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Itatiaia
Título: Evacuação de famílias em Macacos - 22h22

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Evacuação de 49 famílias do Centro de Macacos, em Nova Lima, por causa da elevação para nível 2 da barragem da
Vale. De acordo com informações da Defesa Civil de Nova Lima, a barragem está entre as 10 que a Vale prometeu
desativar e tem a mesma classificação da barragem que se rompeu em Brumadinho. O deputado estadual João Victor
Xavier, do PSDB, está neste momento em Nova Lima com o vice-prefeito João Marcelo à espera do prefeito Vitor
Penido. Entrevista: João Victor Xavier (deputado estadual - PSDB). Volta a falar de Macacos. Tenente do Corpo de
Bombeiros fala qual a situação de momento. Entrevista: Tenente Sérgio Magalhães (Corpo de Bombeiros).
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Portal O Tempo
Título: Criança de sete anos pede a bombeiros que encontrem o pai

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Carta com desenho cheio de lama traz o pedido: "Bombeiro, acha meu pai"
Uma criança de sete anos entregou ao Corpo de Bombeiros, em Brumadinho, um desenho pedindo para que a
corporação encontre o pai dela. "Bombeiro, acha meu pai", diz uma frase em um desenho tomado pela lama.

A imagem foi compartilhada pelo deputado estadual João Vitor  Xavier pelo Twitter. "Recebi essa foto de um amigo
meu, do Corpo de Bombeiros, em Brumadinho. Sem palavras", postou o parlamentar.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil, o rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão já
deixou 166 mortos e 145 desaparecidos.
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Inconfidência AM
Título: Notícias do Legislativo- 07h59

Editoria: Repórter ALMG
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

A discussão de temas urgentes como os impactos da tragédia de Brumadinho e a reforma administrativa proposta pelo
governador Zema deve ser intensificar na Assembleia, isso porque os deputados  concluíram o processo de votação
dos blocos parlamentares que vão atuar no legislativo, bem como a indicação dos lideres desses grupos. Também está
definida a participação dos 77 deputados nas 22 comissões permanentes da Assembleia. Entrevista: Gustavo
Valadares - PSDB - líder da base de governo.
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Governador planeja cortar medalhas para reduzir gastos

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Conforme o governo, foram gastos mais de R$ 3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas
Gil Leonardi

Das 11 comendas existentes hoje por lei, o Governo de Minas quer manter apenas a da Inconfidência

O Governo de Minas pretende economizar com o corte de medalhas que tradicionalmente são entregues pelo estado
para homenagear personalidades de diversas áreas. Somente em 2018, conforme o governo, foram gastos mais de R$
3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas, número de honrarias existentes em Minas conforme lei.

O objetivo do governador Romeu Zema é propor à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) que seja
mantida apenas a entrega da Medalha da Inconfidência, realizada em 21 de abril, em Ouro Preto, a mais alta comenda
concedida pelo Governo de Minas. A proposta é que a homenagem deste ano seja feita às Forças Integradas de
Segurança, que atuam no socorro e proteção às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, como Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil e polícias Militar e Civil.

Ainda conforme o governo mineiro, a honraria que demanda mais recursos é o Dia de Minas, em Mariana, realizada
todos os anos em julho. Em 2018, foram gastos R$ 714 mil com o evento. A segunda que gera mais gastos é a da
Inconfidência. No ano passado, o valor pago para a realização do evento foi R$ 631.959. Em 2016 e 2017, chegou-se a
gastar R$ 1,15 milhão no evento.
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Vale Independente - Três Corações
Título: Romeu Zema conhece hospital referência de Uberlândia e defende implantação do modelo

no Estado
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Durante o "Giro pelo Estado", governador também participou da posse do novo presidente  da Associação Comercial
e Industrial uberlandense

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conheceu nesta sexta-feira (15/2) o Hospital e Maternidade Municipal Dr.
Odelmo Leão Carneiro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, considerado referência na região e resultado de uma
parceria entre o município e a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Durante a visita, que
faz parte da programação "Giro pelo Estado", o governador ressaltou que pretende implementar esse modelo de saúde
em todo o território mineiro.

"Fiquei extremamente bem impressionado com toda a estrutura, com todo o trabalho que tem sido desenvolvido. É o
tipo de processo que nós queremos levar para outros hospitais de Minas Gerais - e queremos também levar para
aqueles hospitais regionais que estão inacabados em várias cidades do Estado. É o modelo de gestão que é muito
mais eficiente e traz um atendimento muito melhor para o cidadão e Uberlândia pode contribuir muito nessa questão",
afirmou Romeu Zema, após conhecer áreas como o ambulatório, leitos da maternidade e a UTI neonatal.

O hospital foi construído com o objetivo de reduzir o déficit de leitos de Uberlândia. A obra foi concluída em 2010, a um
custo de R$ 52 milhões, oriundos de recursos do município e do Estado. O local atende casos de média complexidade
e possui 258 leitos, sendo 30 de UTI adulto e 28 de UTI Neonatal, e capacidade para 900 saídas por mês.

Além de maternidade, atende especialidades clínicas e cirúrgicas. Uberlândia possui atualmente 91 unidades de saúde,
e o hospital funciona como uma espinha dorsal do sistema, já que recebes pacientes de toda a cidade.

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que acompanhou a visita, afirmou que o governador pode contar com o apoio
da sua gestão para todas as áreas. "Nosso encontro foi sobre saúde, mas em qualquer área conte comigo e com meu
total apoio".

Empresários

Após a visita ao hospital, Zema participou da posse do novo presidente  da Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia (Aciub), o empresário Paulo Romes. O governador também teve encontro com empresários da região,
quando ouviu demandas e apresentou um balanço das ações de governo já implementadas nestes primeiros 45 dias de
administração.

Em discurso, Romeu Zema ressaltou o trabalho que está sendo desenvolvido por ele e sua equipe no sentido de
desenvolver a economia estadual e gerar mais empregos.

"Tenho dedicado meu tempo a quem quer atender Minas. Precisamos criar empregos. Conheço muito bem como a
geração de empregos pode impactar positivamente o Estado. Não vou medir esforços para atrair empreendimentos
para Minas. Vamos precisar reinventar nosso Estado. Onde vou enxergo oportunidade de economizar, coisas
pequenas, mas que no acumulado fazem diferença gigantesca", disse.

O governador também defendeu a importância da aprovação da Reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. "Se
quisermos ter um futuro melhor, temos que reformar a previdência. A reforma tem meu apoio total e incondicional, não
quero nada em troca, pois sei que ela dará um futuro melhor para as próximas gerações", garantindo ainda que todas
as ações para redução da máquina do Estado estão sendo realizadas.
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Em discurso, o novo presidente  da Aciub, Paulo Romes, declarou apoio à gestão estadual. "Nossos desafios são da
classe empresarial. Estamos vivendo momento de dificuldade na economia, mas estamos muito motivados. Vamos
passar ainda por momentos acertando a casa e os empresários sabem disso. Vamos fazer nossa parte de investir em
Minas. Conversamos com o governador que ouviu as questões colocadas. Sabemos do momento econômico do
Estado", completou.

Também participaram da agenda o líder do governo na ALMG, Luiz Humberto Carneiro , deputados  federais e
estaduais, prefeitos e lideranças políticas e empresariais da região.

impresso em 21/02/2019 às 03:54 23 de 234



Vale Independente - Três Corações
Título: Aos prefeitos do Triângulo Mineiro Norte, Romeu Zema afirma que medidas de economia

serão marcas da atual gestão estadual
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Em Uberlândia, governador participa de lançamento de projeto de energia limpa em parceria entre a Cemig e Alsol e
conclui agenda com dirigentes lojistas

Aos prefeitos do Triângulo Mineiro Norte, Romeu Zema afirma que medidas de economia serão marcas da atual gestão
estadual

Em Uberlândia, governador participa de lançamento de projeto de energia limpa em parceria entre a Cemig e Alsol e
conclui agenda com dirigentes lojistas.

"Quero ser lembrado como o governador que mais economizou em Minas". A afirmação foi feita nesta sexta-feira (15/2)
pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante encontro com prefeitos da região do Triângulo Mineiro Norte,
em Uberlândia. A reunião faz parte da programação "Giro pelo Estado", que visa fortalecer a presença de
representantes do Governo de Minas em todas as regiões mineiras. Na ocasião, Zema expôs às lideranças municipais
a situação das contas do Estado e as ações de economia já implementadas.

"Parece que os governantes, que não são de nível municipal, perderam o contato com a realidade. A notícia boa que
tenho é que a médio e longo prazo tem conserto. Serão milhares de ajustes que vão nos trazer de volta o Estado.
Quero ser lembrado como o governador que mais economizou em Minas. Se resolver o problema das contas, já é um
feito extraordinário, mas se for reconhecido como governador que tirou Minas do caos das contas, já estarei muito
satisfeito", pontuou, ao lado do líder do governo na Assembleia, deputado Luiz Humberto Carneiro , que é de
Uberlândia.

Entre as medidas de economia citadas pelo governador estão o fim da impressão do Diário Oficial (Jornal Minas
Gerais) em papel jornal, economizando R$ 2,27 milhões ao ano.

"Estamos tomando muitas medidas para economizar. Não existe grande medida ou grande sacada que vai corrigir o
problema como um todo, mas milhares de pequenas ações vão reduzir esse quadro no Estado. Semana que vem
vamos publicar a última edição impressa do Jornal Minas Gerais, que já deveria ter sido feito há anos. Todo real
economizado é importante", exemplificou o governador.

No mesmo encontro, ele reforçou aos prefeitos que os repasses aos municípios serão regularizados. "Estamos em um
momento extremamente difícil. Assumi compromisso que, custe o que custar, vamos honrar os compromissos de
repasses aos municípios. O que vimos nos últimos anos foi uma total irresponsabilidade, foi transferido para vocês
(municípios) a responsabilidade do Estado. Estou assumindo o problema. Seria muito fácil transferir o problema. O que
estamos fazendo é dolorido, desgastante, mas necessário", finalizou.

Presente na reunião, o presidente  da Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba (Amvap), prefeito de
Canápolis, Ualisson Carvalho, confirmou que em consideração ao esforço da atual administração estadual para colocar
as contas em dia o início das aulas nas escolas municipais será no próximo dia 18, e não mais somente após o
carnaval. "É um voto de confiança na pessoa do senhor", declarou o prefeito e presidente da entidade ao governador.

Energia renovável

O governador Romeu Zema também visitou a Alsol Energias Renováveis. A empresa, do grupo Algar, é especializada
em geração de energia utilizando diferentes fontes renováveis. Nesta sexta-feira, a Cemig e a empresa iniciaram a
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operação do primeiro sistema de armazenamento de energia em larga escala junto a uma usina fotovoltaica, com
potência máxima de 1,26 MVA e capacidade de armazenamento de 1,36 MWh, em Uberlândia. Os primeiros testes na
rede elétrica devem ser feitos ainda neste mês.

Esse equipamento é parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com um investimento total de R$ 22,7 milhões
- R$ 17,5 milhões aplicados pela Cemig e R$ 5,2 milhões pela Alsol, empresa acelerada pelo grupo Algar, que é a
idealizadora e executora do projeto.

Com a proposta pioneira, será possível inovar, já que atualmente as usinas fotovoltaicas em funcionamento no Brasil
fornecem energia para a rede apenas durante o dia, suspendendo o fornecimento no momento em que o sistema é
mais demandado.

CDL

Na agenda que encerrou a atividade no Triângulo Mineiro, o governador participou de reunião com empresários na
sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Uberlândia. Oriundo também do comércio varejista, o governador
afirmou aos representantes do setor em Uberlândia que o Estado de Minas Gerais, desde o dia primeiro de janeiro
deste ano, passou a ser um incentivador da geração de emprego e renda em todas as atividades econômicas.
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Portal Lafaiete Agora (MG)
Título: Governo de Minas planeja economizar com corte de medalhas

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Por determinação do governador Romeu Zema, o Governo de Minas pretende economizar alguns milhões de reais com
o corte de medalhas que tradicionalmente são entregues pelo Estado para homenagear personalidades de diversas
áreas. Somente em 2018, foram gastos mais de R$ 3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas,
número de honrarias existentes em Minas conforme lei.

O objetivo do governador é propor à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) que seja mantida apenas a
entrega da Medalha da Inconfidência, que acontece em 21 de abril, em Ouro Preto, a mais alta comenda concedida
pelo Governo de Minas. A proposta é que a homenagem deste ano seja feita às Forças Integradas de Segurança, que
atuam no socorro e proteção às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, como Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e polícias Militar e Civil.

Esta é mais uma medida da nova gestão para reduzir gastos desnecessários e investir em áreas essenciais,
perseguindo sempre o equilíbrio das contas para colocar em dia os compromissos do Estado. "Vamos reconhecer
quem merece, economizando o dinheiro que os mineiros pagam em impostos", afirmou o Romeu Zema.

A honraria que demanda mais recursos é o Dia de Minas, em Mariana, realizada todos os anos em julho. Em 2018,
foram gastos R$ 714 mil com o evento. A segunda que gera mais gastos é a da Inconfidência. No ano passado, o valor
pago para a realização do evento foi R$ 631.959. Em 2016 e 2017, chegou-se a gastar R$ 1,15 milhão no evento.

As medalhas em 2018

Medalha Dia de Minas Mariana - R$ 714.478

Medalha da Inconfidência - R$ 631.959

Entrega de Medalha JK - R$ 416.067

Medalha Santos Dumont - R$ 389.399

Medalha Matias Cardoso - R$ 277.477

Comenda Antônio Secundino - R$ 175.429

Medalha Chico Xavier - R$ 137.217

Medalha Teófilo Otoni - R$ 88.312

Medalha do Mérito da Defesa Civil - R$ 77.607

Medalha Calmon Barreto - R$ 37.867

Medalha do Mérito da Advocacia Geral do Estado - R$ 1.320
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Gastos com a compra de medalhas em 2018 - R$ 263.898

Diárias Segov - R$ 90.273
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Portal Hoje em Dia
Título: Esplanadeira -  O presidente ...

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus , os deputados Raul Belém  e
Betinho Pinto farão homenagem ao saudoso ex-governador do DF José Aparecido de Oliveira, na quarta. Ele faria 90
anos
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TV Bandeirantes MG
Título: Categoria em luta - 10h02

Editoria: Outras Palavras
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Se o governo de Minas não quer pagar o que deve na educação,vai enfrentar uma categoria em luta.Nenhum direito a
menos,13º salário em dia,e pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês,essas foram as principais pautas
apresentadas pelos profissionais da educação no dia da posse dos deputados e deputados ,que marcaram
presença na Assembleia Legislativa .Entrevistados: Paulo Henrique Santos Fonseca (diretor estadual do Sind UTE
/MG); Lecioni Pereira Pinto ( diretora estadual do Sind-Ute /MG).
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Rede Minas
Título: Procon ou Juízado Especial - 8h31

Editoria: Justiça em Questão
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Na hora de buscar a solução de um problema envolvendo direito do consumidor, o cidadão pode ficar em dúvida sobre
o órgão ao qual recorrer, Procon ou Juizado Especial? Ent: Deborah Adriana (agente funerário), Flávia Birchal (juíza
coordenadora dos juizados especiais de BH), Marcelo Barbosa  (coordenador do Procon/MG), Maria Lúcia
(aposentada)
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Itatiaia
Título: Um projeto de lei na Assembleia pretende acabar com cerca de 90% dos privilégios dos

deputados mineiros como auxílio moradia e verba paletó- 08H20
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa  propõe o fim do auxílio moradia, auxilio paletó e das diárias
de viagens as quais os deputados  tem direito mensalmente sem necessidade de comprovação de  gastos. A
deputada petista Marília Campos  autora da proposta acredita que terá apoio dos colegas no corte de privilégios. 
Entrevista: Marília Campos - deputada estadual do PT, Laura Serrano - Partido Novo.
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Diário do Comércio - BH (MG)
Título: Comissões permanentes estão formadas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019
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Super Notícia
Título: Lazer do tamanho do seu bolso - Teatro - Infantil - Jojô e Palito em: Dona Baratinha quer se

casar
Editoria: Variedades

Assunto: ALMG
Publicado: 16-02-2019
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Folha de São Paulo Online
Título: 'Se doesse no bolso, empresas não assumiriam os riscos', diz promotor do caso Mariana

Editoria: Mercado
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Houve algum avanço na legislação após a tragédia de Mariana?%u2002
Responsável pelos processos de reparação às famílias de Mariana (MG) que sofreram com o rompimento da barragem
da Samarco, em 2015, o promotor Guilherme de Sá Meneghin diz que pouca coisa evoluiu na legislação brasileira após
a tragédia.

Na ocasião, 19 pessoas morreram e um rastro de lama chegou até o litoral capixaba.

Para o promotor, o país precisa avançar na responsabilização de culpados e em leis para agilizar o ressarcimento aos
atingidos.

Mais de três anos depois, ninguém foi preso, nenhuma vítima ainda foi indenizada -a expectativa é que o dinheiro
comece a ser pago neste ano- e a tragédia se repetiu. No dia 25 de janeiro, uma barragem da Vale rompeu em
Brumadinho (MG). São 166 mortos confirmados.

"O Brasil ainda tem aquela mentalidade de ver esses fatos como acidentes, coisas inevitáveis, como se não houvesse
nenhum culpado", disse ele, em entrevista à Folha.

"Tem de ter um processo especial de apuração em caso de desastres. Alguém tem de assumir a responsabilidade."

Meneghin reclama de omissão da classe política, que não aprovou nenhum projeto de lei para apertar o cerco contra
barragens perigosas.

"As consequências são terríveis. É morte, é destruição ambiental. As empresas têm de mudar a mentalidade, pensar
também na segurança, e não só no lucro", diz.

Guilherme de Sá Meneghin, promotor responsável pelos processos de reparação às vítimas da tragédia em Mariana
(MG) - Zanone Fraissat/Folhapress

Houve algum avanço na legislação após a tragédia de Mariana?%u2002

De forma alguma. Na verdade, o que a gente viu foi total omissão do poder político.

Houve inúmeras audiências públicas, vários projetos de lei, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais, mas nada foi aprovado para garantir maior segurança de barragens ou para proibir esse
tipo de barragem, que é muito arriscada e deveria ser proibida.

A gente lamenta essa omissão por parte do Legislativo, que simplesmente ignorou os gritos das vítimas de Mariana.

Mas também não podemos esquecer que as empresas estão cientes dos riscos. As consequências são terríveis. É
morte, é destruição ambiental. As empresas têm de mudar a mentalidade, pensar também na segurança, e não só no
lucro.

Se está na mão das empresas, não deveria haver responsabilização de sua administração?

%u2002
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O Brasil ainda tem aquela mentalidade de ver esses fatos como acidentes, coisas inevitáveis, como se não houvesse
nenhum culpado.

Historicamente, poucas pessoas foram punidas por desastres no país.

Tem de ter uma mudança em todas as autoridades, órgãos públicos e até mesmo na forma de aplicação da lei.

Tem de ter um processo especial de apuração de responsabilidade em caso desses

desastres.

Alguém tem de assumir a responsabilidade.

A responsabilização do comando das empresas não seria um incentivo para uma cultura mais preventiva?

A gente tem uma cultura de impunidade grande. Mas depende muito da investigação. Tem de ver de fato quem
autorizou e quem se responsabilizou por aquele evento.

São vários elementos: há as pessoas que operavam o empreendimento, as pessoas que comandam a empresa, as
pessoas que efetivamente decidiram como operar a barragem, as pessoas que contrataram as auditorias para atestar a
estabilidade, tudo isso tem de ser analisado.

E o que já avançou, por exemplo em relação à tragédia de Mariana?

No que tange à questão penal, o Ministério Público Federal, que é responsável pela acusação, entrou com ação
imputando ao ex- presidente  da Samarco [Ricardo Vescovi] e outros 25 réus os crimes de homicídio, lesões corporais
graves e crimes ambientais.

Esse processo está na fase de instrução, em que vão ser tomados os depoimentos das testemunhas.

Até o momento ninguém foi preso, não houve responsabilização penal. É um processo complexo, a apuração foi muito
bem-feita, mas há essa morosidade processual.

E nas outras questões?%u2002

A questão ambiental está na Justiça Federal. Nesse processo estão sendo avaliados os danos ambientais por meio de
perícias técnicas.

O Ministério Público Federal entrou com uma ação de R$ 155 bilhões na Justiça Federal. Mas o governo federal já
tinha entrado com uma ação antes, que resultou em acordo para a criação da fundação Renova [que coordena o
processo de reparação].

Esse processo, que considero muito negativo, teve o aval do governo federal e dos governos estaduais, mas não a
participação do Ministério Público nem dos atingidos. Isso acabou resultando em uma situação muito prejudicial.

Por quê?%u2002

A Renova é muito burocrática, tem uma estrutura de decisão que demora muito. Eu acredito que isso é proposital, com
o objetivo de atrasar, tentar vencer pelo cansaço, tentar de alguma forma economizar o dinheiro das empresas.

Ela funciona na verdade como uma espécie de dique de contenção para não chegar às empresas.

Nas ações que ajuizamos, tudo o que foi conquistado foi por meio da ação, não foi nada oferecido pelas empresas nem
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pela fundação Renova de forma espontânea.

As pessoas estão em casas alugadas até receber a residência, recebem auxílio financeiro e tiveram antecipações de
indenização por causa da ação civil pública.

Em outubro do ano passado, fizemos acordo para indenizar as vítimas, que esperamos que seja concretizado no
decorrer deste ano.

Já foram definidos os valores de indenização?%u2002

Não. O acordo prevê que as vítimas preencham um cadastro, é por critério de autodeclaração, qualquer pessoa que se
sente atingida pode preencher. Se ela vai ser recompensada ou não, é outro problema.

Os cadastros começaram a ser entregues em janeiro, e a Renova tem 90 dias para fazer uma proposta de indenização.

Se a família aceitar, a Renova paga, é o ponto final na história. Se a família não aceitar, ela pode entrar com execução
individual do acordo, em que ela vai tentar demonstrar qual deve ser o valor.

Colocamos no acordo uma cláusula muito importante para garantir o direito das vítimas: a inversão do ônus da prova.
Tudo aquilo que a vítima declarar é considerado verdadeiro, e o réu é que tem de provar o contrário. Isso garante
isonomia entre o poderio das empresas e a fragilidade das vítimas.

Que balanço o sr. faz do processo até agora?%u2002

É um balanço negativo, porque tudo teve de ser obtido na Justiça, é muito difícil conseguir com eles as soluções. E isso
acaba levando mais tempo, causando mais sofrimento nas vítimas.

Mas não posso deixar de mencionar uma coisa importante: o Brasil não tem legislação especial para proteger vítimas
de desastres.

Em um processo cível normal, a pessoa que sofreu o dano vai entrar na Justiça e só vai receber ao final do processo,
que pode levar, um, dois, dez anos.

As mesmas regras processuais para essa situação de dano pequeno são aplicadas a quem perdeu tudo. A gente
precisa ter legislação especial de proteção às vítimas para garantir o direito a casa alugada, assessoria técnica,
antecipações de indenizações.

O que fazer para evitar que novos desastres ocorram?%u2002

Eu acho que seria importante termos uma legislação especial de proteção às vítimas de desastre.

Se tivéssemos, as empresas saberiam que teriam de pagar indenizações maiores, adotar maiores garantias dos
direitos das vítimas e doeria no bolso. Doendo no bolso, pensariam duas vezes antes de tomar decisões arriscadas.

Hoje, elas sabem que conseguem enrolar isso por vários anos na Justiça, que pagarão indenizações muito menores do
que em outros países. De certa forma, elas já contam com isso.

Guilherme de Sá Meneghin

Promotor em Mariana (MG), atua no caso do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco; é
graduado em direito pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em direito penal pela UFMG
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Portal O Tempo
Título: Para economizar, Zema anuncia extinção de medalhas entregues pelo Executivo

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 16-02-2019 Link para a Notícia

Antes de ver o imenso azul
O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, ontem, que pretende economizar pelo menos R$ 2,6 milhões ao ano por
meio da extinção de medalhas entregues pelo Executivo. De acordo com a medida, das 11 comendas atualmente
existentes, apenas a Medalha da Inconfidência será mantida. Apesar da economia de gastos públicos, o impacto no
Orçamento do Estado é de 0,011%, conforme levantamento feito por O TEMPO.

De acordo com o governo, foram gastos mais de R$ 3,3 milhões no ano passado com os eventos de entrega, incluindo
as cerimônias, o custo para a confecção das medalhas e as diárias vinculadas à Secretaria de Governo (Segov).
Levando em consideração os valores gastos no ano passado e excluindo a Medalha da Inconfidência, que foi de R$
631,9 mil, o valor da economia ao ano chega aos R$ 2,6 milhões.

Caso a medida seja aprovada, a economia em quatro anos será de pelo menos R$ 10,6 milhões, cifra que representa
0,011% em comparação a uma despesa de R$ 90,7 bilhões em 2018, de acordo com o Portal da Transparência. Por
outro lado, com o corte anual, seria possível custear alguns órgãos ligados à administração estadual, a exemplo do
Fundo para a Infância e Adolescência.

Apesar de elogiar qualquer medida que economize dinheiro público, o deputado André Quintão  (PT) destacou que o
debate sobre questões estruturais para equilibrar as contas do Estado não pode ser deixado de lado.

Quintão ainda destacou que a medida reflete uma "economia irrisória" e que "essa proliferação de medalhas não
interfere no dia a dia da população". Questionado se o texto sofreria algum tipo de resistência no Legislativo, o petista
disse que será necessário analisar cada caso. "Elas têm um sentido histórico, cultural. Sinceramente, acho que a Casa
tem matérias mais importantes nesse cenário de crise fiscal e debate ambiental", disse.
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