresas com barragens de alteamento a montante - que crescem sobre o próprio rejeito - inativas e ativas em Minas
Gerais tem três meses para informar como vão fazer a descaracterização ou a migração de tipo de construção. O
cronograma com o planejamento de execução deve ser encaminhado ao órgão ambiental, conforme previsto na Lei
23.291, sancionada nesta semana no estado.

Após o desastre de Brumadinho, que tem 182 mortes confirmadas e 131 desaparecidos, o tipo de construção para
empresas de mineração foi proibido em todo o território nacional pela Agência Nacional de Mineração (ANM), o que foi
ampliado no estado para outros segmentos. Dentre eles, barragens de água empregadas na agropecuária e da
indústria de celulose, conforme o vice- presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), deputado João Vítor Xavier (PSDB).

A lei estadual aplica-se a barragens destinadas à acumulação ou 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 dessas características: altura de 10 metros, capacidade total maior ou igual a 1 milhão de
metros cúbicos, reservatório com resíduos perigosos e potencial de dano ambiental médio ou alto.

O prazo de 90 corridos, segundo a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), está em vigor desde o dia 25,
quando a norma foi publicada (Veja a íntegra da Lei 23.291).

A reutilização dos sedimentos deverá passar por licenciamento ambiental. O G1 entrou em contato com a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Semad) e aguarda retorno sobre se mais algum órgão, além da pasta, deve ser notificado.

A descaracterização é um processo que vai dar novo uso à barragem, como, por exemplo, reintegrá-la ao meio
ambiente como uma encosta reflorestada. "Normalmente é uma encosta de vale que pode ser reflorestada. Tem uma
técnica de fazer um spray de sementes de espécies nativas e revitalizar a área toda", disse o chefe do Departamento
de Engenharia de Minas/UFMG, Roberto Galery.

Conforme a promotora de Justiça e coordenadora da força-tarefa do caso Brumadinho, Andressa Lanchotti, não está
expresso na lei a obrigatoriedade de retirada de comunidades da zona de autossalvamento das barragens já
existentes. A lei estadual proíbe a presença apenas para novos licenciamentos.

A zona de autossalvamento é a porção do vale abaixo da barragem em que não haja tempo suficiente para uma
intervenção da autoridade competente em situação de emergência.

A Secretaria de Meio Ambiente informou que, desde 2006, o decreto estadual nº 46.993, havia suspendido a
formalização de processos de licenciamento ambiental de novas barragens de contenção de rejeitos no método a
montante. Agora, as licenças para operação ou ampliação deste tipo de estrutura estão proibidas.

A norma vai além e proíbe a deposição de rejeitos em barragens sempre que houver melhor técnica disponível.

>> Veja alguns pontos que tornam a lei estadual mais restritiva:

A lei 23.291 exige que as três fases do licenciamento ambiental (licença prévia, licença de instalação e licença de
operação) ocorra separadamente. A avaliação concomitante, isto é, ao mesmo tempo, era permitida desde 2006. A
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competência segue sendo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad).

"Era possível pela legislação atual e com a regulamentação do nosso Conselho Estadual de Política Ambiental ter um
licenciamento em fase única, como ocorreu em dezembro do ano passado para a barragem B1, de Brumadinho. Foi
deferida uma licença que permitia a descaracterização e o coprocessamento dos rejeitos em uma fase única", disse a
promotora.

Conforme a lei estadual, o empreendedor passa a ser obrigado a notificar formalmente o órgão fiscalizador sobre a
data de início e as dimensões da ampliação, do alteamento e eventuais obras de manutenção corretiva da barragem,
com antecedência mínima de 15 dias úteis. De acordo com a Semad, o aviso não era exigido antes da lei.

A lei estadual proíbe concessões de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens de rejeitos, resíduos
industriais ou de mineração que usem o método a montante.

Para barragens do tipo em operação, a diferença entre o está em vigor em Minas e o que a prevê norma nacional da
ANM é o tempo para que ocorra a migração para tecnologia alternativa. Em Minas Gerais, o prazo será de até três
anos em curso desde a publicação da lei, o que a torna mais restritiva que a resolução nacional. A ANM determina o
prazo de cinco anos.

O prazo é de 90 para que empresas com barragens a montante inativas e ativas enviem ao órgao ambiental o
cronograma de execução da descaracterização ou da migração para tecnologia alternativa de acumulação e disposição
de rejeitos. A reutilização dos sedimentos deverá passar por licenciamento ambiental.

O decreto estadual nº 46.993, de 2006, já havia suspendido a formalização de processos de licenciamento ambiental
de novas barragens de contenção de rejeitos no método a montante.

A lei estadual 23.291 proíbe a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento
de barragem cujos estudos de cenários de rupturas identifiquem comunidade na zona de autossalvamento. Dessa
forma, a proibição está expressa somente para novas barragens.

A resolução da ANM trata apenas de barragens de mineração e proíbe, independentemente do método construtivo
adotado, que a empresa mantenha ou construa na zona de autossalvamento qualquer instalação, obra ou serviço
destinados a vivência, alimentação, saúde ou recreação.

"Isso é um ponto muito importante, que, na minha visão pessoal, contribuiu para o significativo número de mortes nos
últimos desastres envolvendo barragens no estado. Tanto Herculano, em 2014, no município de Itabirito, que teve
óbitos; em 2015, em Fundão, em Mariana, 19 óbitos e um aborto; e agora, em 2019, centenas de mortos com
rompimento das barragens da Vale em Brumadinho", disse a coordenadora da força tarefa do caso Brumadinho.

"Se este artigo [que proíbe comunidades na zona de autossalvamento] estivesse vigente, possivelmente, essas perdas
não seriam tão expressivas", falou a promotora.

Veja o artigo: Art . 12 - Fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou
alteamento de barragem em cujos estudos de cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de
autossalvamento.

Para as barragens já existentes, independentemente do método de construção, a proibição de comunidade em zona de
autossalvamento não está expressa. Para a promotora, será necessário estudar caso a caso, e a tendência é que haja
evolução neste ponto, seja por regulamentação ou outra norma.

A delimitação de 10 quilômetros ao curso do vale ou a porção passível de ser atingida por uma onda de inundação em
30 minutos, já prevista em resolução nacional, pode ser ampliada para 25 quilômetros. Os critérios serão "a densidade
e a localização das áreas habitadas e os dados sobre os patrimônios natural e cultural da região".

impresso em 04/03/2019 às 11:56 13 de 267



Ficam vedadas a acumulação ou a disposição de final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração
em barragens sempre que houver melhor tecnologia disponível.
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Painel - Impasse

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Impasse

Representantes do Governo de Minas Gerais e da Associação Mineira de Municípios (AMM) ainda buscam um
entendimento sobre como se dará o pagamento dos repasses atrasados aos quais os municípios mineiros têm direito,
contingenciamentos que se acumulam desde o ano passado. Em audiência pública realizada na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) nessa quarta-feira (27), o subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Rodrigo
Amaral, sinalizou a previsão de que o acerto tenha início em fevereiro de 2020. De acordo com números da AMM, os
recursos devidos chegaram aos R$ 6 bilhões no final da gestão de Fernando Pimentel (PT); e, em janeiro deste ano, o
governador Romeu Zema (Novo) também teria contingenciado cerca de R$ 1 bilhão. Via de regra, os valores atrasados
são provenientes da arrecadação de parte de ICMS e IPVA que cabem às prefeituras.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Deputados se posicionam sobre atraso nos repasses devidos aos municípios mineiros

Editoria: Política
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

O atraso no pagamento dos repasses constitucionais aos municípios mineiros foi novamente pauta de discussão, desta
vez, pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A reunião
dos parlamentares foi realizada na última terça-feira, 26.

Na tentativa de amenizar as dificuldades financeiras vivenciadas pelos municípios mineiros, o deputado estadual Raul
Belém  (PSC) apresentou um requerimento solicitando que seja realizada uma negociação com os prefeitos, em virtude
do atraso no cumprimento dos repasses, referentes a janeiro de 2019. "Minas Gerais não pode ficar mais nessa
situação. O governo do Estado deve dar uma resposta aos municípios e nós, como deputados , iremos cobrar esta
solução", afirmou.

O documento foi apreciado e aprovado pelos parlamentares, que reafirmaram seu compromisso com as cidades
mineiras. Raul Belém participou ainda de uma audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização  da ALMG, na manhã de quarta-feira, 27. O encontro contou com a participação de
representantes do governo estadual e da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Durante a reunião, prefeitos e vereadores de várias partes do Estado, também relataram as situações enfrentadas
devido à falta de dinheiro para despesas básicas. Da mesma forma, Raul Belém  apresentou sua indignação com a
situação financeira em que se encontra Araguari e região. Durante o debate, o deputado lamentou a má gestão do
ex-governador de Minas Fernando Pimentel (PT) por repassar as suas dívidas como gestor público para os municípios.
"Não bastou Pimentel quebrar o Estado. Ele teve que endividar os 853 municípios mineiros", ponderou.

De acordo com subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Rodrigo Amaral, os recursos de fevereiro foram pagos, mas a
previsão para a quitação dos valores atrasados é fevereiro de 2020. Os recursos devidos, segundo a Associação
Mineira de Municípios, chegaram aos R$ 6 bilhões, no final da gestão de Fernando Pimentel.

Ao final da reunião, a deputada Rosângela Reis  (Pode) anunciou que a Comissão apresentará requerimentos com
pedidos de providências às secretarias de Planejamento e de Fazenda, para que seja publicada no Diário Oficial, a lista
com a situação credora de todos os munícipios e quantidade de verba retida. Outro pedido a ser encaminhado é para a
revogação imediata do Decreto 47.296, de 2017, que criou o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro do
Estado.
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Terra
Título: Brumadinho, a história de uma tragédia que poderia ter sido evitada
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Em 25 de janeiro, no coração da mineração brasileira, o estouro de mais uma barragem lançou 11,7 milhões de metros
cúbicos de lama tóxica, soterrando comunidades, causando mortes e grande destruição; um mês depois, corpos e
respostas ainda estão sendo procurados.
Todos os dias, às 8h, Darcy Dias da Cunha chega ao cemitério municipal de Brumadinho. De um ponto alto do morro,
enquanto o sol corta o horizonte, o aposentado de 78 anos mira a pequena cidade de casas baixas e ruas pouco
movimentadas.

Vindo do alto, um som constante de helicópteros preenche o ar. Eles carregam equipes de resgate até a lama que corta
o vale como uma enorme cicatriz vermelha. As buscas por corpos só terminam quando anoitece.

Pai de 12 filhos, Cunha tem passado todos os dias, voluntariamente, no cemitério desde que a barragem se rompeu.
Em silêncio, ele se senta nos degraus de uma escada e espera.

"Eu só estou esperando ela chegar", diz, com os olhos opacos de tristeza e catarata. "Eu sei que vão ligar para
prepararem as coisas no cemitério quando ela for identificada."

Ela se chama Rosária, tinha 27 anos, e trabalhava como funcionária administrativa da mineradora Vale, dona da
barragem rompida. Filha de Cunha, Rosária esteve entre as primeiras pessoas a serem engolidas pela lama tóxica.

Nesta cidade unida e religiosa, onde todos trabalhavam ou conheciam quem trabalhasse na Vale, a comunidade ainda
está em choque. Um mês depois do colapso, 179 corpos foram identificados, mas as buscas pelos restos mortais de
pelo menos 131 desaparecidos continuam.

Não há qualquer chance de se encontrarem sobreviventes, dizem autoridades locais.

Cunha acredita que a notícia chegará mais rápido ao cemitério do que aos ouvidos da esposa Helena.

Desde que soube da tragédia, ele conta, a idosa de 73 anos passa dias sentada na calçada da velha casa de telhas
vermelhas gritando em vão.

"Por favor, me apareça, Rosária. Por favor, volte para a sua mãe", repete a mulher, lembrando-se de como a filha
fechava os olhos enquanto Helena desembaraçava os fios de seus cabelos compridos, no que havia se tornado um
pequeno ritual familiar, todos os dias depois do trabalho.

No dia da tragédia, quando souberam que a filha estava entre os desaparecidos, Darcy e Helena viajaram por 2 horas
no carro de familiares até um hospital de Belo Horizonte em busca de notícias.

Rosária não estava lá. Como outras famílias que buscavam parentes no hospital, eles foram orientados a fornecer
amostras de DNA ao Instituto Médico Legal.

Os dados da família estão num banco que já reúne mais de 530 amostras de atingidos de Brumadinho.

Rosária tinha dois filhos, um de 8, outro de 12 anos. No final daquela sexta-feira sem fim, quando o casal de idosos
voltou para casa, as crianças brincavam em um canto da sala de estar.

Enquanto a TV em frente ao velho sofá mostrava imagens do desastre, os adultos achavam que conversavam
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discretamente.

Até o filho de 12 anos se levantar.

"Eu sei o que aconteceu", disse ele, chorando muito. "Minha mãe morreu, não morreu?"

Enquanto a família tentava responder, o irmão mais novo começou a bater a cabeça com força na parede.

"Eu sei que ela não vai voltar", gritava.

Cunha narra a cena enquanto olha para um cão marrom de pelos longos, sua companhia no cemitério.

"Este é o Violeiro", aponta o homem, mostrando um sorriso pela primeira vez.

Perto dos dois, o coveiro Atenagos Moreira de Jesus, de 63 anos, conta que a parte mais difícil do trabalho é consolar
as famílias de amigos que se veem diante da missão de enterrar apenas parte dos corpos de parentes.

Com a força da lama, centenas de árvores, caminhões e destroços de construções se chocaram com as vítimas,
desfazendo boa parte dos corpos.

Com 20 anos de experiência à frente do cemitério, Jesus tem enterrado pelo menos 3 amigos por dia.

"Meu trabalho é cavar buracos. Agora o buraco mais fundo ficou no meu coração", diz Jesus, chorando. "Essa é a
última coisa que posso fazer pelos meus amigos e eu tenho feito com todo o amor do mundo."

Os helicópteros dão uma breve trégua e o homem continua, enxugando as lágrimas na gola da camisa xadrez.

"Fico preocupado com os que não vão conseguir enterrar seus parentes. Aí é como se fosse uma falha minha."

Apoiado numa lápide, Cunha acompanha outras famílias vindo enterrar seus parentes. Protegendo das chuvas de
verão, uma procissão de guarda-chuvas pretos serpenteia os jazigos no compasso de um pandeiro.

Cunha continua esperando. Ele diz que aqui se sente mais perto de Deus - e mais forte para lidar com as notícias sobre
a filha, quando e se elas chegarem.

"Eu quero carregar o caixão", ele diz. "Sou forte. Não quero morrer antes de carregar o caixão."

O colapso

Era hora do almoço naquela sexta-feira ensolarada, 25 de janeiro.

Todos os dias, junto a pelo menos 200 outros funcionários da mineradora Vale, Rosária ia almoçar no refeitório do
Complexo do Córrego do Feijão.

Ela trabalhava em um dos prédios administrativos da mina, que ficava a poucos minutos de ônibus corporativo da área
reservada para refeições.

Às 12h28, um barulho parecido com o de um incêndio começou. A parede de sustentação da barragem 1, de 86 metros
de altura, havia desmoronado.

Em 90 segundos, o refeitório, os escritórios e dezenas de veículos pesados usados na mineração haviam sido
engolidos pela lama.
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Ana Paula da Silva Mota trabalhava como motorista de caminhões da Vale. Orgulhosa do trabalho, ela era responsável
por deslocar na caçamba do veículo mais de 90 toneladas de minério de ferro desde a mina até os vagões do trem, que
por sua vez levava o minério para os portos da mineradora.

Mota estava dentro do caminhão, a apenas 550 metros da barragem, no momento em que ela se rompeu.

"Eu estava de frente para a barragem. Acho que fui uma das primeiras pessoas a ver (a avalanche). Não dava para
acreditar", diz Ana Paula.

"A gente achava que essa barragem estava seca. Olhando de cima, parecia um campo de futebol, firme, duro, não
tinha esse lamaçal. Ninguém imaginava que estava assim por dentro", conta.

Em segundos, o que tem sido descrito como um "tsunami" de lama começou a se espalhar pelo vale a mais de 70km/h.

Ana Paula pegou o rádio.

"Quando caiu a ficha, peguei o rádio transmissor (do veículo) e comecei a gritar desesperada: 'corre, foge, a barragem
estourou'. Quem estava naquela faixa (de rádio) me escutou gritando. Depois, fiquei sabendo que teve gente que
escapou porque ouviu uma mulher chorar e gritar no rádio. Era eu", diz ela.

A avalanche passou a cerca de 100 metros do caminhão de Rocha. Ela conta que perdeu mais de 20 colegas na
tragédia, incluindo uma tia.

Casas, fazendas, plantações, rios e áreas de mata atlântica foram soterradas. Nas comunidades de Córrego do Feijão
e Parque da Cachoeira, dezenas de construções foram totalmente destruídas.

"O barulho era alto demais. As árvores estalavam umas nas outras como se fosse um incêndio", conta a moradora
Telmilia Durães da Rocha, de 63 anos, enquanto circula pelos escombros da "casa dos nossos sonhos", construída
durante os últimos 20 anos ao lado do marido.

O casal conseguiu escapar de carro, mas deixou tudo para trás.

"A gente correu pro carro e viu a avalanche de lama vindo na nossa direção e destruindo tudo. Essa casa era a minha
vida", ela diz.

A barragem destruída abrigava restos - conhecidos como "rejeitos" - da mineração de ferro realizada na mina que
ficava no mesmo complexo.

A forma mais barata de armazenar estes subprodutos da mineração é compactá-los dentro de uma barragem. Os
líquidos são drenados para que o lodo endureça. Uma cobertura de grama é plantada no topo - como em um campo de
futebol.

No entanto, se houver problemas de drenagem, tragédias podem ocorrer.

A barragem de Brumadinho oferecia um risco extra, já que suas paredes eram feitas de camadas sobre camadas
empilhadas de rejeitos.

Em outras palavras, é como se o lixo da sua cozinha fosse feito, não de metal ou plástico, mas de restos compactados
de frutas, legumes e carne.

Este tipo de barragem, conhecida como "barragem a montante", é mais suscetível a rachaduras em caso de
infiltrações. As rachaduras, por sua vez, podem levar ao desmoronamento das estruturas.
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O modelo é usado por diferentes mineradoras em todo o mundo, incluindo no Canadá e na Austrália. Estas barragens,
porém, precisam de investimentos, monitoramento e manutenção regulares.

Por isso, em outros países sul-americanos como Peru e Chile, o formato é proibido.

"É a forma mais comum porque é mais barata para se construir e mais rápida de se licenciar porque ocupa menos
espaço da bacia hidrográfica. Mas é também a mais perigosa e com maior risco. Por isso países com características
similares às do Brasil não usam ou estão proibindo", explica o geólogo Eduardo Marques, professor da Universidade
Federal de Viçosa (UFV).

No dia do rompimento, o alarme de emergência, criado para dar tempo suficiente para que as pessoas escapassem,
não funcionou.

Muitos dos familiares em luto pela tragédia dizem que, se o alarme tivesse funcionado, menos vidas teriam sido
perdidas.

Principal produtora de minério de ferro do planeta e maior mineradora do Brasil, a Vale é responsável por quase 80%
do ferro exportado pelo país.

Em 2017, seus lucros superaram R$ 100 milhões (ou 34 bilhões de dólares). Em uma entrevista coletiva pouco após a
tragédia, o presidente  da companhia, Fabio Schvartsman, disse a jornalistas que o sistema de alarmes havia sido
"engolfado" após a ruptura da barragem.

"Aconteceu um fato que não é muito usual: houve um rompimento muito rápido da barragem", declarou.

Em nota enviada mais tarde à BBC, a Vale disse: ""Devido à velocidade com que ocorreu o evento, não foi possível
acionar as sirenes relativas à barragem".

Mas o professor de engenharia de minas Sergio Medici de Eston, da Universidade de São Paulo, rejeita a explicação.

"Falar que a sirene não tocou porque o evento foi muito rápido é brincadeira", ele diz. "A sirene não é para tocar só
quando a barragem cai. A sirene pode tocar quando a coisa começa a ficar crítica, às vezes semanas antes, para as
pessoas ficarem em alerta."

Em Brumadinho, todos os olhos estão voltados para a Vale. Os atingidos pela tragédia tentam encontrar respostas para
o que ocorreu - mas, primeiro, elas buscam encontrar seus entes queridos.

Os socorristas

Manobrando pelo rio Paraopeba em um bote de resgates inflável, Eduardo veste uma segunda pele vermelha e preta e
um capacete amarelo.

Atendendo a uma ocorrência registrada por dois pesquisadores que colhiam amostras do rio para medir níveis de
toxicidade, o bombeiro olha atentamente para as margens em busca de sinais.

Sufocado pelo lodo vermelho, o rio vai perdendo, pouco a pouco, sinais de vida. Peixes mortos podem ser vistos
boiando com as bocas abertas. Os mosquitos, até então abundantes, se dispersaram.

Eduardo finalmente encontra o que buscava: um torso sem pernas ou cabeça preso a um conjunto de galhos
amontoados.

Com imenso cuidado, Eduardo e dois colegas bombeiros se posicionam para trazer o corpo para o bote. Cruzando os
dedos com os de sua mão, como em um delicado cumprimento, Eduardo puxa lentamente o tronco, que depois é içado
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por um helicóptero.

Com os corações disparados e tremendo após o encontro inesperado, os pesquisadores decidem continuar a
expedição pelo rio, agora com a escolta de Eduardo e seus colegas.

Mas, metros à frente, na margem esquerda do rio, o grupo encontra uma perna.

A expedição dos civis é então cancelada.

A operação de resgate é enorme. Aproximadamente 400 oficiais, entre bombeiros, policiais, membros do Exército e da
Força Nacional lutam contra o tempo, na lama, com o apoio de helicópteros, tratores e cães farejadores.

Em alguns locais, eles contam que trabalham sobre 15 metros de lama.

Os bombeiros arriscam suas vidas enquanto procuram por corpos, mas precisam se proteger e minimizar riscos de
infecção para poder completar a missão.

Depois de horas cavando e revirando a lama contaminada, eles passam por um banho de descontaminação com
detergentes e sabão antibacteriano. Após voltarem para casa, todos serão testados pelos próximos 6 meses para
terem certeza que estão saudáveis e que não foram contaminados pelos resíduos tóxicos presentes na lama.

"Encontrei dois corpos hoje", conta o jovem bombeiro Junior, enquanto espera pelo banho.

"Eles estavam em uma condição muito ruim porque a decomposição já começou. Mas eu tenho fé em Deus que vão
ser identificados e que as famílias vão poder dar um enterro decente para eles."

Decomposição é uma das palavras mais repetidas no Posto de Atendimento Feijão, uma das áreas de reunião das
equipes de resgate. Em breve, os corpos estarão completamente decompostos e nem os cães conseguirão ajudar.

Nas primeiras semanas de resgates, tempestades de raios e chuvas fortes atrapalharam o progresso dos bombeiros.

"A chuva pesada atrapalha o movimento da aeronave, reduz a visibilidade dos pilotos e pode movimentar o pouco de
lama que ainda resta na barragem", diz o tenente-coronel Anderson Passos, um dos comandantes das operações.

A empresa

Em 24 horas, autoridades organizaram uma força-tarefa especial, composta por membros dos ministérios públicos
estadual e federal, defensorias Públicas das duas esferas, e policiais civis, militares e federais.

A investigação corre em três áreas: civil, ambiental e criminal. À frente de tudo isso está Andressa Lanchotti, uma
promotora do Estado de Minas Gerais.

No 10º andar de um edifício cinza, de concreto, na região central de Belo Horizonte, Lanchotti está sentada em frente a
um enorme quadro branco repleto de anotações, listas de nomes e planos relacionados à investigação.

"Isso não é para vocês," ela diz sorrindo, enquanto rapidamente vira o quadro contra a parede.

Lanchotti é amigável, mas bastante direta. A tragédia é familiar a ela e a todos os brasileiros.

Há pouco mais de três anos, em novembro de 2015, outra barragem do mesmo formato se rompeu em Mariana,
matando 19 pessoas a apenas 75 quilômetros de Brumadinho.

Na ocasião, mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama tóxica se espalharam pelo rio Doce, atravessando mais de
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500 quilômetros, em dois Estados, dezenas de cidades e milhões de pessoas até chegar ao Oceano Atlântico.

Foi o maior desastre ambiental da história do Brasil - e Lanchotti, no fim de 2016, se tornou a responsável por conduzir
as investigações sobre o caso.

Mas, em todo o Brasil, e especialmente em Minas Gerais, lobistas e políticos ligados a mineradoras exercem forte
influência nestes processos.

Apenas dois meses depois da tragédia de Mariana, em janeiro de 2016, enquanto autoridades ainda tentavam controlar
o alcance da lama, o governo estadual de Minas aprovou a lei 21.972, que acelerava processos de licenciamento
ambiental.

No mês anterior, a BBC News Brasil revelou que o documento oficial do projeto de lei proposto por deputados
federais para o novo Código da Mineração, que definiria novas regras para o setor, havia sido criado e alterado em
computadores do escritório de advocacia Pinheiro Neto, que tinha como clientes mineradoras como Vale e BHP -
apesar de ser assinado pelo deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), relator do projeto de lei.

As mudanças feitas a partir das máquinas do escritório iam de tópicos socioambientais a valores de multas em caso de
infrações.

Já em dezembro de 2017, o modelo de licenciamento usado pela Vale em Brumadinho foi criado pelo Conselho de
Política Ambiental do Estado, o Copam, acelerando ainda mais o processo a partir de um dispositivo que ficou
conhecido como "fast-track".

O novo formato permitiu, em alguns casos, encurtar o processo de licenciamento ambiental de três etapas para apenas
uma, tornando mais fácil - e não mais difícil - para que companhias como a Vale consigam autorizações para
mineração em áreas com riscos ambientais.

A dona da barragem de Mariana é a Samarco, uma empresa também controlada pela Vale, junto à mineradora
anglo-australiana BHP. A empresa recorre contra uma multa do Ibama de R$ 350,7 milhões (cerca de US $ 94 milhões)
por danos ambientais.

Acusações de homicídio culposo também foram feitas contra 19 executivos da Vale e da BHP Billiton, mas os
julgamentos ainda não foram adiante.

"O sistema de justiça é muito complicado", diz Lanchotti. "Não se trata apenas dos promotores ou juízes. É também que
o sistema permite inúmeros recursos, o que pode atrasar os resultados finais."

Ela lista problemas que vão desde a falta de monitoramento até a falta de vontade política para transformações
efetivas, até concluir:

"Enquanto estas questões não forem resolvidas, eu não posso garantir que novas tragédias como estas não aconteçam
no Brasil."

Apenas quarto dias depois da ruptura em Brumadinho, Lanchotti coordenou as prisões temporárias de cinco pessoas -
três empregados da Vale e dois engenheiros da companhia alemã TÜV SÜD, responsável pelo monitoramento da
barragem.

Estes engenheiros haviam sido contratados pela Vale para fazerem inspeções regulares na barragem, obrigatórias
segundo a legislação brasileira, além de assinarem certificados de estabilidade da estrutura.

Com apenas 35 inspetores do governo para mais de 1.000 minas ativas e não ativas em todo o Brasil, a maioria das
empresas contrata seus próprios inspetores privados para assinar a papelada - uma prática permitida pela lei, mas
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criticada pela sociedade.

No caso da Vale, foi a empresa alemã TÜV SÜD.

"Muitas vezes, as agências governamentais não realizam inspeções, mas delegam essa responsabilidade de volta às
próprias empresas, para monitorar suas próprias atividades", diz Lanchotti. "Infelizmente, os eventos recentes
mostraram que essa forma de automonitoramento simplesmente não é eficaz".

Para especialistas, o caso também gera possíveis conflitos de interesses.

"As empresas tendem a escolher auditores que ofereçam a opinião mais fácil, rápida e barata possível ", diz o professor
da UFJF Bruno Milanez, especialista em políticas ambientais e membro do Comitê em Defesa dos Territórios frente à
Mineração.

"Nas últimas grandes interrupções de barragens que tivemos em Minas Gerais - 2014, 2015 e 2019 - os auditores
escolhidos e contratados por essas empresas haviam certificado essas barragens poucos meses antes dos episódios",
diz. "É importante entender que essa falta de recursos é uma opção política e que o orçamento da Agência Nacional de
Mineração foi reduzido em 2018."

Hoje, em Minas Gerais, o orçamento total para a inspeção de barragens é de R$ 163 mil.

Dois dias após as prisões, advogados da Vale conseguiram um habeas corpus de soltura dos cinco homens no
Superior Tribunal de Justiça. Eles foram fotografados na saída da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, com os
rostos cobertos por casacos e folhas de papel.

Mas partes dos depoimentos dos executivos foram vazados pela Polícia Federal dias depois.

Parte do vazamento, publicado no Jornal Nacional da TV Globo, mostrava uma troca de e-mails registrada apenas dois
dias antes da tragédia. Nas mensagens, executivos discutiam leituras discrepantes em equipamentos que mediam a
pressão na barragem.

Um dos engenheiros da TÜV SÜD, Makoto Namba, chegou a ser questionado pela polícia sobre o que faria,
considerando essas leituras, se seu filho estivesse trabalhando no local da represa.

Ele respondeu, segundo o relatório, que "após a confirmação das leituras, ligaria imediatamente para seu filho para que
saísse do local, e que também ligaria para o setor de emergência da Vale responsável pelo acionamento do PAEBM
[Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração] para as providências cabíveis".

Em seu depoimento, ao qual a BBC News Brasil também teve acesso, Makoto Namba também disse que se sentiu
pressionado por um funcionário da Vale a assinar o laudo de estabilidade da barragem em junho de 2018.

Tanto a Vale quanto a TÜV SÜD disseram à BBC que não comentariam o caso enquanto as investigações estiverem
em andamento.

Um funcionário da Vale que sobreviveu à tragédia e concordou em conversar com a BBC News Brasil em condição de
anonimato confirmou problemas recentes na barragem - onde trabalhava diariamente.

Segundo ele, um encanamento quebrado vinha despejando água de uma nascente existente na parte superior da
barragem, dentro da estrutura que se rompeu em Brumadinho desde pelo menos o fim de 2018.

"A nascente ficava na cabeça dela", diz. "Dizem que (o cano da nascente) tirava essa água para fora (da barragem). Só
que esse cano foi rompido. Esse cano rompeu e essa água estava caindo no meio dela. Tanto que o meio dela era
molhado. O meio dessa barragem era molhado, o meio não era seco, não."
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Ele conta ter notado o vazamento pela primeira vez um mês antes do desastre.

A fala reforça suspeitas investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Em depoimento no dia 1º de
fevereiro, o engenheiro Makoto Namba afirmou que sabia da existência de uma nascente na parte superior da
barragem e diz que parte desta água era despejada dentro da estrutura.

"A água excedente desta nascente corria para dentro da barragem", disse o engenheiro aos investigadores, admitindo
que a chance de "ruptura (da barragem) estaria acima do recomendado". Ainda de acordo com o depoimento, Namba
afirmou que solicitou que a Vale fizesse um estudo sobre as nascentes localizadas na parte superior da barragem.
Disse também que, em julho de 2018, foi construída uma barreira e colocada tubulação na nascente para desviar a
água do reservatório. O estudo, segundo ele, estaria em fase de contratação pela Vale.

Para especialistas como o professor Carlos Martinez, que dá aulas sobe segurança de barragens nas universidades
federais de Itajubá e de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o episódio narrado confirmaria suspeitas percebidas em
imagens de satélite da região e sugeriria que a área deveria ter sido imediatamente evacuada por "risco iminente de
ruptura".

"Há fotografias mostrando que esta área estava escura. Fotos tiradas dois, três dias antes mostrando que estava
escuro, o que indica que havia água acumulada. Era evidente que havia risco", afirma.

"Água constante vindo da nascente aumenta a pressão na barragem. A existência da nascente vertendo água para
dentro da barragem seria inaceitável. Se for confirmado, é inaceitável que a área não tenha sido evacuada na hora",
afirma.

Martinez continua: "O topo molhado já seria motivo para sair correndo, se a segurança estivesse sendo levada a sério
pelos técnicos. Porque isso mostra que há infiltração, que a água não está sendo absorvida como deveria. Quando é
assim, a pressão dentro da barragem cresce tanto que os filtros começam a se sobrecarregar. O sinal de alerta mais
importante é justamente isso, quando a água acumula e começa a molhar tudo."

Questionada, a Vale não comentou sobre a existência de nascentes na parte superior da barragem, como indicado pelo
funcionário, e se limitou a informar que "não havia nascentes dentro do corpo da barragem".

"Não havia registro de aumento nos níveis de água na barragem. Ao contrário, os dados indicam redução neste nível
na seção principal da estrutura", disse a empresa.

Ameaça iminente

Duas semanas depois do desastre de Brumadinho, sirenes tocaram no meio da noite em duas outras barragens de
Minas Gerais, anunciando um possível colapso.

A Vale é dona de uma delas, próxima a cidade de Barão de Cocais, a mais de 120 km de Brumadinho. A outra, próxima
à Itatiaiuçu e a apenas 30 km de Brumadinho, é controlada por outra mineradora, a ArcelorMittal.

Da noite para o dia, 700 pessoas foram evacuadas para ginásios e hotéis.

Dias depois, mais um alarme, novamente em uma barragem da Vale, soou em Nova Lima, a 40 km de Brumadinho.
Mais 100 pessoas tiveram que deixar suas casas. A cidade de 93,5 mil habitantes é rodeada por nada menos que 26
barragens de mineração.

A sequência de alertas, logo após a tragédia, parece ter finalmente chamado atenção para a escala do problema no
país.

Há pelo menos 790 barragens de rejeitos em todo o Brasil, muitas delas localizadas logo acima de vilarejos ou cidades,

impresso em 04/03/2019 às 11:56 24 de 267



como era o caso do Córrego do Feijão.

Todas elas foram classificadas por seus potenciais de risco. A escala não estima as chances de ruptura, mas o estrago
que cada uma delas seria capaz de gerar.

Mais de 200 foram classificadas como "alto potencial de estrago" - ou seja, estão acima de povoados ou próximas a
grandes rios e ecossistemas.

Tanto Brumadinho quanto Mariana haviam sido classificadas como "baixo risco de ruptura" por inspetores do governo,
mas "alto potencial de estrago" por conta de sua posição geográfica.

Em Minas Gerais, a situação é mais dramática. O Estado produz 53% de todo o minério de ferro brasileiro e reúne a
maior quantidade de minas e barragens do país.

Itabira, onde a Vale foi fundada em 1942, tem 120 mil habitantes e 19 barragens. Em alguns bairros, os jardins das
casas estão diretamente virados para as montanhas de rejeitos. As cinco barragens mais próximas abrigam um total de
423 milhões de metros cúbicos de material tóxico - 33 vezes o volume lançado no mês passado pela barragem de
Brumadinho.

Já em Mariana, atingida em novembro de 2015, uma população de 60 mil pessoas é circundada por 15 barragens.

Nos arredores da cidade, no vilarejo de Bento Rodrigues, 600 pessoas vivem no ameaçador caminho de 5 barragens.

Dois meses após se eleger, em dezembro do ano passado, o presidente  Jair Bolsonaro prometeu relaxar as leis
ambientais, argumentando que elas "trazem problemas intermináveis" e "impedem que prefeitos, governadores e
presidentes construam" projetos de infraestrutura.

Procurado pela BBC News Brasil, o governo não comentou as frases do presidente  e informou que, após o desastre,
anunciou a proibição de novas barragens de rejeitos do modelo de Brumadinho.

As 87 que estão atualmente em operação - 10 delas de propriedade da Vale - serão desativadas até 2021.

Mas mesmo depois de uma mina ser desativada, as inspeções de segurança devem continuar, já que a lama tóxica
ficará para sempre dentro da barragem.

O governo também disse que pressionaria as empresas para garantir que as fiscalizações sejam mais rigorosas, mas
não fez comentários sobre o número de inspetores contratados para este serviço.

Assim, essas verificações diárias ainda dependem do sistema atual, pelo qual as empresas efetivamente monitoram
suas próprias atividades.

'Nunca mais'

"Mariana, nunca mais."

Estas foram as palavras do CEO da Vale, Fabio Schvartsman, em um discurso em um auditório da empresa para
colegas no dia em que tomou posse da empresa, em maio de 2017.

Dois dias depois do desastre de Brumadinho, ele prometeu novamente em uma entrevista na televisão que trabalharia
para "isso nunca mais acontecer".

Moradores de Minas Gerais e Estados como o Pará, onde a empresa explora boa parte de seus minérios, e
procuradores do Ministério Público estão céticos, já que esta não é primeira tentativa de colocar a Vale nos eixos.
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Eles reconhecem que levar uma empresa tão grande e influente a assumir responsabilidades não costuma acontecer
de forma rápida ou simples.

Mas, até o momento, alguns juízes e políticos parecem estar mais atentos.

Decisões judiciais já suspenderam algumas das operações mais rentáveis da Vale e congelaram R$ 12,6 bilhões (ou
cerca de US$ 3,2 bilhões) em ativos da empresa.

Vale lembrar que ainda não houve destinação para estes valores - e bloqueios semelhantes aconteceram após
episódio de Mariana.

No final da semana passada, outros oito funcionários da Vale, incluindo dois executivos, foram presos provisoriamente.
Mandados de busca também foram servidos para quatro representantes da alemã TÜV SÜD.

Na última sexta-feira, após quase três anos engavetado, o Projeto de Lei 3.676/16, conhecido como 'Mar de Lama
Nunca Mais', foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais por unanimidade.

O texto, que contou com mais de 55 mil assinaturas da sociedade civil, traz mais etapas para processos de
licenciamento ambiental e fiscalização e proíbe a construção de estruturas próximas a comunidades no Estado.

De volta a Brumadinho, a luta dos moradores por justiça e a reconstrução de suas vidas está apenas começando.

Sob uma enorme marquise branca, erguida como parte do esforço de resgate, mais de 400 pessoas esperaram
sentadas pela chegada de representantes da Vale aparecerem.

Por semanas, muitas dessas famílias têm vivido em abrigos temporários, sobrevivendo de cestas básicas e água
engarrafada, tudo financiado pela empresa.

Com muitas escolas locais ainda fechadas, 30 ou mais crianças jogavam futebol na parte de trás da marquise. Uma
sala de aula improvisada foi criada por voluntários de igrejas, que oferecem pinturas faciais, um canto para leitura e um
espaço com almofadas para descanso.

Por gerações, a Vale tem sido a principal fonte de renda e estabilidade para as pessoas que moram aqui. Mas as mais
de 300 vítimas e outros milhares de desabrigados e desempregados trouxeram aos moradores um misto de raiva e
temor por impunidade.

Depois de quase uma hora de espera, três representantes da empresa aparecem. Mas o debate sobre compensações
de emergência, abrigos e cadastros rapidamente escala para gritos e acusações.

"Para matar, vocês são rápidos", grita uma mulher no meio da multidão.

"Vocês mataram meu irmão em 10 segundos e agora vão esperar quantos meses para aliviar o que minha mãe está
sentindo?"

A resposta da Vale é burocrática e desperta lágrimas em uma plateia abalada e impotente.

"Neste momento, não podemos nos responsabilizar por algo que ainda está sendo avaliado. Primeiro, precisamos
entender a extensão do problema ", diz um dos representantes da empresa. "Ainda não temos informações suficientes
para responder a essas solicitações."

Semanas depois, quase um mês após o desastre, a Vale finalmente concordou em pagar renda de emergência às
famílias. O acordo prevê que todos os adultos que vivem em Brumadinho e em comunidades no entorno receberão um
salário mínimo mensal (R$ 998), enquanto todas os adolescentes receberão metade de um salário (R$ 499) e as
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crianças terão direito a um quarto do salário: R$ 249,50 mensais.

Os valores serão pagos por um ano, retroativos até a data da tragédia - 25 de janeiro.

Como os moradores, o município ainda aguarda esclarecimentos.

Dias depois do desastre, o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, recebeu jornalistas na prefeitura e disse
que a cidade "vive do minério".

"Cerca de 60% ou mais de nossa receita vem de royalties pagos pela mineração de minério de ferro. E a maior parte é
paga pela Vale", disse.

Segundo Barcelos, a cidade "pararia" sem os recursos.

"Vai parar o comércio, vai parar quase tudo na cidade. Nós temos hoje 26 postos de Saúde da Família, temos hospital,
Unidade de Pronto-Atendimento, temos as escolas, que nós dá o material escolar, tudo de primeira qualidade, nós não
vamos ter como atender isso mais", afirmou.

"Infelizmente essa é a realidade e a gente vai cobrar da Vale."

Edmundo Netto Junior é um procurador federal que trabalha na força-tarefa que investiga a tragédia.

Ele passou todos os dias do ultimo mês visitando famílias que perderam - ou ainda procuram os corpos de - parentes.

Uma das famílias incluía o pequeno William, de sete anos.

A tia do garoto mostrou ao procurador um desenho feito por William naquela manhã.

No centro da imagem está um helicóptero brilhante pintado de azul e branco.

Mas, pendendo da parte inferior da aeronave, uma linha comprida representa uma das redes usadas pelas equipes de
salvamento para recolher corpos na lama.

"Ele deu este desenho para um dos bombeiros e pediu para encontrarem seu avô", conta Netto Junior.

A pintura de William também mostra um traço vertical forte, desenhado logo atrás da rede dos bombeiros.

A imagem lembra uma cicatriz escura cortando a paisagem.

"Isso é muito forte", diz o experiente procurador. "Esta é uma comunidade que foi marcada para sempre."

Para ele, as tragédias deveriam ensinar aos municípios que é necessário diversificar fontes de renda e emprego. "É
preciso construir um modelo menos dependente, em que outas atividades econômicas sejam prestigiadas. A mineração
ocupa áreas enormes que também poderiam estar produzindo outas coisas - sejam plantações, indústrias, seja
comércio e serviços."

Para ele, Mariana e Brumadinho deveriam ter imposto um modelo de mineração sustentável ao país.

"Uma mineração menos lucrativa. As tragédias nos mostraram que empresas como a Vale lucram a partir dos riscos
que impõem às comunidades. O mesmo risco que reduz custos quando uma barragem é feita no modelo a montante
permite a Vale um processo de mineração mais barato e rentável - mas também custos mais caros para a sociedade ",
continua Netto Junior.
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"Esses custos foram escondidos sob o tapete por muito tempo, mas após a tragédia os prejuízos para a sociedade
ficam cada vez mais claros".

O desenho de um menino de apenas 7 anos seria um dos exemplos.

"A comunidade esta traumatizada. E vai levar esses impactos psicológicos para a vida toda."

Reportagem: Ricardo Senra, com colaboração de Camilla Costa, Amanda Rossi e Nathalia Passarinho

Produção: Claire Press

Fotos: Derrick Evans

Imagens adicionais: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Mariana Rocha, Marcelo Camargo/Ag. Brasil, Getty Images,
Google Maps, DigitalGlobe
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ARAGUARI NA PAUTA

O deputado estadual Doorgal Andrada  (PATRI) se reuniu ontem em Belo Horizonte com o chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais, delegado Wagner Pinto. Na pauta, pedido para solução das carências da segurança pública em Araguari
e região, encaminhadas ao deputado pelo delegado regional Wilton José Fernandes. Araguari sofre com o aumento da
criminalidade e a polícia necessita, urgentemente, de reforço no quadro de servidores para atender os cidadãos e
investigar as ocorrências. Doorgal Andrada  vai, agora, acompanhar de perto o encaminhamento a ser dado pela
PCMG.

BASE TEM LIMITES

O deputado estadual Raul Belém  (PSC) afirmou essa semana em Belo Horizonte, que se for preciso, para tirar os
municípios da miséria, ele e os demais deputados  não votarão nada. Os recursos devidos aos municípios, segundo a
Associação Mineira dos Municípios (AMM), chegaram aos R$ 6 bilhões, no final da gestão do ex-governador Fernando
Pimentel (PT).

AÇÕES EM BRASÍLIA

O prefeito Marcos Coelho, o secretário de Planejamento Marlos Fernandes, o diretor geral do Imepac José Júlio
Lafayette representando o deputado estadual Doorgal Andrada  (PATRI) e o deputado federal Lafayette Andrada
(PRB) estiveram ontem em Brasília em uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto.
Dentre os assuntos foi tratado sobre o projeto do Parque Linear do córrego Brejo Alegre além do projeto de liberação
de recursos para pavimentação e recapeamento de diversas ruas e avenidas de Araguari.

FALANDO NISSO...

Quem também fez contato com a coluna ontem, direto de Brasília foi o vereador Tiãozinho do Sindicato (PSL) em
agenda com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de quem é amigo. Ele entregou em mãos as seguintes
reivindicações de recursos para Araguari: corredor turístico; avenida Mato Grosso e seu prolongamento; revitalização
total do Bosque Municipal, Palácio dos Ferroviários, Estação da Stevenson e asfaltamento de entradas de cachoeiras
do município, compromisso feito pelo próprio Ministro ao vereador.
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O deputado federal Lafayette de Andrada (PR) se reuniu em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, para solicitar agilidade no processo de financiamento para as obras do Parque Linear em Araguari. A
reunião, na tarde desta quarta-feira, 20, contou também com a participação do prefeito de Araguari, Marcos Coelho, do
secretário de Planejamento, Marlos Fernandes e de José Júlio Lafayette, representando o deputado estadual Doorgal
Andrada (PATRI).

Pleito antigo no município, as obras no córrego Brejo Alegre foram aprovadas pela Câmara Municipal, autorizando o
município a contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Os trabalhos incluem a canalização do córrego e a
construção do Parque Linear. Buscando celeridade no processo, o deputado Lafayette apresentou ao ministro os
problemas gerados pela situação atual da área, que sofre com intensa erosão, instabilidade de taludes e falta de
pavimentação, ocasionando problemas diversos para a população.

Além da necessidade urgente das obras no local, a criação do Parque Linear é também uma recomendação do
Ministério Público, que aponta a região como potencial geradora de danos ambientais e à saúde das pessoas.

A implantação do Parque Linear em Araguari vai melhorar a qualidade de vida da população, valorizar a paisagem
urbana, preservar o córrego Brejo Alegre, despoluindo suas águas e recuperando as áreas verdes nas suas margens,
promover lazer à comunidade, fomentar o desenvolvimento da cidade, além de solucionar problemas de saúde pública.

Para Lafayette de Andrada, "essa é uma obra de suma importância para o município e para os araguarinos. O apoio do
ministro do Desenvolvimento será fundamental para termos êxito nas obras do córrego Brejo Alegre. Estou
comprometido para que o Parque Linear seja uma realidade em Araguari".
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Foto: Renata Caldeira

Quem está endividado e pretende quitar os débitos tem até esta quinta-feira para cadastrar e participar do mutirão da
Semana do Consumidor, que vai de 11 a 15 de março. A ação é realizada pelos procons da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) e da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG vão participar do mutirão. Para se
cadastrar, é necessário ligar para o número (31) 2108-3460 no horário das 13 às 17 horas, ou enviar um e-mail para
[email protected] , informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas um) com o qual pretende
negociar sua dívida.

Mensagens incompletas não serão consideradas, por isso o Procon sugere que os consumidores interessados em
participar do mutirão fiquem atentos às informações necessárias (nome completo, CPF, telefone de contato e nome do
banco). 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.

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. Ao tomar um empréstimo, o consumidor nem
sempre tem consciência do rombo que esse ato pode provocar no seu orçamento, em razão dos juros que são
cobrados".

Segundo dados estimados pela 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).

Estatísticas do Procon Assembleia  revelam que, de 2015 a 2018, triplicou o número de reclamações referentes a
empréstimos nas modalidades consignado e pessoal. "Esse problema e as queixas relacionadas a cartões de crédito
só perdem no ranking para o setor de telecomunicações", lembra Marcelo Barbosa . Nesse sentido, afirma ele, o
mutirão é uma tentativa de aliviar a situação econômica dos consumidores endividados, sem se esquecer que é
importante ser um consumidor consciente, que tenha educação financeira e que faça sempre o planejamento do seu
orçamento doméstico.
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Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
Título: CPI da Mineração agarra na Assembleia mineira

Editoria: Notícias
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

A instalação da CPI da Mineração depende apenas do aval do presidente da Assembleia Legislativa , Agostinho
Patrus  (PV), para começar a apurar possíveis irregularidades do setor minerário. O pedido da CPI, feito pelo deputado
Sargento Rodrigues (PTB), já está protocolado há duas semanas.

Não se sabe se há interesse do presidente  em instalar a comissão. Pessoas na casa já começam a estranhar a
atitude da direção em relação à CPI. Agostinho Patrus  teve um papel de protagonismo e na aprovação da Lei das
Barragens. Mas, até agora ele não tem mostrado a mesma vontade política para tocar investigações envolvendo a Vale
e outras mineradoras.

A instalação da CPI só deverá ocorrer, se ocorrer, por volta de meados de março, após uma viagem do presidente
cujo destino e objetivo não são sabidos. O site tentou conversar com Agostinho, porém, ele não se dispõe a falar com a
imprensa. E sua assessoria não informa nem a sua agenda nem a sua posição em relação à CPI da Mineração. Ele é
um dos três deputados na casa que não assinaram o pedido.

impresso em 04/03/2019 às 11:56 33 de 267

https://www.osnovosinconfidentes.com.br/cpi-da-mineracao-agarra-na-assembleia-mineira/
http://www.interclip.com.br/


Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
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Na semana passada o deputado Coronel Sandro  (PSL) se sentiu privado do direito à fala e, irritado, disse à deputada
Beatriz Cerqueira  (PT) para ficar "caladinha". Após o ocorrido, os dois vêm protagonizando grandes embates na
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa  e outros espaços. A divergência entre eles, causada por causa
de questões de gênero, rendeu a suspensão da reunião desta quarta-feira (27/02). De 15 solicitações que aguardavam
apreciação, apenas duas foram analisadas na reunião.

O ponto polêmico refere-se a uma solicitação à Secretaria de Educação para que oriente as escolas sobre a
necessidade de incentivar professores a incluírem temáticas de diversidade étnico-racial e de gênero e sexual no
cotidiano escolar. Coronel Sandro  reagiu à proposta defendida pela petista. Disse que a "esquerda quer erotizar as
crianças".

O impasse entre a petista e o bolsonarista é reflexo do grande embate entre esquerda e direita que hoje permeia toda a
sociedade. Com certeza, eles ainda vão se atracar (verbalmente) muitas outras vezes durante o mandato.
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TV Globo
Título: Funcionários da Vale presos devem ser soltos a qualquer momento - 12h47
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Reportagem está na porta da penitenciária Nelson Hungria acompanhando a soltura dos funcionários da Vale. O
ministro do STJ concedeu a liminar para atender ao pedido de Alexandre Campanha, que é investigado pela prática de
homicídio qualificado e estendeu essa decisão aos outros sete funcionários que estão detidos. O governador Romeu
Zema mandou um projeto de lei em caráter emergencial para a Assembleia Legislativa  para que as vítimas de
Brumadinho que estão recebendo a doação de R$ 100 mil não paguem imposto.
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TV Globo
Título: Mutirão de negociação vai ajudar cliente de bancos e outras instituições financeiras - 12h32

Editoria: MGTV 1ª ed.
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Terminam hoje as inscrições para o mutirão de negociação de dívidas com bancos e outras instituições financeiras, a
ação é promovida pelo Procon Assembleia  e Procon da Prefeitura de Belo Horizonte. Para participar o interessado
deve fazer a inscrição por telefone ou por e-mail é importante que o consumidor que queira fazer a negociação com os
bancos informe corretamente todos os dados.
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Os representantes do governo estadual e da Associação Mineira de Municípios (AMM) ainda não assinaram o acordo
com as condições para pagamento dos repasses atrasados aos municípios . O subsecretário do Tesouro
Estadual, Fábio Rodrigo Amaral, afirma que os recursos de fevereiro já foram pagos, mas a previsão para começar a
quitar os atrasados, por enquanto, é fevereiro de 2020 .

Os recursos devidos, segundo a associação, chegaram aos R$ 6 bilhões, no final da gestão de Fernando Pimentel.
Em janeiro, Romeu Zema, no entanto, teria feito a mesma coisa que seu antecessor ao se apropriar de cerca de R$ 1
bilhão, provenientes principalmente da arrecadação da parte de ICMS e IPVA que seriam dos municípios.

O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na manhã desta quarta-feira (27/2/19). O requerimento para
realização da reunião foi da presidente da comissão, deputada Rosângela Reis  (Pode), motivado por pedido do
prefeito de Betim, Vittório Medioli.

De acordo com os números da AMM, somente de Betim foram retidos, em janeiro, pelo governo estadual, mais de R$
50 milhões. Durante a audiência, prefeitos e vereadores, de várias partes do Estado, relataram o caos que estão
vivendo em suas cidades, algumas com hospitais e escolas fechando as portas, sem dinheiro para as despesas
básicas .

Vittorio Medioli fez questão de citar que a Constituição Federal garante que 25% do ICMS arrecadado no Estado deve
ir direto para os municípios. "A Constituição determina isso, e uma lei complementar garante o automatismo do crédito.
É preciso restituir a legalidade urgentemente", reforçou. Na opinião dele, o Decreto 47.296, de 2017, que criou o Comitê
de Acompanhamento de Fluxo Financeiro do Estado, foi usado como "desculpa para roubar o dinheiro das
prefeituras" .

Segundo o prefeito, um acordo entre o Estado e o Banco do Brasil gerou também uma fraude dentro do sistema
bancário, ao mandar o dinheiro das prefeituras para uma conta que não era dos municípios.

Impeachment - Vittorio Medioli chegou a dizer que, se a Assembleia Legislativa  quisesse, já poderia pediu o
impeachment do governador Romeu Zema , com base na retenção dos recursos do mês de janeiro.

Deputados defendem diálogo e pressão ao governador
Todos os deputados  presentes à audiência pública enfatizaram o caráter suprapartidário da luta em defesa dos

municípios, inclusive os que hoje fazem parte da base de sustentação do atual governador.
O líder do Bloco Sou Minas Gerais, deputado Gustavo Valadares  (PSDB), reforçou a necessidade de parceria

constante entre governo, deputados  e prefeitos. Ele pediu ao governador que amplie o diálogo com todas as
instâncias políticas, que se faça a " negociação política saudável ", para que as mudanças necessárias sejam feitas,
e o Estado possa "sair do buraco".

A presidente da comissão, deputada Rosângela Reis , propôs que a Assembleia ajude a acelerar a assinatura do
acordo entre o Governo do Estado e a AMM, e que o Plenário não vote nenhum projeto do governador, até que se
resolva a situação das prefeituras . 

O deputado Raul Belém  (PSC), que já foi prefeito de Araguari (Triângulo), também afirmou: "se for preciso, para tirar
os municípios dessa miséria, nós não vamos votar nada nesta Casa. É isso que os cidadãos esperam de nós".

A deputada Celise Laviola (MDB) e os deputados Dalmo Ribeiro (PSDB), Gustavo Santana (PR) e Antonio
Carlos Arantes  (PSDB) disseram acreditar na seriedade e na boa vontade do governador Zema em resolver a
questão, mas também enfatizaram a necessidade de diálogo e de uma postura firme da Assembleia na defesa dos
municípios.

E a deputada Ione Pinheiro  (DEM) reforçou que o Banco do Brasil também tem que ser responsabilizado pela
situação em que se encontram as prefeituras hoje, lembrando declarações do prefeito de Betim.

Governo reitera calamidade das contas
Durante a audiência pública, o representante do Executivo, o subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Rodrigo

Amaral de Assunção, reiterou a situação de calamidade em que se encontravam as contas públicas , no momento
em que Romeu Zema assumiu o Governo.

impresso em 04/03/2019 às 11:56 37 de 267

https://bemminas.com.br/noticia/falta-de-repasses-do-estado-em-janeiro-irrita-prefeitos
http://www.interclip.com.br/


"Não tivemos condições de fazer nada em janeiro, pois não tínhamos nem os dados básicos do fluxo de caixa. Hoje,
chegando aos 60 dias de governo, já temos ao menos o fluxo de caixa previsto para os próximos cinco anos", disse. O
subsecretário acredita que o acordo com as prefeituras seja fechado em duas ou três semanas .

Mas o presidente  da AMM, Julvan Rezende Araújo Lacerda, disse que ainda falta muito. "Precisamos que o governo
comece a pagar os atrasados ainda este ano. E também temos que definir, no acordo, o que será feito em caso de
novas retenções, para podermos acionar o bloqueio do dinheiro, imediatamente, caso o Estado não pague aos
municípios", disse.

Prefeitos temem ser presos inocentemente
O deputado Zé Reis  (PSD) disse que uma preocupação enorme dos prefeitos é que, a partir de 2021, muitos deles

poderão ser processados, presos e terão seus bens bloqueados, "injustamente, sem terem feito nada de errado",
porque não puderam cumprir suas obrigações, pela falta de repasses dos recursos pelo Estado.

" Terão problema com a justiça porque as contas deles não vão fechar ", afirmou o deputado, que é ex-prefeito
de Bonito de Minas, cidade de 10 mil habitantes no extremo Norte do Estado.

Os deputados Fernando Pacheco  (PHS) e Marquinhos Lemos (PT), que também foi prefeito de Carbonita
(Jequitinhonha), reforçaram pedido ao representante do governo para que a devolução dos recursos retidos seja feita o
mais rápido possível.

Cleitinho  Azevedo (PPS) disse que em Divinópolis (Centro-Oeste), cidade onde foi vereador, não há recursos nem
para fazer a coleta de lixo. "Sou da base do governo, mas não serei omisso, se essa situação não se resolver logo",
afirmou o parlamentar.

Lista de credores - Ao final da reunião, a deputada Rosângela Reis anunciou que a Comissão apresentará
requerimentos com pedidos de providências  às Secretarias de Planejamento e de Fazenda, para que sejam
publicadas no Diário Oficial a lista com a situação credora de todos os munícipios e quantidade de verba retida .

Outro pedido que será encaminhado é para a revogação imediata do Decreto 47.296, de 2017 , que criou o
Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro do Estado.
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Com o tempo proporcional de contribuição, os benefícios chegam a R$ 25,3 mil, que é o salário bruto atual dos
deputados
O Iplemg concedeu aposentadoria especial para 12 ex- deputados

Ainda enquadrados em lei anterior, 12 ex- deputados  estaduais de Minas Gerais garantiram aposentadoria especial
pelo Instituto de Previdência do Legislativo (IPLEMG) a partir de 1º de fevereiro deste ano. Os benefícios são maiores
que os pagos pelo regime geral e variam de acordo com o tempo de contribuição do parlamentar, chegando a R$
25.322,25 para dois deles. Os atos concedendo os proventos como exercente de mandato eletivo aposentado foram
assinados pelo presidente do Iplemg e publicados nesta quinta-feira (28).

Foram 10 novas aposentadorias para parlamentares que não foram reeleitos e dois reestabelecimentos do benefício
que estava suspenso porque os ex- deputados  Adelmo Leão (PT) e Bonifácio Mourão (PSDB) haviam voltado a
exercer mandatos na Assembleia.

Os ex- deputados  Dilzon Melo (PTB) e Adelmo Leão (PT), respectivamente de 75 e 70 anos, não completaram os 35
anos de contribuição exigidos pelo Iplemg para a aposentadoria integral, mas vão receber o valor máximo de R$ 25,3
mil, por terem ingressado na Assembleia antes de 1999, quando a lei passou a exigir tal tempo.

Além deles, o ex-deputado Dinis Pinheiro (SD) se enquadra na regra antiga, mas não chegou aos 28 anos de
contribuição exigidos por ela. Vai receber, portanto, R$ 14.469,85 pelos 20 anos de vinculação.

Derrotados nas urnas

Os deputados  do MDB Ivair Nogueira e Vanderlei Miranda, que também foram derrotados nas urnas, também
entraram na lista dos novos aposentados. Pela contribuição, Ivair Nogueira tem um benefício adquirido de R$ 17,3 mil.
Já Vanderlei Miranda, que somou dois anos como vereador ao tempo de mandato na Assembleia, garantiu uma renda
de R$ 8.681,91. Aos 79 anos e 20 de contribuição, Bonifácio Mourão se aposenta com R$ 14.469,85.

Os ex- deputados  federais Marcus Pestana (PSDB), Luiz Fernando Faria (PP) e Tenente Lúcio (PR), que também
exerceram mandatos na Assembleia, também se aposentaram pelo Iplemg. Segundo os atos assinados, Pestana e
Tenente Lúcio conseguiram R$ 8.681,91pelos 12 anos de contribuição e Luiz Fernando Faria 15.916,84 pelos 22 anos
pagos.

A ex-deputada estadual e ex-deputada federal Jô Moraes (PCdoB), que concorreu a vice-governadora na chapa do
ex-governador Fernando Pimentel (PT) e perdeu, também garantiu uma aposentadoria de R$ 11,5 mil, com os 16 anos
de contribuição ao Iplemg.

O menor valor concedido foi o de Anselmo José Domingos (PTC), que, com 8 anos de contribuição ao Iplemg garantiu
R$ 5.787,94 aos 59 de idade.

Regime diferente para os novos

Como o Estado de Minas mostrou em janeiro, os deputados  estaduais que ingressaram na Assembleia depois de a
Lei Complementar 140, de 2016 entrar em vigor são vinculados ao regime geral, cujo valor máximo do benefício é de
R$ 5.839,45, segundo o valor definido para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para 2019. Estão nesta
situação 32 novos deputados , além da deputada estadual Marília Campos  (PT), que informou ter se desligado do
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Ipsemg e se vinculado à nova aposentadoria por convicção. Ela foi autora de um dos projetos de lei que levaram à
aprovação da regra que acabou com a aposentadoria especial dos deputados .

Saiba quanto cada deputado aposentado vai ganhar:

Anselmo José Domingos (PTC) - 8 anos - R$ 5.787,94 Idade: 59

Dilzon Melo (PTB) 28 anos - R$ 25.322,25 Idade: 75

Dinis Pinheiro (SD) - 20 anos - R$ 14.469,85 * Idade: 51

Ivair Nogueira (MDB) 24 anos - R$ 17.363,82 Idade: 68

Bonifácio Mourão (PSDB) - 20 anos R$ 14.469,85 Idade: 79

Vanderlei Miranda (MDB) - 12 anos R$ 8.681,91 Idade: 67

Adelmo Leão (PT) 28 anos - R$ 25.322,25 * Idade: 70

Bonifácio Andrada (PSDB) - 16 anos - R$ 14.469,85* Idade: 89

Luiz Fernando Faria (PP) - 22 anos R$ 15.916,84 Idade: 62

Marcus Pestana (PSDB) - 12 anos - R$ 8.681,91 Idade: 59

Jô Moraes (PCdoB) - 16 anos - R$ 11.575,88 Idade: 72

Tenente Lúcio (PR) - 12 anos - R$ 8.681,91 Idade: 59
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Já está na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, o Projeto de Lei, assinado pelo governador Romeu Zema, que
propõe a isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), que recairia sobre os R$ 100 mil, que
a empresa Vale fará em forma de doação para os familiares das vítimas do desastre de Brumadinho.

O PL, de autoria do Governo do Estado, proposto em caráter de urgência, recebeu o número 452/19 e segue agora
para a Comissão de Constituição e Justiça . Depois que houver os pareceres das comissões  temáticas, a matéria
estará apta para votação no Plenário em dois turnos.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, a obrigação de pagar a alíquota de 2,5% sobre o valor dessa doação seria do
donatário, ou seja, de quem receber o valor da doação. Solidário com as 400 pessoas que perderam parentes no
rompimento da barragem, serão cerca de R$ 800 mil que o Governo Mineiro deixará de receber com a isenção.
Segundo a Advocacia-Geral do Estado, esse valor não representa renúncia fiscal por ser considerado de pequena
monta em comparação com o orçamento estadual.

Em Minas Gerais, a alíquota cobrada é de 5%, mas quando o valor doado é inferior a 90.000 UFEMG (Unidade Fiscal
do Estado de Minas Gerais), ou seja, menos de R$ 323.388,00, a alíquota é reduzida 2,5%. Assim, no caso específico
da doação de R$ 100 mil, que é menor do que a unidade fiscal referência, cada familiar de vítima da tragédia teria um
desconto de R$ 2,5 mil de imposto, caso a isenção não fosse aplicada.
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A pressão em torno de Romeu Zema vem crescendo rapidamente em seu eleitorado e também no meio político, e o dia
de ontem deu mostras claras disso. As nomeações e indicações que vazaram nas últimas horas pioraram a situação
com o eleitorado e, na Assembleia, já há quem fale em impeachment e intervenção. Para piorar, já circula nos
bastidores que notícias ruins vão emergir da campanha eleitoral do partido, o que pode dar o impulso que faltava para
uma reação do eleitorado e do meio político.
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Título: Bastidores da política com Bertha Maakaroon - 10h39
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Críticas as nomeações do governador Romeu Zema e começam a ecoar até nas bases de apoio dele.  Em todos os
âmbitos e de todo tipo estão fazendo críticas a essas nomeações, que início de governo. Na Assembleia não há uma
interrupção estabelecida do governo com a sua futura base, apesar da nomeação de parlamentares experientes na
lideranças do governo lá e também de uma política experiente na secretaria de governo, os dois do PSDB. Ambos
sabem onde o galo canta, por isso haviam prometido aos deputados  que se dizem independente que podem vir a
compor a sustentação na casa e o governo do estado poderia vir a atender pedidos de indicação mas técnicos para
cargos em órgãos regionais do estado. Como Zema ainda não atendeu ninguém situação que desautoriza o lider do
governo na casa e torna-se uma tarefa mais difícil.
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Título: Negociação de dívidas bancárias - 07h43

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

Terminam hoje,as inscrições para o mutirão de negociação de dívidas com bancos e outras instituições financeiras,a
ação é promovida pelo Procon da Assembleia Legislativa  e também pelo Procon Municipal.Até ontem,mais de 1.000
pessoas já tinham feito a inscrição para participar desse mutirão,esse mutirão acontecerá na semana do consumidor do
dia 11 ao dia 15 de março,mas a inscrição tem que ser feita até hoje.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45
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Publicado: 28-02-2019 Link para a Notícia

O ex- presidente  da Samarco, que cuidou da barragem de Mariana que se rompeu em 2015 vai assumir a presidência
da Codemig e o governador nomeia um secretário adjunto que é réu em quatro processos no estado. Eduardo Costa
comenta que ontem o prefeito de Betim Vitório Medioli chegou em falar do impeachment do Zema na Assembleia.
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Encontro entre parlamentares e prefeitos cobrou a regularização dos repasses aos municípios
Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira, 27, pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) colocou o governador Romeu Zema (Novo) contra a parede. A
presidente da comissão, deputada estadual Rosângela Reis  (Podemos-MG), afirmou que uma intervenção no
governo do Estado não está descartada, devido aos problemas nos repasses para as prefeituras de Minas Gerais.

"É levada em consideração (uma intervenção). Tivemos muitos deputados  da própria base do governo presentes,
que estão totalmente voltados ao apoio a essa causa, porque somos unânimes em dizer que o governo tem que
repassar esse recurso", afirmou.

De acordo com Rosângela, a proposta apresentada pelo governo do Estado, de incorporar o déficit criado por Zema em
janeiro, de cerca de R$ 1 bilhão, ao passivo deixado pelo ex-governador Fernando Pimentel - de R$ 12 bilhões -, não
agradou.

"Uma das propostas é iniciar o pagamento do passivo só em fevereiro de 2020, de forma parcelada. Ainda está em
negociação, mas eles não aceitarão que o valor de R$ 1 bilhão não repassado em janeiro seja incorporado a esse
passivo", garantiu.

O presidente  da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda (MDB) - que também é prefeito de Moema -, foi
mais duro nas críticas. "Está quebrando as cidades. Ele (Zema) confiscou R$ 1 bilhão dos municípios. O Pimentel
gastou dois anos para juntar R$ 6 bilhões (referentes a IPVA e ICMS). O governo novo está fazendo as mesmas
práticas do velho, então não tem nada de novo. Continua pegando o nosso dinheiro e num volume muito maior do que
no governo passado", disparou.

Presente na audiência, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (Podemos), engrossou o coro, cobrando soluções e
apontando alternativas, mas com apoio ao governador. "Quem não está a favor do governo? Queremos o melhor para
Minas, o Estado mais quebrado da federação, que não respeita sequer as normas constitucionais, já que 80% da
arrecadação vai para a folha de pagamento do funcionalismo. É preciso um pacto. É isso que oferecemos ao
governador. Que ele chame pessoas que podem colaborar, que têm um mínimo de experiência. Chame a assembleia,
os prefeitos, os bancários, os senadores, mas não para serem vacas de presépio e apenas balançar a cabeça, mas
para apontar aquilo que deve ser feito. Temos que resolver o problema", disse.

Cobranças

Durante a audiência, o governo Zema foi cobrado a prestar outros esclarecimentos. Um deles é relacionado ao comitê
criado por Fernando Pimentel, em novembro de 2017, com o objetivo de combater a crise e que teria tido continuidade
com o Novo. Os presentes exigiram que sejam apresentadas atas, documentos e os nomes dos integrantes do comitê.

"É uma bobagem a tal comissão que o Pimentel criou. É fictícia e criou para poder justificar o desvio do dinheiro dos
municípios. E o Zema entrou e fez igual", apontou Julvan.

Outro ponto que permanece obscuro para a AMM e os prefeitos está na atitude do Banco do Brasil (BB), órgão
recolhedor de tributos. Vittorio Medioli já entrou com uma ação na Justiça e sugeriu que os demais prefeitos exijam o
repasse do dinheiro retido pela instituição. O valor viraria um financiamento de longo prazo ou um precatório.

"Estão todos descumprindo (a lei), o governo descumpriu, passou para o BB, e ele descumpriu também. Eu não sei
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quem deu a ordem. Lá é tudo feito às escondidas, não tem nada oficial", disse Julvan.

Na condição de presidente da comissão, Rosângela Reis  informou que outras prefeituras vão cobrar judicialmente
o BB. "Alguns prefeitos já querem replicar, como em Ipatinga, e buscar com o BB esse repasse que ocorreu
indevidamente", completou.

Resposta

Procurada pela reportagem de O TEMPO para se posicionar sobre as cobranças feitas pelos parlamentares e pelos
prefeitos presentes no encontro de ontem da comissão da Assembleia Legislativa , bem como sobre a possibilidade
de uma intervenção na gestão do Estado, a assessoria de imprensa do governador Romeu Zema (Novo) não havia
respondido as solicitações até a publicação desta reportagem.
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Lawrence borges Reunião entre sindicalistas e vereadores da Comissão de Assistência ao Servidor.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO

O presidente  da Comissão de Orçamento Ver. Samuel presidiu a reunião preparatória da prestação de contas
quadrimestral do município.

BATE BOCA

O vereador Fernando Mendes (PTB) desentendeu com o Controlador do Município Carlos Bracarense sobre o parecer
encaminhado ao Ministério Público sobre a licitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CARA DE PAU

Prefeitura de Sete Lagoas (MG) está em 'calamidade financeira' e prefeito nomeia mulher e genro em cargos
comissionados.

JULGAMENTO NO STF

STF inicia julgamento de ações que tratam da possibilidade de cortar salários de servidores. São contestados 25
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre os quais, alguns que permitem estados reduzir jornadas e salários

ESTÃO DE OLHO

Deputados aprovam PEC que obriga secretários de Zema a prestar contas à Assembleia. Projeto de autoria do
presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), prevê que autoridades deverão apresentar dados às comissões
temáticas a cada quatro meses.

TERMINO DA LUA DE MEL

Briga com prefeitos pode prejudicar projetos de Zema na ALMG, segundo Gustavo Valadares , a situação pode
'contaminar a ainda desmobilizada base'. AMM está acusando o governador de promover confisco maior que Pimentel.

EXONERAÇÕES À VISTA

É esperada para os próximos dias a exoneração do Superintendente de Saúde e de Educação da Regional de
Uberaba, ambos ligados ao PT, para atender as indicações dos deputados estaduais.

SEM QUÓRUM

Reunião do diretório do PT de Uberaba não deu quórum, os poucos presentes não estão entendendo os motivos
pessoais das lideranças ausentes.

NOVAS REGRAS

O Detran-MG anunciou as novas regras para licenciamento de veículos acidentados. Agora os veículos que sofrerem
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avarias em acidentes devem passar por avaliação para obter autorização para voltar às ruas. Objetivo é garantir a
segurança viária.

ALERTA DO DETRAN

Detran/MG alerta para o carnaval para os perigos da combinação bebida alcoólica e volante. Dirigir embriagado pode
gerar multa de quase R$ 3 mil.

ADEUS A FORD

O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo (SP) pode deixar desempregados mais de 27mil
paulistanos. O governador João Dória (PSDB) já comunicou ter recebido 3 (três) empresas interessadas em adquirir a
fábrica.

PRAÇA SHOPPING

A nova administradora do Praça Shopping prepara ao anuncio de novas lojas a serem instaladas. Os nomes são
trancados a sete chaves para possibilitar um grande trabalho de marketing.

PETROBRAS

Após quatro anos de prejuízos, Petrobras volta ao lucro. Estatal fecha 2018 com resultado positivo de R$ 25,8 bilhões,
o primeiro desde que a empresa virou alvo da Lava-Jato.
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Da Redação

O impasse entre as prefeituras de Minas de Gerais e o Governo do Estado parece estar longe do fim. De acordo com
os munícipios, o Executivo Estadual continua retendo os repasses constitucionais. Por outro lado, o Governo Zema
(Novo) afirma que as verbas referentes a fevereiro já foram pagas, e que a previsão para começar a quitar os
atrasados, por enquanto, é fevereiro de 2020. Por causa disso, os representantes do governo estadual e da Associação
Mineira de Municípios (AMM) ainda não assinaram o acordo com as condições para pagamento dos repasses
atrasados às cidades. O temor é que os prefeitos paguem as consequências e sejam até presos.

Segundo a associação, os débitos chegaram aos R$ 6 bilhões no fim da gestão de Fernando Pimentel (PT). Em
janeiro, Romeu Zema, no entanto, teria feito a mesma coisa que seu antecessor ao se apropriar de cerca de R$ 1
bilhão, provenientes principalmente da arrecadação da parte de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que seriam dos municípios.

Só para Divinópolis, o atual governador deve R$ 11 milhões. O montante acumulado é de R$ 116 milhões, sendo R$
105 milhões referente à gestão de Fernando Pimentel.

De "saia justa" com os prefeitos, Zema tenta negociar e incluir os débitos que o governo de Minas tem com as
prefeituras relativos a janeiro deste ano, além do calote aplicado pelo governo anterior. O assunto foi debatido em
audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG), ontem, todavia, as partes não chegaram a um acordo.

Durante a audiência, prefeitos e vereadores de várias partes de Minas relataram o caos que estão vivendo em suas
cidades. Algumas estão com hospitais e escolas fechando as portas, sem dinheiro para as despesas básicas.

De acordo com a Prefeitura de Divinópolis, o Governo do Estado deve recursos referentes ao ICMS, Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), IPVA,
transporte escolar e a convênios da saúde.

Preocupação

O presidente  da AMM, Julvan Lacerda (MDB), enfatizou que o governo precisa começar a pagar os atrasos aos
municípios ainda em 2019, pois muitos prefeitos temem ser presos "injustamente".

No último dia 8, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) notificou mais de 653 prefeitos, pelo não cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

- E também temos que definir, no acordo, o que será feito em caso de novas retenções, para podermos acionar o
bloqueio do dinheiro, imediatamente, caso o Estado não pague aos municípios - disse.
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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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''Prioridade número um'' da Secretaria de Cultura e Turismo é tirar projeto do papel até o fim do ano. Iniciativa pode ser
custeada pela Vale como ''medida compensatória'' por Brumadinho
Linha férrea entre Praça da Estação, onde fica o Museu de Artes e Ofícios, e Brumadinho já existe (foto: Euler Júnior /
EM e Inhotim / Divulgação )

Em seu primeiro contato com a imprensa depois de ser designado secretário estadual de Cultura e Turismo pelo
governador Romeu Zema (Novo), Marcelo Matte afirmou aos jornalistas que a fusão entre as duas pastas - que ainda
aguarda aprovação pela Assembleia Legislativa  - é uma "oportunidade". Em entrevista coletiva na Cidade
Administrativa nesta quinta-feira (28), o ex-diretor diretor de jornalismo da TV Globo Minas disse que ainda está
"tentando entender os desafios do serviço público", mas que os primeiros dias no cargo serviram para realizar
diagnósticos e estabelecer as primeiras diretrizes de atuação da pasta, que pretende misturar as duas áreas também
na prática.

As propostas iniciais da nova administração passam pelo fortalecimento mútuo da cultura e do turismo, como atividades
complementares, tal qual a nova pasta sugere. "É uma simbiose extremamente relevante, uma (área) alavanca a outra.
É uma grande oportunidade para Minas Gerais", diz Matte. Ele estabelece como um dos objetivos "tornar Minas Gerais
o primeiro destino cultural do Brasil". Segundo dados apresentados pelo titular da nova pasta, o estado recebe
atualmente apenas 5% dos desembarques aéreos domésticos do país e menos de 1% dos turistas estrangeiros.
"Queremos transformar o turismo ligado ao nosso patrimônio cultural histórico num dos grandes indutores do
crescimento econômico de Minas Gerais."

TREM TURÍSTICO

Na prática, um dos primeiros passos pode ser a criação de um trem turístico, ligando a Praça da Estação, onde fica o
Museu de Artes e Ofícios, ao Instituto de Arte Contemporânea Inhotim. O projeto, que é anterior ao atual governo,
usaria a linha já existente da MRS, controlada pela Vale, criando apenas um novo ramal para uma estação final dentro
do Instituto, em Brumadinho, o município atingido pelo rompimento da barragem do Córrego da Mina do Feijão,
pertencente à Vale, em Brumadinho.

saiba mais

Ataques à Lei Rouanet e a indefinição sobre as novas regras de patrocínio prejudicam o setor cultural

"É a nossa prioridade número um neste momento, pelas razões óbvias. A ideia é antiga, mas queremos colocá-la de pé
até o fim do ano. Vai ser uma espécie de túnel do tempo, unindo a Minas do século 18 à Minas contemporânea", afirma
Matte. Sem mencionar números sobre os custos do projeto ou detalhes sobre a implantação da linha, o secretário
afirmou que a iniciativa envolve ainda a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e a Vale, que
pode arcar com os gastos.

"O projeto já está lá (na Setop), em conversa com organismos federais, estaduais e com a própria Vale, em parceria
com a Advocacia-Geral do Estado, porque consideramos, entre outras hipóteses, uma medida compensatória da Vale,
colocando esse trem em funcionamento rapidamente, e acreditamos no sucesso desse empreendimento." Ainda de
acordo com ele, uma vez implantada, a operação da linha não deverá ser do governo, tampouco da Vale, mas de uma
empresa privada.

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são citadas pelo secretário como a alternativa fundamental para o
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desenvolvimento da cultura e do turismo, diante do enxugamento de recursos do estado. Ainda no grupo de seus
primeiros objetivos, a pasta pretende usar PPPs para revitalizar a estrutura hoteleira do Circuito das Águas, no Sul de
Minas, em municípios como Cambuquira e Lambari. "Já prospectamos uma empresa que possa atrair operadores de
hotelaria para explorar a região", disse Matte.

ECOTURISMO

A estratégia também deve incluir parques naturais estaduais e federais, localizados em Minas. "O objetivo é não só a
preservação ecológica, mas desenvolver a vocação do ecoturismo em Minas Gerais". No escopo de metas anunciado
pela secretaria ainda estão a recuperação do vapor Benjamim Guimarães, em Pirapora, e o desenvolvimento do
turismo religioso e gastronômico no estado.

A capital também foi lembrada nas diretrizes apresentadas. Segundo Marcelo Matte, outro objetivo é ampliar as
possibilidades de lazer na Praça da Liberdade, solicitando à Prefeitura de BH o fechamento do trânsito para automóveis
nas outras ruas no entorno do local, aos domingos, e retirar o gradil do Palácio da Liberdade, para que o gramado
possa ser usado pela população em atividades ao ar livre. Marcelo Matte também citou como uma grande preocupação
da secretaria a prevenção de incêndios nos equipamentos culturais do estado, especialmente nos museus.

"Estamos extremamente preocupados com o risco que pode representar a falta de projeto de prevenção, tanto nos oito
museus que administramos na secretaria, quanto nos outros 400 sob responsabilidade de prefeituras ou iniciativa
privada. Tivemos uma primeira reunião com o Corpo de Bombeiros e vamos entrar em contato com gestores de cada
espaço, incluindo igrejas históricas", afirmou.

Segundo ele, não há situação de emergência, mas pendências relativas a falta de projeto, equipamento e laudo em
alguns locais. "Os museus sob a nossa administração direta, que são oito, estão em ótimas condições. Pretendemos
atuar nos museus que são patrimônio de Minas Gerais, mas que não são da nossa responsabilidade. Não queremos
nos eximir. Emitiremos um comunicado para que eles tomem providências e nos colocaremos à disposição para ajudar,
com verba pública incentivada."

A secretaria já havia anunciado que passará a colocar à venda ingressos para os assentos no camarote reservado ao
governo estadual no Grande Teatro do Palácio das Artes. Segundo Marcelo Matte, o fim do uso das cortesias tem por
objetivo aumentar as receitas do teatro. O camarote conta com 23 lugares. Segundo a secretaria, o conserto do
ar-condicionado está orçado em R$ 850 mil e o do equipamento elétrico, em R$ 250 mil. No mês passado, o ator Paulo
Gustavo criticou publicamente as condições do Grande Teatro, depois de apresentar seu espetáculo Minha mãe é uma
peça no local.

Reforçando que a situação financeira governamental é "grave e preocupante", com recursos escassos e uma previsão
de orçamento 50% menor que o de 2018, Matte afirmou que uma das preocupações da nova secretaria é democratizar
o acesso à verba oriunda Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Segundo ele, 71% dos recursos desembolsados via lei
(que utiliza o mecanismo da renúncia fiscal) se concentram na Região Metropolitana de Belo Horizonte, restando pouco
às localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como o Norte do estado, por exemplo.

"Queremos distribuir de maneira justa, com capilaridade, e direcionar nossos parcos recursos para pessoas e regiões
que mais precisam", disse. O plano para atingir esse objetivo é qualificar agentes culturais de outras regiões. "Por que
uma região extremamente pobre e, ao mesmo tempo, rica do ponto de vista de patrimônio e cultura recebe menos
recursos? Não necessariamente por que os meus antecessores nas secretarias assim quiseram. Tem várias respostas.
Talvez não tenham apresentado projetos. Então precisamos capacitar agentes desses municípios, estimulá-los a
apresentar projetos, mapear atividades culturais e turísticas das regiões e incentivar essa distribuição mais justa",
afirmou o secretário.
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