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Itatiaia
Título: Para cortar gastos, Romeu Zema quer acabar com quase todas as medalhas entregues

pelo Governo de Minas - 19h20
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O Governador Romeu Zema passou o dia em Uberlândia onde dia agendados encontros com prefeitos, uma visita ao
projeto de energia fotovoltaica feito em parceria com a Cemig e um encontro com representantes da CDL da cidade.
Mais cedo, o governador anunciou que quer acabar com 10 das 11 cerimônias de medalhas que são realizadas todos
os anos em Minas. A intenção dele é manter apenas a Medalha da Inconfidência, entregue todo dia 21 de abril em
Ouro Preto. Para acabar com as medalhas, ele deve enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa , o que afirmou
que vai fazer.
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Inconfidência AM
Título: Governo de Minas pretende economizar R$3 milhões - 18h52

Editoria: Jornal Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Por determinação do governador Romeu Zema, o Governo de Minas pretende economizar cerca de R$ 3 milhões com
corte de medalhas que tradicionalmente são entregues pelo estado para homenagear personalidades de diversas
áreas. O Governo estadual afirmou que o objetivo é propor a Assembleia Legislativa  de Minas que seja mantida
apenas a entrega medalha da Inconfidência que acontece em 21 de abril em Ouro Preto.
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Sou BH
Título: Governo indica bombeiros e outros profissionais que atuam em Brumadinho para Medalha

da Inconfidência
Editoria: Últimas Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

A mais alta comenda concedida pelo estado deve ser a única deste ano
A proposta do governador Romeu Zema é de que integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias
Militar e Civil recebam a homenagem mais importante do estado. A sugestão ainda precisa ser avaliada pelos membros
do Conselho da Medalha da Inconfidência, que é presidido pelo presidente da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG), mas a reunião ainda não foi marcada (veja a lista completa dos conselheiros no fim da matéria).

Mudanças

Neste ano deve haver uma redução na quantidade de medalhas que homenageiam personalidades de diversas áreas
no estado. O governo estadual propôs a redução no número de comendas concedidas à ALMG. A ideia é reduzir
gastos cortando 10 das 11 honrarias concedidas atualmente e manter apenas a Medalha da Inconfidência.

Medalhas em 2018 e seus custos:

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

Gastos com a compra de medalhas em 2018 - R$ 263.898

Diárias Segov - R$ 90.273

Integrantes do Conselho da Medalha da Inconfidência:
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Portal Hoje em Dia
Título: Golpe da 'carta de consórcio contemplada' volta a fazer vítimas em BH

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para investigar denúncias do chamado "golpe da carta de consórcio
contemplada" em Belo Horizonte. Só nessa quinta-feira (14), um grupo de cerca de 15 pessoas registrou um boletim de
ocorrência na Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor na capital contra duas empresas suspeitas de fraude.

A delegada Silvia Helena de Freitas Mafuz, responsável pela investigação, confirmou as denúncias. Segundo ela, há
suspeita de envolvimento de uma única empresa que teria mudado de nome para fazer novas vítimas. "Mas as
investigações ainda estão em andamento. É preciso verificar se a empresa está no nome dos mesmos sócios ou de
laranjas", afirmou.

O golpe funciona da seguinte maneira: por meio de propaganda na mídia ou nas redes sociais, os estelionatários
prometem a liberação do crédito total (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo,
mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada. A pessoa assina então um suposto contrato e realiza o
pagamento da entrada. O restante geralmente é dividido e a vítima é orientada a aguardar até 90 dias para a
transferência da carta de crédito para o seu nome, o que não acontece. E quando a pessoa vai buscar pela empresa
encontra as postas fechadas e telefones desligados.

O motorista de aplicativo Vinícius Martins, de 38 anos, foi vítima do golpe. Com a ideia de comprar um carro para
trabalhar, já que utiliza um alugado, ele buscou por empresas de consórcio na internet e descobriu o contato de uma,
que ofereceu pra ele uma carta de R$ 30 mil, mediante um adiantamento de R$ 6 mil. O restante seria dividido em 36
vezes. Ele assinou contrato, realizou o pagamento, mas passados mais de cem dias, não recebeu nenhum valor. "Os
telefones não atendem e a empresa vive trocando de lugar", conta.

Indiganado, Vinícios se juntou ao grupo de pessoas que fez o boletim de ocorrência na delegacia de Defesa do
Consumidor. "Em um dos dias que fui até a empresa para saber sobre o meu dinheiro, descobri outras pessoas na
mesma situação que eu. Então formamos um grupo de 28 pessoas, Muitas moram no interior do estado, por isso só a
metade foi até a delegacia nessa quinta", contou.

O Procon Assembleia  também confirma o crescimento das queixas no órgão de defesa do consumidor e alerta que o
golpe conhecido das autoridade é cíclico. Quando denunciado pelos órgãos de defesa e investigado pela Polícia Civil,
deixa de existir por um período para depois voltar com força. Dessa forma os golpistas agem por um período breve,
vitimando o maior número de pessoas possível, e somem logo que surgem as primeiras denúncias.

O consumidor acredita que está adquirindo uma cota contemplada de consórcio, mas não recebe sequer as
informações básicas, como os nomes do titular da cota ou da administradora de consórcios responsável. "É preciso
desconfiar sempre, se a empresa está oferecendo vantagens demais, exigindo pagamento antecipado e em nome de
pessoas físicas. É importante checar se a empresa é idônea", alerta a delegada Silvia Mafuz.

Segundo a delegada, o golpe é considerado crime contra as relações de consumo e a pena é detenção de 2 a 5 anos.

Dicas:

Diante do aumento de denúncias do golpe, o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa , listou uma
série de dicas para o consumidor. Confira:

Desconfie de qualquer vendedor que se negue a informar o nome da administradora de consórcio vinculada à cota
contemplada, o nome do titular da cota, o número da cota e a data da contemplação.
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Não pague um centavo antes de conferir pessoalmente se a cota foi mesmo contemplada. Essa informação é obtida
somente na administradora do consórcio. Você deve comparecer ao endereço fornecido por ela no seu site oficial. Se o
vendedor tentar te convencer a ir a alguma empresa "representante" ou "parceira", não aceite. É necessário ir na sede
da administradora mesmo. Se a sede for em outra cidade, procure no site o telefone e ligue para conferir tudo: nome do
titular, número da cota, total de prestações já pagas e a pagar, valor da carta contemplada, data da contemplação etc.

Confira se a instituição que administra o sistema é autorizada pelo Banco Central. A lista pode ser consultada no site
www.bcb.gov.br.

Somente o participante do grupo de consórcio pode repassar sua titularidade para outra pessoa. Mesmo que haja a
intermediação de uma empresa, o titular precisa ser devidamente identificado e reconhecido pela administradora.

A administradora pode te exigir uma série de documentos para avaliar se aprova ou não a transferência de titularidade.
Não pague nada a ninguém antes de ter seu cadastro aprovado.

Exija que a assinatura do contrato seja feita na sede da administradora. O vendedor, ou a empresa que o representa,
deve te entregar todos os recibos das parcelas já pagas.

Antes de assinar o contrato, solicite à administradora uma cópia da ata da assembleia na qual a cota foi contemplada.

Não acredite em venda de cotas contempladas nem em entrega de carta de crédito ou do bem em prazo
pré-determinado. Essas promessas são forte indício de golpe.

Leia mais:

Bancos alertam para golpes 'da troca de cartão' e 'da dupla operação' durante o Carnaval
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Record
Título: Relato do presidente da Vale revolta - 12h05

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O presidente da Vale disse em audiência na Câmara dos Deputados  em Brasília que o rompimento da barragem
em Brumadinho foi um acidente e que a empresa não pode ser condenada por morte e desaparecimento de 300
pessoas. Mauro Tramonte diz que no estado de Minas Gerais também tem uma CPI que vai começar pela
Assembleia Legislativa .  Entrevista: Victor Hugo Bicca - dir. Agência Nac Mineração, Fábio Schavartsman-
presidente  da Vale, André Janones - deputado federal Avante por MG, Rogério Correia- deputado do PT, Fernanda
Cunha - coordenadora do IBAMA.
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Governador planeja cortar medalhas para reduzir gastos

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Conforme o governo, foram gastos mais de R$ 3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas
Débora Anício / medalha

Gil Leonardi/Imprensa MG

Legenda:

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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Sete Lagoas
Título: Comandante da 19ª RPM, Charles Baracho é o novo Assessor Militar na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O comandante da Décima Nona Região de Polícia Militar (19ª RPM), coronel Charles Generoso Baracho assumiu nesta
sexta-feira (15), o cargo de Assessor Militar da PM na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A informação foi confirmada pelo comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Luiz
Marinho.

Segundo Marinho, o ato oficial foi assinado hoje por Baracho que já passa a assumir o posto. "Por enquanto, o coronel
continua respondendo pelo comando da 19ª RPM até que se decida o novo responsável regional," afirmou Luiz
Marinho.

Em fevereiro de 2017, Charles Baracho assumiu oficialmente o comando da regional, logo após a instalação da 19ª
Região Integrada de Segurança Pública (RISP) em Sete Lagoas.

Por Nubya Oliveira
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Portal Hoje em Dia
Título: Governo quer extinguir medalhas de honra e manter somente a da Inconfidência

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Em uma nova estratégia para diminuir os gastos públicos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),
anunciou que pretende extinguir dez das onze medalhas de honra concedidas pelo Estado como homenagens.
Segundo o executivo, somente em 2018 foram gastos mais de R$ 3,3 milhões entre eventos de entrega e produção das
medalhas em si.

A proposta será enviada à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e a única honraria que Zema pretende
manter é a Medalha da Inconfidência, entregue todos os anos no dia 21 de abril, em Ouro Preto, e a mais alta comenda
concedida pelo Governo de Minas. Neste ano, a intenção é que a honraria seja concedida às Forças Integradas de
Segurança que atuam em Brumadinho.

A medalha que deve continuar sendo entregue é a segunda colocada em valor gasto para sua entrega, com R$
631.959 usados em 2018, perdendo apenas para a Medalha Dia de Minas Mariana, que custou R$ 714.478 aos cofres
públicos em sua última edição e deve ser cortada do quadro de honrarias.

Ao todo, só com a compra dos adereços, a Secretaria de Governo gastou R$ 263.898 em 2018, somadas às diárias
pagas pela pasta, que chegaram ao montante de R$ 90.273.

Valores gastos com 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

Medalha da Inconfidência

Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro, e o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais para resgatar as vítimas, há nas redes sociais um grande movimento para que a Medalha da Inconfidência de
2019 seja concedida aos militares.
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Sugiro ao Governador de Minas Gerais @governomg @RomeuZema que este ano cada militar do @Bombeiros_MG
que está trabalhando na tragédia de Brumadinho seja homenageado com a Medalha da Inconfidência. #LinhaDeLuto

- Igor Reis (@IgorReisOfc) February 12, 2019

Mineiros vamos fazer uma campanha para q o governador Zema condecore os bombeiros este ano com a Medalha da
Inconfidência no dia 21 de abril de 2019. #CondecoracaoBombeiros21Abril

- Wellington Melo (@Welling26596607) February 11, 2019

Vcs não atuam por reconhecimento...mas com profissionalismo e humanidade.

Merecedores da Medalha da Inconfidência por sua bravura e perseverança!

Deus os proteja!!!

- Marília S. Martins (@Marsilmar31) February 11, 2019

Ao comunicar a pretensão de extinguir as outras honrarias, o Governo de Minas Gerais afirmou que vai propor que a
homenagem seja, de fato, concedida 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.

Vamos manter somente uma homenagem, a Medalha da Inconfidência, Vamos recomendar à ALMG que, em 2019, ela
seja entregue às Forças de Segurança de Minas, incluindo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia
Civil, que fazem um trabalho heroico em Brumadinho.

- Romeu Zema (@RomeuZema) February 15, 2019
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Sucesso FM - Divinópolis
Título: Comissões da ALMG tem membros definidos; Cleiton Azevedo está em duas - Rádio

Sucesso FM
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

As 22 comissões permanentes da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) já estão formadas com os
membros efetivos e suplentes indicados pelos líderes dos blocos parlamentares. Os nomes foram anunciados durante
a reunião ordinária da última quinta-feira (14). Assim, a partir da próxima semana, as comissões  já podem se reunir
para eleger presidente e vice. Cada uma delas tem cinco membros efetivos e cinco suplentes, com exceção das
comissões  de Administração Pública, de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que têm
sete efetivos e sete suplentes. O divinopolitano Cleiton Azevedo (PPS) fará parte de duas comissões , sendo elas a
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e também a de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. João Pedro
Cardoso
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Itatiaia
Título: Criação de CPI na Assembleia - 13h37

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

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Eduardo comenta que estava escutando o Jornal da Itatiaia e ouviu a Edilene Lopes entrevistando o líder de governo
da Assembleia, tucano Gustavo Valadares , ele falou que negócio de CPI ia dar palanque.  Às 09h Marcus Polignano
liga pedindo ajudando, porque a Assembleia Legislativa  de Minas quer impor mais uma vergonha e não criar a CPI.
Entrevista: João Vitor Xavier- deputado estadual PSDB.
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Minas 1
Título: Prefeitura de Abre Campo recolhe cães e os abandona em lixão

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Imagens divulgadas nas redes sociais na última semana têm gerado revolta em moradores da cidade de Abre Campo,
na Zona da Mata. A Prefeitura da cidade estaria recolhendo cães de rua em um caminhão e levando para o lixão da
cidade que fica a cerca de 3km do centro.

Nas imagens é possível ver cachorros amarrados no caminhão e também soltos no meio do lixo. Um vídeo mostra uma
moradora chorando pois um cachorro comunitário que vivia no bairro foi recolhido e levado.

"No último dia 12 de fevereiro começou a circular no Whatsapp fotos que denunciam maus tratos e animais jogados no
lixão e fomos apurar e descobrimos que era em Abre Campo, quando entramos em contato com o órgão responsável
pelo recolhimento dos animais, nos foi informado que um dos cães havia mordido alguém e por isso foi buscado, mas
não faz sentido, vocês resgata um animal da rua e joga no lixo?", afirmou Vicente Define, diretor da Cão Sem Dono,
entidade protetora dos animais que publicou a denúncia.

Define diz que pessoas foram ao local para onde estão levando os animais e segundo o ativista as condições são ruins,
e é nítido os maus tratos.

"Os animais estão no meio do lixo, outros estão amarrados em um local fechado, sem água e sem comida", afirma.

Segundo ele, infelizmente, o caso de Abre Campo acontece em outras cidades do país. Para Define, isso é fruto de
uma não campanha castração.

"As prefeituras não implantam uma campanha de castração para evitar que mais animais nasçam e sejam
abandonados na rua", afirma o ativista.

Ele ainda faz um apelo para que a Prefeitura de Abre Campo retire os animais do lixão e faça uma campanha de
adoção.

"Precisam resgatar esses animais e façam eventos de adoção. E que a prefeitura peça apoio da população para que
esses animais consigam ter um lar. São cerca de 20 animais que a gente espera que tenha um destino mais digno do
que o lixo", ressaltou Define.

Repercussão

Logo que o caso se tornou público, vários internautas rechaçaram a Prefeitura em suas redes socais.

"Como uma prefeitura faz isso com os animais? Isso é um exemplo de péssima gestão de um prefeito. Claramente
despreparado para o cargo pois se tem coragem de fazer isso imagina o que mais não deve fazer. Queremos respostas
sobre os animais. São vidas. Isso é crime", disparou uma internauta.

A professora e também ativista dos direitos dos animais, Duda Salabet, que foi candidata ao Senado pelo PSOL nas
últimas eleições, publicou em sua conta no Instagram a denúncia contra a cidade.

O deputado Osvaldo Lopes  publicou um vídeo informando que entrou com um pedido no Ministério Público para que
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se investigue o caso. O parlamentar informou, na gravação, que entrou em contato com o prefeito de Abre Campo,
Márcio Nogueira (PT), mas não obteve respostas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Abre Campo, que via assessoria informou que irá se
pronunciar por meio de nota durante a tarde.
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Agora - Divinópolis
Título: Fórum recebe negociação de dívidas

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O Fórum de Divinópolis recebe a partir de segunda-feira, 18, um mutirão de audiências, a fim de negociar débitos
relativos a empréstimos para compra de imóveis, relativos a conjuntos habitacionais da cidade. As atividades vão até o
dia 22 deste mês, funcionando sempre das 9h às 17h.

Segundo a Prefeitura, alguns casos nos bairros Danilo Passos I e II foram regularizados, e as escrituras já estão sendo
entregues. Ontem, 14, o prefeito Galileu Machado (MDB) entregou mais três documentos.

Audiências

A ação visa regularizar diversas situações referentes a construções em Divinópolis.

- O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc), e a Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas) realizam, a partir da próxima segunda-feira, 18
de fevereiro, um mutirão de audiências pré-processuais para negociação de débitos, emissão de escrituras e
regularização de imóveis construídos pela Companhia no município de Divinópolis - informou o órgão.

Segundo o TJMG, são esperadas ao menos 250 audiências de conciliação, regularizando pendências perante os
conjuntos habitacionais. Mesmo quem não foi notificado e convocado pelo Tribunal, pode comparecer ao Cejusc
(avenida Dr. Paulo  de Melo Freitas, 100, Bairro Liberdade), onde haverá um representante do município para
esclarecer questões sobre a transferência e o registro do imóvel.

Objetivo

O Tribunal de Justiça informa que o objetivo da ação é regularizar contratos, geralmente feitos sob condições, no
mínimo, duvidosas juridicamente.

- Muitas dessas ações ocorreram porque algumas das famílias proprietárias dos imóveis venderam suas casas por
meio dos chamados contratos de gaveta, o que resultou na ilegalidade da posse e da propriedade. Para contribuir para
a celeridade na solução desses litígios e evitar o ajuizamento de novos processos, foi elaborado um termo de
colaboração entre os órgãos - informou.

O chamado "contratos de gavetas" dizem respeito a negociações feitas o vendedor e o comprador sem a participação
de uma imobiliária ou uma instituição bancária. Outro objetivo é acelerar os processos. Segundo informa, com o
mutirão, as audiências devem ser durar cerca de uma hora e resolver problemas que poderiam se arrastar por cinco
anos.

Cohab

A Companhia de Habitação de Minas Gerais foi instituída inicialmente em 1965, pela Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais. Um dos principais motivos da criação da organização era o déficit habitacional no estado ocasionado
pelo êxodo rural. O alto número de pessoas deixando as zonas rurais em busca de melhores condições e
oportunidades de vida nas áreas urbanas demandou a criação da Cohab. Assim como no restante do país, esse déficit
atinge, principalmente, as famílias com renda inferior a três salários mínimos.
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- Para promover e viabilizar o acesso à habitação por essa faixa da população, reduzindo o preço das habitações para
os mutuários e aumentando a oferta de mais casas, a Cohab Minas firma parceria com prefeituras conveniadas. O
município oferece o terreno urbanizado, e a Companhia promove a construção e fiscalização das obras, além de
subsidiar o custo do investimento - afirma a instituição em seu site.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar - Ventos favoráreis

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

"VENTOS FAVORÁVEIS"

Durante a audiência presidida pelo vereador Wesley Lucas (PPS) a diretora do foro da Comarca, Juliana Faleiro de
Lacerda Ventura (foto) aproveitou para lembrar a importância de atingir esse objetivo da audiência e aproveitar a
grande amizade entre o desembargador Doorgal Andrada e o presidente  do TJMG - Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, Nelson Missias que tem um grande carinho por Araguari.
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Sou BH
Título: Golpe do consórcio está de volta; veja dicas para evitar prejuízo na hora de conseguir seu

crédito
Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Segundo o Procon da ALMG , os golpistas agem por um breve período, vitimando o maior número de pessoas
possível
Existem normas que regulam a transferência de titularidade de cotas de consórcio. O consumidor que deixa de seguir
essas normas é presa fácil para as quadrilhas que se aproveitam da boa-fé das pessoas para aplicar o golpe.

O esquema funciona da seguinte maneira: por meio de propaganda na mídia ou nas redes sociais, os estelionatários
prometem a liberação do crédito total (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo,
mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada. O consumidor acredita que está adquirindo uma cota
contemplada de consórcio, mas não recebe sequer as informações básicas, como os nomes do titular da cota ou da
administradora de consórcios responsável.

Depois que o contrato é assinado e o pagamento é feito, a vítima é orientada a aguardar até 90 dias para a
transferência da carta de crédito para o seu nome. Passado esse tempo, essa transferência obviamente não acontece,
os telefones de contato não respondem e no endereço da 'empresa' vendedora o cliente se depara com portas
fechadas. O prejuízo está consolidado e só resta buscar ajuda nos Procons e na delegacia de polícia.

Diante disso, o Procon Assembleia  preparou uma lista com os cuidados que devem ser tomados pelos interessados
em adquirir uma cota de consórcio contemplada. As dicas foram elaboradas pelo coordenador do órgão, Marcelo
Barbosa . As duas primeiras já vão dar uma boa pista de quando você está lidando realmente com um golpista ou não:

- Desconfie de qualquer vendedor que se negue a informar o nome da administradora de consórcio à qual a cota
contemplada está vinculada, o nome do titular da cota, o número da cota e a data da contemplação.

- Não pague um centavo antes de conferir pessoalmente se a cota foi mesmo contemplada. Essa informação é obtida
somente na administradora do consórcio. Você deve comparecer ao endereço fornecido por ela no seu site oficial. Se o
vendedor tentar te convencer a ir a alguma empresa 'representante' ou 'parceira', não aceite. É necessário ir na sede da
administradora mesmo. Se o local for em outra cidade, procure no site o telefone e ligue para conferir tudo: nome do
titular, número da cota, total de prestações já pagas e a pagar, valor da carta contemplada, data da contemplação, etc.

- Confira se a instituição que administra o sistema é autorizada pelo Banco Central. A lista pode ser consultada no site
da instituição.

- Somente o participante do grupo de consórcio pode repassar sua titularidade para outra pessoa. Mesmo que haja a
intermediação de uma empresa, o titular precisa ser devidamente identificado e reconhecido pela administradora.
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Patrocínio Online
Título: Igreja de Santo Expedito terá Praça inaugurada em breve
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PATROCÍNIO (MG) - A comunidade de Santo Expedito, Igreja construída em área nobre do Bairro Enéas e que atende
também o Jardim Ipiranga e Jardim Sul, deve ganhar uma nova Praça próximos dias. A data será confirmada pelo
prefeito Deiró Marra que se encontra em Belo Horizonte desde o início da semana, buscando recursos para o município
com autoridades do Governo de Minas.

Homenagem

A construção da Praça "Dr. Antonio Bernardes Dias", é uma antiga reivindicação dos moradores, que contou com o
reforço de uma indicação da vereadora Marcilene Queiroz (PHS) ao Governo Municipal.

Os recursos foram alocados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Governo (Segov) dado ao empenho do
deputado Gustavo Santana  (PR). Prestes a serem totalmente concluídas, as obras foram iniciadas em setembro do
ano passado pela empresa M2 Engenharia e Secretaria Municipal de Obras Públicas, onde estão sendo investidos
cerca de R$350. 000,00 .

Desse total foram liberados pelo governo de Minas R$250.000,00 e o município investiu uma contra partida de
R$103.000,00 em uma área de 2.700 metros quadrados segundo informações da engenheira civil Cinthia Villarrubia
Eloy dos Santos.

ASCOM/PMP/Luiz Cabral/Foto Divulgação
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Aconteceu no Vale - MG
Título: Situação de aeroporto do Vale do Aço será debatida em reunião emergencial

Editoria: MG
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

A interrupção temporária dos voos comerciais do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso,
anunciada nesta quinta-feira (14) pela Azul, única companhia aérea a operar no local, será pauta de uma reunião
emergencial às 17 h desta sexta-feira (15), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Participarão da reunião com o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), Marco Aurélio Barcelos, a
deputada estadual Rosângela Reis (Podemos), além dos deputados  federais Hercílio Coelho Diniz (MDB), Alê Silva
(PSL), Eneias Reis (PSL); o deputado estadual Cristiano Silveira  (PT); a prefeita de Santana do Paraíso, Luzia de
Melo (PRB); o vice-prefeito de Ipatinga, Célio Aleixo (PV), o secretário de Desenvolvimento Econômico de Timóteo,
Hiler Félix da Silva; e o diretor de Relações Institucionais da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Luís Márcio
Araújo Ramos.

O grupo discutirá soluções para retomar os voos locais, uma vez que segundo o comunicado oficial da Azul, a
companhia aérea "identificou que a pista do aeroporto de Ipatinga, utilizada para pousos e decolagens, não está
atendendo aos padrões operacionais da empresa e, por este motivo, decidiu realizar a suspensão".

A comitiva tratará na reunião, solicitada pela deputada estadual Rosângela Reis , três pontos com o Governo do
Estado. A autorização do reparo emergencial na pista para que os voos voltem a operar, um projeto para reforma
definitiva de toda a pista de pouso e decolagens, além da licitação e a concessão do aeroporto.

A nota oficial da Azul informou ainda que "não tem o interesse em cancelar definitivamente seus voos na cidade, pelo
contrário, espera que as adequações necessárias sejam feitas para que possa o quanto antes voltar a realizar seus
voos na cidade mineira".

A deputada estadual Rosângela Reis  explicou que a interrupção dos voos atinge toda a região do Vale do Aço e
causa impactos econômicos, afetando além dos passageiros, toda uma cadeia econômica, como taxistas e outras
atividades indiretas ligadas a operação do Aeroporto Regional.

"Por isso pedimos essa reunião emergencial e queremos dialogar com o governo do Estado para encontramos uma
forma desses voos serem retomados o mais breve possível", afirmou a deputada estadual.

VER PRIMEIRO
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Nesta quinta-feira (14/02), durante reunião na Fiemg em Uberaba, o deputado Bosco , juntamente com o presidente
da Câmara Setorial, Eduardo Lusvarghi e empresários reforçou importante pleito junto ao governador Romeu Zema.

O parlamentar solicitou que o Governo, através da Cemig, realize melhorias e amplie a oferta de energia no Distrito
Industrial de Araxá. Esta solicitação visa atender as empresas já instaladas e inúmeras outras que já poderiam ter sido
implantadas. Conforme Bosco , este pleito foi iniciado no governo passado e a expectativa é que com o novo governo
realize as obras.

"Inúmeros empresários estão com projetos de ampliação parados e dezenas de outras podem ser instaladas, gerando
novos empregos e renda, porém a demanda reprimida de energia tem sido entrave, impedindo estes avanços", frisa o
parlamentar.

impresso em 21/02/2019 às 03:52 25 de 256

http://araxanoticias.com.br/2019/02/15/deputado-bosco-pede-ao-governador-romeu-zema-maior-oferta-de-energia-para-distrito-industrial-de-araxa/
http://www.interclip.com.br/


Correio do Vale Grande - Passos (MG)
Título: Cássio Soares afirma que interesse da população irá pautar Bloco

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Deputado estadual Cássio Saores lidera bloco

O deputado estadual Cássio Soares  (PSD), líder do Bloco Liberdade e Progresso foi o entrevistado pela TV
Assembleia, no programa Mundo Político da última terça-feira, 12 de fevereiro. O parlamentar que também integra a
segunda maior bancada da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), é líder do grupo composto por 20
integrantes e em entrevista expõe o objetivo da criação do bloco e a postura que essa união tomará diante das
propostas do Governo do Estado.

Segundo o parlamentar, o grupo que reúne as bancadas do PSD, PSL, PTB, DEM, PRP e Patriotas, tomará uma
postura independente em relação ao Governo, votando as matérias de acordo com o interesse da população mineira.
"O lucro do Estado é o bem-estar da população seja na área da educação, saúde, infraestrutura, segurança pública.
Essa questão de ser base, votar com o governo ou contra dependerá somente do Poder Executivo. As questões que
eles enviarem, se forem ao encontro com aquilo que a população mineira deseja e espera, terá totalmente o apoio do
PSD e dos 20 parlamentares do Bloco Liberdade e Progresso", afirma Cássio.

O deputado ainda afirma que a crise financeira enfrentada pelo Estado é uma das maiores que Minas Gerais já
enfrentou e que afeta de maneira direta os serviços prestados à população, mas que juntamente com o Bloco irá
trabalhar para mudar essa realidade. "Minas passa por um problema gravíssimo, financeiro, orçamentário e na
prestação de serviços, que acaba tendo diversos prejuízos, mas nós vamos trabalhar para tirar Minas do buraco",
garante o deputado.

Além de Cássio Soares , o grupo é composto pelos deputados estaduais: Leandro Genaro , Dr. Wilson Batista,
Duarte Bechir , Osvaldo Lopes , Zé Reis , Rafael Martins, do PSD; Delegada Sheila , Coronel Sandro , Bruno
Engler , Professor Irineu , Delegado Heli Grilo e Coronel Henrique , do PSL; Arlen Santiago , Sargento
Rodrigues e Bráulio Braz , do PTB; Ione Pinheiro , do DEM; Zé Guilherme, do PRP; Doorgal Andrada e Dr.
Paulo , do Patriotas.

A entrevista completa pode ser acessada no canal do deputado no youtube: cassioafsoares.
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Alguns golpes contra o consumidor são recorrentes, isto é, aparecem e desaparecem, vão e vêm ao longo do tempo.
Quando denunciados pelos órgãos de defesa do consumidor e investigados pelas autoridades, deixam de existir por
um período para depois voltarem com força. É o que está acontecendo agora com o golpe da venda de cotas
contempladas de consórcio, por meio de empresas que se dizem "intermediadoras" do negócio. O Procon da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) volta a alertar para esse crime de estelionato que está deixando
muita gente no prejuízo. Os golpistas agem por um período breve, vitimando o maior número de pessoas possível, e
somem logo que surgem as primeiras denúncias.

Existem normas que regulam a transferência de titularidade de cotas de consórcio. O consumidor que deixa de seguir
essas normas é presa fácil para as quadrilhas que se aproveitam da boa fé das pessoas para lhes roubarem os planos,
os sonhos e as economias, muitas vezes guardadas com tanta dificuldade.

O golpe funciona da seguinte maneira: por meio de propaganda na mídia ou nas redes sociais, os estelionatários
prometem a liberação do crédito total (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo,
mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada. O consumidor acredita que está adquirindo uma cota
contemplada de consórcio, mas não recebe sequer as informações básicas, como os nomes do titular da cota ou da
administradora de consórcios responsável.

Depois que o contrato é assinado e o pagamento é feito, a vítima é orientada a aguardar até 90 dias para a
transferência da carta de crédito para o seu nome. Passado esse tempo, essa transferência obviamente não acontece,
os telefones de contato não respondem e no endereço da "empresa" vendedora o cliente se depara com portas
fechadas. O prejuízo está consolidado e só resta buscar ajuda nos procons e na delegacia de polícia.

Diante disso, o Procon Assembleia  preparou uma lista com os cuidados que devem ser tomados pelos interessados
em adquirir uma cota de consórcio contemplada. As dicas foram elaboradas pelo coordenador do órgão, Marcelo
Barbosa . As duas primeiras já vão dar uma boa pista se trata-se de um golpe ou não.

* Desconfie de qualquer vendedor que se negue a informar o nome da administradora de consórcio à qual a cota
contemplada está vinculada, o nome do titular da cota, o número da cota e a data da contemplação.

* Não pague um centavo antes de conferir pessoalmente se a cota foi mesmo contemplada. Essa informação é obtida
somente na administradora do consórcio. Você deve comparecer ao endereço fornecido por ela no seu site oficial. Se o
vendedor tentar te convencer a ir a alguma empresa "representante" ou "parceira", não aceite. É necessário ir na sede
da administradora mesmo. Se a sede for em outra cidade, procure no site o telefone e ligue para conferir tudo: nome do
titular, número da cota, total de prestações já pagas e a pagar, valor da carta contemplada, data da contemplação etc.

* Confira se a instituição que administra o sistema é autorizada pelo Banco Central. A lista pode ser consultada no site
www.bcb.gov.br.

* Somente o participante do grupo de consórcio pode repassar sua titularidade para outra pessoa. Mesmo que haja a
intermediação de uma empresa, o titular precisa ser devidamente identificado e reconhecido pela administradora.
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* A administradora pode te exigir uma série de documentos para avaliar se aprova ou não a transferência de
titularidade. Não pague nada a ninguém antes de ter seu cadastro aprovado.

* Exija que a assinatura do contrato seja feita na sede da administradora. O vendedor, ou a empresa que o representa,
deve te entregar todos os recibos das parcelas já pagas.

* Antes de assinar o contrato, solicite à administradora uma cópia da ata da assembleia na qual a cota foi contemplada.

* Não acredite em venda de cotas contempladas nem em entrega de carta de crédito ou do bem em prazo
pré-determinado. Essas promessas são forte indício de golpe.
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Blog Em Todas - Uberaba (MG)
Título: De uniforme da Polícia Civil, presidente da Câmara cobra do governador melhorias para a
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Em seu rápido pronunciamento na solenidade de posse da Amvale, Marão surpreendeu o público com a inciativa de se
mostrar como policial

O presidente  da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Vicente Marão (PSD), surpreendeu quem acompanhou a
posse da nova diretoria da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale) ontem (14).
Realizada no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), a cerimônia reuniu prefeitos de diversas cidades da
região, incluindo o de Uberaba, Paulo Piau, que assumiu a presidência da entidade, deputado estadual Bosco
(Avante) e Romeu Zema (Novo), governador do estado.

Quando chamado ao palco, Ismar Marão retirou o blazer que vestia, revelando o uniforme de Policial Civil (PC) e
discursou na tribuna em prol da corporação de segurança do estado. "Sou Policial Civil há 15 anos e nunca vivenciei
uma crise da segurança pública como agora", alertou.

Ismar ainda cobrou que o governo solucione problemas de outros órgãos que ajudam a gerir o estado. Durante os três
minutos e quinze segundos em que discursou no púlpito, lembrou que as forças de segurança de Minas Gerais já foi
uma das melhores do país. E que hoje, é necessário combater organizações criminosas que atuam no estado.

Fotos:Rodrigo Garcia
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O Fórum de Divinópolis recebe a partir de segunda-feira, 18, um mutirão de audiências, a fim de negociar débitos
relativos a empréstimos para compra de imóveis, relativos a conjuntos habitacionais da cidade. As atividades vão até o
dia 22 deste mês, funcionando sempre das 9h às 17h.

Segundo a Prefeitura, alguns casos nos bairros Danilo Passos I e II foram regularizados, e as escrituras já estão sendo
entregues. Ontem, 14, o prefeito Galileu Machado (MDB) entregou mais três documentos.

Audiências

A ação visa regularizar diversas situações referentes a construções em Divinópolis.

- O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc), e a Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas) realizam, a partir da próxima segunda-feira, 18
de fevereiro, um mutirão de audiências pré-processuais para negociação de débitos, emissão de escrituras e
regularização de imóveis construídos pela Companhia no município de Divinópolis - informou o órgão.

Segundo o TJMG, são esperadas ao menos 250 audiências de conciliação, regularizando pendências perante os
conjuntos habitacionais. Mesmo quem não foi notificado e convocado pelo Tribunal, pode comparecer ao Cejusc
(avenida Dr. Paulo  de Melo Freitas, 100, Bairro Liberdade), onde haverá um representante do município para
esclarecer questões sobre a transferência e o registro do imóvel.

Objetivo

O Tribunal de Justiça informa que o objetivo da ação é regularizar contratos, geralmente feitos sob condições, no
mínimo, duvidosas juridicamente.

- Muitas dessas ações ocorreram porque algumas das famílias proprietárias dos imóveis venderam suas casas por
meio dos chamados contratos de gaveta, o que resultou na ilegalidade da posse e da propriedade. Para contribuir para
a celeridade na solução desses litígios e evitar o ajuizamento de novos processos, foi elaborado um termo de
colaboração entre os órgãos - informou.

O chamado "contratos de gavetas" dizem respeito a negociações feitas o vendedor e o comprador sem a participação
de uma imobiliária ou uma instituição bancária. Outro objetivo é acelerar os processos. Segundo informa, com o
mutirão, as audiências devem ser durar cerca de uma hora e resolver problemas que poderiam se arrastar por cinco
anos.

Cohab

A Companhia de Habitação de Minas Gerais foi instituída inicialmente em 1965, pela Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais. Um dos principais motivos da criação da organização era o déficit habitacional no estado ocasionado
pelo êxodo rural. O alto número de pessoas deixando as zonas rurais em busca de melhores condições e
oportunidades de vida nas áreas urbanas demandou a criação da Cohab. Assim como no restante do país, esse déficit
atinge, principalmente, as famílias com renda inferior a três salários mínimos.

- Para promover e viabilizar o acesso à habitação por essa faixa da população, reduzindo o preço das habitações para
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os mutuários e aumentando a oferta de mais casas, a Cohab Minas firma parceria com prefeituras conveniadas. O
município oferece o terreno urbanizado, e a Companhia promove a construção e fiscalização das obras, além de
subsidiar o custo do investimento - afirma a instituição em seu site.
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Portal Clarim.Net - Araxá (MG)
Título: Medalha de Inconfidência será a única homenagem feita pelo governo

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema afirmou em suas redes sociais que a Medalha de Inconfidência será a
única homenagem feita pelo governo: "para tirar Minas do vermelho precisamos eliminar custos desnecessários do
governo. E não tem sentido gastar dinheiro público com tantas solenidades e homenagens como existem hoje. Por lei,
são 11 medalhas diferentes, que só em 2018 geraram mais de R$ 3 milhões de gastos. Esse custo é incompatível com
a atual situação financeira do nosso Estado. Por isso, queremos manter somente uma homenagem, que é a Medalha
da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais. Vamos recomendar à Assembleia
Legislativa  que, neste ano, ela seja entregue às Forças Integradas de Segurança de Minas, incluindo Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil, que fazem um trabalho heroico em Brumadinho. Vamos
reconhecer quem merece, economizando o dinheiro que os mineiros pagam em impostos" disse.
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Jornal Folha - Contagem (MG)
Título: Procon alerta: golpe da carta do consórcio está de volta

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Consumidor  deve tomar cuidado para não ser enganado
Alguns golpes contra o consumidor são recorrentes, isto é, aparecem e desaparecem, vão e vêm ao longo do tempo.

Quando denunciados pelos órgãos de defesa do consumidor e investigados pelas autoridades, deixam de existir por
um período para depois voltarem com força. É o que está acontecendo agora com o golpe da venda de cotas
contempladas de consórcio, por meio de empresas que se dizem "intermediadoras" do negócio. O Procon da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) volta a alertar para esse crime de estelionato que está deixando
muita gente no prejuízo. Os golpistas agem por um período breve, vitimando o maior número de pessoas possível, e
somem logo que surgem as primeiras denúncias.

Existem normas que regulam a transferência de titularidade de cotas de consórcio. O consumidor que deixa de seguir
essas normas é presa fácil para as quadrilhas que se aproveitam da boa fé das pessoas para lhes roubarem os planos,
os sonhos e as economias, muitas vezes guardadas com tanta dificuldade.

O golpe funciona da seguinte maneira: por meio de propaganda na mídia ou nas redes sociais, os estelionatários
prometem a liberação do crédito total  (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo,
mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada. O consumidor acredita que está adquirindo uma cota
contemplada de consórcio, mas não recebe sequer as informações básicas, como os nomes do titular da cota ou da
administradora de consórcios responsável.

Depois que o contrato é assinado e o pagamento é feito, a vítima é orientada a aguardar até 90 dias para a
transferência da carta de crédito para o seu nome. Passado esse tempo, essa transferência obviamente não acontece,
os telefones de contato não respondem e no endereço da "empresa" vendedora o cliente se depara com portas
fechadas. O prejuízo está consolidado e só resta buscar ajuda nos procons e na delegacia de polícia.

Diante disso, o Procon Assembleia  preparou uma lista com os cuidados que devem ser tomados pelos interessados
em adquirir uma cota de consórcio contemplada. As dicas foram elaboradas pelo coordenador do órgão, Marcelo
Barbosa . As duas primeiras já vão dar uma boa pista se trata-se de um golpe ou não.

* Desconfie de qualquer vendedor que se negue a informar o nome da administradora de consórcio à qual a cota
contemplada está vinculada, o nome do titular da cota, o número da cota e a data da contemplação.

* Não pague um centavo antes de conferir pessoalmente se a cota foi mesmo contemplada. Essa informação é obtida
somente na administradora do consórcio. Você deve comparecer ao endereço fornecido por ela no seu site oficial. Se o
vendedor tentar te convencer a ir a alguma empresa "representante" ou "parceira", não aceite. É necessário ir na sede
da administradora mesmo. Se a sede for em outra cidade, procure no site o telefone e ligue para conferir tudo: nome do
titular, número da cota, total de prestações já pagas e a pagar, valor da carta contemplada, data da contemplação etc.

* Confira se a instituição que administra o sistema é autorizada pelo Banco Central. A lista pode ser consultada no site
www.bcb.gov.br.

* Somente o participante do grupo de consórcio pode repassar sua titularidade para outra pessoa. Mesmo que haja a
intermediação de uma empresa, o titular precisa ser devidamente identificado e reconhecido pela administradora.

* A administradora pode te exigir uma série de documentos para avaliar se aprova ou não a transferência de
titularidade. Não pague nada a ninguém antes de ter seu cadastro aprovado.

* Exija que a assinatura do contrato seja feita na sede da administradora. O vendedor, ou a empresa que o
representa, deve te entregar todos os recibos das parcelas já pagas.

* Antes de assinar o contrato, solicite à administradora uma cópia da ata da assembleia na qual a cota foi
contemplada.

* Não acredite em venda de cotas contempladas nem em entrega de carta de crédito ou do bem em prazo
pré-determinado. Essas promessas são forte indício de golpe.
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Band
Título: Definição dos integrantes das comissões permanentes da Assembleia de Minas - 10h26

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

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Com a definição dos integrantes das comissões permanentes da Assembleia de Minas  devem voltar a tramitar em
regime de urgência, dois projetos de reforma administrativa enviadas pelo governo do estado ao legislativo. Textos
preveem o enxugamento da máquina pública com redução de vinte uma para doze secretarias. Ontem foram
escolhidos deputados que irão compor as vinte duas comissões  da casa. A eleição dos presidentes vices e
secretários dos grupos deve ocorrer na semana que vem.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputado Sargento Rodrigues propõe dividir conta dos atrasos entre os Poderes - 07h01

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Um requerimento apresentado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) lista dez medidas de austeridade
a serem implementadas em órgãos do Estado com independência Orçamentária enquanto os salários dos servidores
do Executivo não voltarem a ser pagos de forma integral e em dia. O documento, protocolado por Sargento
Rodrigues  (PTB), quer que o Tribunal de Justiça (TJMG), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), o Ministério
Público (MPMG), a Defensoria Pública e o Legislativo cortem na própria carne.Entre as ações sugeridas estão que
nenhum órgão ou Poder terá qualquer reajuste salarial ou reposição das perdas inflacionárias para seus membros e
servidores, assim como tem ocorrido com o funcionalismo do governo estadual que, além disso, tem recebido de forma
parcelada. O deputado também pede a aprovação de uma proposta para acabar com o pagamento de penduricalhos,
como auxílio-moradia, e veta pagamento de gastos de viagens internacionais.O requerimento precisa ser aprovado
pela Comissão de Administração Pública  para ser enviado ao governador Romeu Zema (Novo) e aos outros
Poderes.Entrevistado: Sargento Rodrigues -PDT (deputado estadual); Guilherme da Cunha - Novo.
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Itatiaia
Título: Comentário Eduardo Costa e Júnior Moreira - 08h45

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

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - Eduardo Costa comenta que é triste escutar do líder, velho de Assembleia que é líder do Novo
do Zema, Gustavo Valadares dizer que CPI não, pois vai dar palanque e que não vai resolver.
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Itatiaia
Título: Os deputados devem começar a votar nos próximos dias o projeto de lei que trata da

segurança das barragens em Minas - 07h32
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de segurança das barragens criado após o rompimento de Fundão e que está parado na Assembleia
Legislativa  deve ser o primeiro a ser votado nesta legislatura, no entanto a CPI da Mineração deve ser criada somente
depois que ele for aprovado. Qualquer projeto só pode tramitar na Assembleia Legislativa depois que as
comissões  temáticas que analisam as propostas antes que elas sejam encaminhadas para plenário estejam
funcionando, o martelo sobre o nome dos presidentes e as composições das 22 comissões  permanentes só foi batido
nesta quinta-feira e na semana que vem serão oficializados por eleição, meramente protocolar já que os nomes já
foram definidos e estão disponíveis no site da Itatiaia. O deputado Gustavo Valadares  do PSDB confirma que o
projeto das barragens deve ser o primeiro a ser votado e defende que não seja criada a CPI apenas para pirotecnia.
Dentre as composições circula nos bastidores que uma das comissões  deve ter os debates mais intensos e
polêmicos é a de Direitos Humanos que tem na formação Leninha e Betão do PT, Andréia de Jesus do PSOL e
Bruno Engler e Coronel Santos ambos do PSL Entrevista: Gustavo Valares - deputado do PSDB, André Quintão  do
PT.
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Jornal de Uberaba (MG)
Título: Governador cumpre agenda com o bloco governista da ALMG

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema destacou o trabalho para dar mais transparência na gestão pública e a parceria com os deputados  para
recuperar o Estado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu na manhã de quarta-feira (13) no Palácio Tiradentes, em Belo
Horizonte, 20 deputados estaduais que compõem o bloco governista na Assembleia Legislativa . Durante o
encontro, o governador reforçou o compromisso com os repasses aos municípios, transparência e fiscalização dos
gastos públicos e, ainda, destacou a parceria entre o Executivo e o Legislativo para avançar nas políticas públicas para
recuperar a economia e o desenvolvimento do Estado.

"Essa proximidade com a Assembleia Legislativa  é extremamente importante, principalmente, no momento difícil em
que o Estado atravessa. Acho que vai ser com muito diálogo e proximidade que nós vamos poder encontrar soluções
que sejam viáveis. E com muita comunicação e transparência também", afirmou o governador.

Romeu Zema ressaltou o esforço do Estado para cumprir os repasses aos municípios, que estão sendo feitos
regularmente desde o dia 1º de fevereiro. O governador também reafirmou que o Executivo vai revogar o decreto
47.296, de 2017, para que os recursos oriundos da arrecadação de impostos voltem a entrar diretamente na conta dos
municípios em vez de passarem antes pela conta estadual.

Além disso, também falou que o acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento dos
repasses aos municípios - que não foram pagos pela gestão anterior - está sendo fechado. Romeu Zema ainda pediu
que a Assembleia também auxilie e faça a sua parte na organização pública.

"Estamos fazendo os repasses integrais para os municípios às custas de um sacrifício descomunal no Poder Executivo.
É uma situação que até dificulta a gestão, mas é a única ação possível para cumprir essa obrigação constitucional que
cabe ao Estado. E aí eu solicito aos senhores ( deputados  estaduais) que os demais Poderes possam também
contribuir, não com o Executivo, mas com a organização pública em si, porque realmente nós estamos passando por
uma situação de penúria para poder mantermos aquilo que é de direito dos municípios e queremos que seja mantido",
disse o governador.

Economia e Transparência - Zema ainda destacou as ações da nova gestão para enxugar a máquina pública,
tornando-a mais eficiente. "Nós temos que mudar. Cada real é importante. Faço questão de dar exemplo com a minha
própria pessoa", relembrou, ao dizer que não está utilizando, por exemplo, o Palácio das Mangabeiras como residência
oficial.

Recuperação do Estado - O vice-governador do Estado, Paulo Brant, também participou da reunião e destacou a
importância da união dos Poderes. "Estamos otimistas com o trabalho e a chance de resgatar a própria credibilidade do
governo. A Assembleia vai ser a coautora nesse processo de resgate de Minas Gerais, que se apequenou nos últimos
anos. O governo está totalmente aberto para construir as soluções necessárias". O secretário de Governo, Custódio
Mattos, também esteve presente no encontro.

O líder de governo na Assembleia, Luiz Humberto Carneiro , ressaltou a boa relação do governador com a Casa.
"Esse bom convívio que o governador está propondo é importante e facilita o trabalho com a Casa. E a gente tem
certeza que vai dar certo, até pela dificuldade que Minas está passando e a necessidade de nos unirmos em cima de
um resultado positivo".

Já o líder do bloco governista, Gustavo Valadares , enalteceu a participação de vários partidos na composição do
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bloco. "Temos 10 partidos representados nesse grupo, que será o carro-chefe do governo. Queremos ajudar a fazer do
Estado o que ele já foi e merece voltar a ser, que é uma referência para o Brasil em termos de gestão, de capacidade,
de crescimento, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda".
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Rádio América
Título: Arquidiocese realiza mais uma reunião com o propósito de fortalecer iniciativas de

mudanças na legislação ambiental - 08h15
Editoria: Manhã América

Assunto: ALMG
Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O arcebispo dom Walmor e os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte reuniram-se, com representantes do
Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e do poder público, com o propósito de fortalecer as iniciativas
que preveem o aperfeiçoamento da legislação ambiental, especialmente no que diz respeito à segurança no processo
de extração de minério e ao cuidado com a população que vive no entorno das áreas de extração.Participaram da
reunião representantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.Entrevista: Deputado estadual João Vítor
Xavier.
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Blog do PCO
Título: Otimismo e consumo andam juntos

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

O deputado e empresário Braulio Braz  (PTB) está otimista com os rumos da economia. No ano passado as
concessionárias conseguiram um aumento significativo nas vendas de automóveis, mas esse crescimento foi sobre
uma base baixa. Para este ano, a expectativa é a de um aumento mais consistente, mas ainda é preciso aguardar as
reformas, segundo Braulio Braz  (foto). Por outro lado, ele está percebendo o consumidor mais otimista e esse
otimismo se reverte em consumo.
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Portal O Tempo
Título: Projeto propõe inserção do campo gênero "X" na certidão de nascimento

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

De autoria do deputado estadual Alencar da Silveira Jr . (PDT), o PL 136/19, que tramita na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), propõe que os cartórios do Estado possam inserir o campo gênero "X" na certidão de
nascimento.

O projeto também prevê que a mudança de gênero possa ser feita pelo declarante, sem a necessidade de
apresentação de laudo médico, como é feito atualmente. Na justificativa para a proposição da matéria, Alencar
argumentou que "espera-se mostra maior aceitação em meio a um aumento na violência contra os transgêneros".

Além disso, o deputado também diz que o projeto pode "facilitar o dia a dia dessas pessoas, que são seguidamente
questionadas e assediadas quando precisam se identificar com documentos".
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Portal O Tempo
Título: Deputado propõe dividir conta dos atrasos entre os Poderes

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Um requerimento apresentado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) lista dez medidas de austeridade
a serem implementadas em órgãos do Estado com independência Orçamentária enquanto os salários dos servidores
do Executivo não voltarem a ser pagos de forma integral e em dia. O documento, protocolado por Sargento
Rodrigues  (PTB), quer que o Tribunal de Justiça (TJMG), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), o Ministério
Público (MPMG), a Defensoria Pública e o Legislativo cortem na própria carne.

Entre as ações sugeridas estão que nenhum órgão ou Poder terá qualquer reajuste salarial ou reposição das perdas
inflacionárias para seus membros e servidores, assim como tem ocorrido com o funcionalismo do governo estadual
que, além disso, tem recebido de forma parcelada. O deputado também pede a aprovação de uma proposta para
acabar com o pagamento de penduricalhos, como auxílio-moradia, e veta pagamento de gastos de viagens
internacionais.

O requerimento precisa ser aprovado pela Comissão de Administração Pública  para ser enviado ao governador
Romeu Zema (Novo) e aos outros Poderes. Nele é apontado ainda que entre as despesas empenhadas em 2011 e o
Orçamento previsto para esse ano, os gastos de todos os órgãos cresceram acima da inflação acumulada estimada de
59,5%. Em termos percentuais, quem apresenta a maior elevação, de 212,8%, é a Defensoria Pública que passou de
R$ 162,1 milhões para R$ 507,1 milhões.

Se analisadas as cifras, o órgão que mais gasta é o Tribunal de Justiça, que teve crescimento de 149,6% - passando
de R$ 3 bilhões para a previsão de atual de R$ 7,6 bilhões. O documento mostra que o MPMG e o TCE estenderam de
2011 pra cá seus empenhos em 136,6% e 129,1%, respectivamente. A Assembleia teve a menor elevação até aqui,
com 62,7%.

Avaliação

Diante desses números, Sargento Rodrigues  argumenta que não é justo que o sacrifício seja somente dos
servidores do Executivo, uma vez que as receitas desses órgãos vêm da arrecadação do Estado. Ele lembra que
durante discurso em 1º de fevereiro, o governador disse que é preciso fazer um pacto por Minas e pediu ajuda da
ALMG. Contudo, o parlamentar acredita que é preciso do apoio de todos.

"O Orçamento que é anualmente aprovado aqui é o do Estado. E o Estado não é só o Executivo, são outros órgãos e
Poderes. O governador teve durante a campanha a postura de que ia ser austero, que ia fazer e acontecer, e espero
que ele venha acatar as sugestões que foram apresentadas", disse. Ele ressaltou que também pretende protocolar
essas sugestões como emendas ao projeto de reforma administrativa.

Quando conversou com a reportagem, o vice-líder de governo, Guilherme da Cunha  (Novo), havia acabado de
receber o documento e, por isso, disse que não tinha tido tempo de avaliar os itens detalhadamente. Porém, ele
analisou que a ideia geral do requerimento de esforço coletivo para maior austeridade, controle de gastos e economia
para superar a crise está em consonância com o discurso do governador. "A iniciativa tem que partir de cada órgão
porque eles são autônomos e controlam seus próprios Orçamentos", ponderou.

Outro lado

Por meio de nota, a Assembleia Legislativa  de Minas (ALMG) afirmou que as despesas empenhadas tiveram
crescimento de 55,66% entre 2011 e 2018 e, se descontada a inflação no mesmo período (53,85%), o aumento real foi
de 1,18%. "Além disso, o crescimento das despesas da ALMG foi inferior ao dos demais Poderes". A Casa acrescentou
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que ao longo dos últimos quatro anos, adotou várias medidas de economia, como a redução dos eventos institucionais
e no interior do Estado, e que vai manter a austeridade.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) respondeu que vem adotando, desde 2015, medidas de
contenção de despesas e que prova disso é que desde então a Corte não executa a integralidade do seu Orçamento.
Já o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG) disse que irá se pronunciar quando o requerimento for encaminhado pela
Assembleia. A Defensoria Pública e o Ministério Público (MPMG) não responderam.
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Estado de Minas Online
Título: E mais - Comissões definidas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 15-02-2019 Link para a Notícia

Comissões definidas

A Assembleia definiu ontem os integrantes das 22 comissões  permanentes da Casa e, em acordo dos líderes,
acertou também quais blocos vão indicar o presidente  de cada uma. O bloco governista Sou Minas Gerais vai presidir
cinco comissões , entre elas a de Constituição e Justiça, considerada uma das mais importantes do Legislativo, e a de
Meio Ambiente, que também terá papel importante nas discussões envolvendo a tragédia da Vale em Brumadinho e
mudança na legislação. O bloco independente Minas Tem História, liderado pelo MDB, presidirá cinco comissões ,
sendo a de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária as mais importantes. Outro bloco
independente, Liberdade e Progresso, que tem os partidos PSD e PSL, ficará no comando de seis comissões , entre
elas a de Segurança Pública. A oposição terá o comando de seis colegiados, entre eles o de Direitos Humanos,
Educação e Trabalho.
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Na primeira baixa de sua gestão, governador anuncia o neurocirurgião Carlos Eduardo Amaral para assumir a pasta no
lugar de Wagner Ferreira. Novo titular passou por processo seletivo
Um mês e meio depois do início da gestão, o governador Romeu Zema (Novo) teve ontem a primeira baixa do seu
governo com a saída do secretário de Saúde, Wagner Eduardo Ferreira. Em seu lugar foi nomeado o médico Carlos
Eduardo Amaral Pereira da Silva, que disputou a eleição para deputado federal pelo partido Novo em outubro do ano
passado. A troca ocorreu por questões de saúde de Ferreira.

A indicação faz parte de uma articulação para acalmar os ânimos do partido de Zema, que se sentiu desprestigiado nas
posições políticas definidas pelo Palácio Tiradentes. A legenda perdeu a liderança de governo no Legislativo para o
PSDB.

Nos bastidores, os parlamentares também estão incomodados por não conseguir a presidência de uma comissão de
peso no Legislativo. O grupo chegou a pleitear a de Fiscalização Financeira e Orçamentária mas, com o peso de
apenas três cadeiras e a falta de experiência, não deve ser atendido.

Novo secretário, Carlos Eduardo obteve 19.683 votos e ficou como terceiro suplente do Novo para a Câmara dos
Deputados . Ele é neurocirurgião desde 1996, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde é professor na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) desde 1998. Médico de carreira da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), tem
MBA em gestão de negócios e gestão de saúde e segurança do paciente. Também foi presidente  da Sociedade
Mineira de Neurocirurgia.

O vice-líder do governo, Guilherme da Cunha  (Novo), negou que a legenda tenha articulado a indicação. "Era
inevitável a procura por causa das questões de saúde do secretário anterior e encontramos um nome que tem não só
qualificação médica, mas experiência em gestão de saúde pública. É um acadêmico que tem pós-graduação na área,
mas também vivência prática", disse.

Segundo o deputado, pesou o fato de Carlos Eduardo ter histórico de gestão na Fhemig da Zona da Mata e ser um
médico que atua na ponta do serviço. "Não existe indicação da bancada do Novo nem isso de recompensar uma
pessoa porque foi candidato. Temos candidato a deputado federal mais bem votado que ele e não está na secretaria.
Além disso, se fosse questão de colocar ex-candidatos, ele já estaria no cargo desde 1º de janeiro", afirmou
Guilherme da Cunha .

Como vem fazendo, Zema usou o Facebook na manhã de ontem para comunicar a troca de secretários. "Ele também
passou por um processo seletivo. É um profissional com experiência tanto com medicina quanto com gestão", disse o
governador.

O antigo secretário da pasta, Wagner Ferreira, ex- presidente  da Fhemig e da Feluma, praticamente não assumiu a
função em razão de problemas de saúde. No lugar de Ferreira estava atuando interinamente o delegado José Farah
Junior. Em áudios que circularam na internet que seriam da época da campanha, ele havia dito que Zema não tem
capacidade para distinguir o público do privado. Farah permanece no cargo de secretário-adjunto de Saúde.

PRODEMGE O Novo também emplacou na presidência da Prodemge o candidato derrotado ao Senado Rodrigo Paiva.
Com 1,3 milhão de votos, o candidato ficou na quinta colocação, ficando atrás dos senadores eleitos Rodrigo Pacheco
(DEM) e Carlos Viana (PSD), do ex-deputado Dinis Pinheiro (SD) e da ex- presidente Dilma Rousseff (PT).

REPASSES Zema participou ontem da cerimônia de posse da diretoria da Associação dos Municípios do Vale do Rio

impresso em 21/02/2019 às 03:52 84 de 256

http://impresso.em.com.br/app/noticia/cadernos/politica/2019/02/15/interna_politica,246179/zema-troca-secretario-de-saude.shtml
http://www.interclip.com.br/


Grande, em Uberaba, no Triângulo. O governador afirmou que sua equipe econômica trabalha para regularizar os
repasses para os municípios e que desde o início do mês as verbas constitucionais estão sendo transferidas para as
prefeituras. Ele voltou a criticar a gestão do ex-governador Fernando Pimentel, que teria deixado uma "situação ainda
mais complicada do que o que vinha sendo declarado". Zema disse que os números da gestão anterior foram forjados
para que não houvesse medidas de austeridade necessárias e garantiu que está fazendo cortes de verbas de custeio
de até 80% nas secretarias. A Associação Mineira dos Municípios (AMM) contradiz o governador e afirma que os
repasses do ano ainda não foram regularizados.
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O governador Romeu Zema do Partido Novo anunciou hoje mais um corte de custos. Ele pretende extinguir 10 das 11
medalhas de honra concedidas pelo Estado ao homenageado. Ano passado teriam sido gastos em mais de R$ 3
milhões na confecção de medalhas e na cerimônia de entrega.  A proposta ainda depende da aprovação da
Assembleia Legislativa . Entrevista: Governador Romeu Zema - Partido Novo.
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O governador anunciou que quer acabar com 10 das 11 cerimônias de medalhas que são realizados todos os anos em
Minas. A intenção de Romeu Zema é manter apenas a Medalha da Inconfidência que é entregue todo dia 21 de abril
em Ouro Preto. Em 2018, de acordo com Zema foram gastos R$13,3 milhões com os eventos. Para acabar com as
medalha, ele deve enviar projeto de lei a Assembleia Legislativa . O objetivo é reduzir gastos.
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