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Itatiaia
Título: Começa a tramitar projeto de lei que permite registro de bebês com gênero X - 19h58

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Começou a tramitar hoje na Assembleia projeto de lei que permite aos mineiros registrar os bebês com gênero X, que
passa a ser uma terceira opção entre o feminino e o masculino. Pela proposta de autoria do deputado Alencar da
Silveira Júnior , do PDT, os adultos também poderão alterar a certidão de nascimento sem a necessidade de um
laudo médico.
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Itatiaia
Título: Definidos os presidentes das Comissões da Assembleia de Minas - 19h29

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Para que qualquer projeto de lei tramite na Assembleia Legislativa é preciso que as comissões  temáticas da Casa
estejam funcionando para análise das propostas que seguem depois para o plenário. O comando de cada uma das 22
comissões foi definido hoje a partir das negociações entre deputados . A base de governo e o bloco independente,
que tem a presença do presidente Agostinho Patrus , ficarão com a presidência de cinco comissões  cada, no
entanto, as mais importantes. O Bloco Independente, comandado pelo PSD, e a oposição, comandada pelo PT, vão
presidente seis comissões cada, um número maior, mas comissões  de menor peso ou pelas quais nem todos os
projetos tem que passar. Menciona as comissões : Comissão de Administração Pública ( João Magalhães  -
MDB); CCJ - Constituição e Justiça ( Dalmo Ribeiro  - PSDB); Fiscalização Financeira e Orçamentária (Hellyy
Tarquínio - PV); Administração de Assuntos Municipais ( Rosângela Reis  - PROS); Comissão de Defesa do
Consumidor (Deputado Bartô - Partido NOVO); Direitos Humanos ( Leninha - PT); Comissão de Educação ( Beatriz
Cerqueira - PT); Comissão de Meio Ambiente (Deputado Noraldino Júnior - PSC); Agropecuária ( Coronel
Henrique - PSL); a de Redação (deputado Duarte Bechir - PSD); Comissão de Saúde ( Carlos Pimenta  - PDT);
a de Transporte ( Léo Portela - PR); Comissão de Desenvolvimento Econômico  (Tiago Cota - MDB); a de
Trabalho (Celinho do Sinttrocel - PC do B); Comissão de Segurança Pública ( Sargento Rodrigues  - PTB); a de
Participação Popular (Jean Freire - PT); Comissão de Cultura (deputado Bosco - Partido Avante); Comissão de
Minas e Energia  (Rafael Martins - PRTB); Comissão de Esportes (Deputado Zé Guilherme - PHS); a de Pessoa com
Deficiência (Deputado Professor Wênio - Solidariedade); Comissão de Mulheres ( Marília Campos  - PT); Comissão de
Combate ao Crack (deputada Sheila - PSL). A Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Mineração - só deve ser
instalada depois da tramitação do primeiro projeto da Casa, que deve ser o de  segurança das barragens.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputado propõe dividir conta dos atrasos entre os Poderes - 20h14

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 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.
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Portal O Tempo
Título: Acordo define presidências de comissões na Assembleia de Minas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Foi lida, na tarde desta quitna-feira (14), no plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) a
composição das 22 comissões  permanentes da Casa. Também foi selado entre os parlamentares o acordo de quem
vai ocupar a presidência de cada um desses colegiados. Isso, no entanto, só vai ser confirmado na próxima semana.

A Comissão de Constituição e Justiça  (CCJ), que é considerada a mais importante do Legislativo, vai ficar nas
mãos do PSDB com o deputado Dalmo Ribeiro . Além da CCJ, o bloco do governo deve comandar outros quatro
colegiados permanentes da Casa e um temporário: Pró-Ferrovias.

Ainda pela articulação fechada ontem no Legislativo, está previsto que a oposição tenha a presidência de seis
comissões , sendo a de Educação com Beatriz Cerqueira (PT) e a de Direitos Humanos com Leninha (PT).

E, pela primeira vez, a Assembleia tem dois blocos independentes. Por isso, o grupo chamado de "Minas tem História"
deve comandar um número menor de colegiados (cinco), mas ficou com duas pastas estratégicas que são
consideradas, juntamente com a CCJ, como as mais relevantes da Casa porque todos os projetos são avaliadas por
elas: Administração Pública com João Magalhães  (MDB) e Fiscalização Financeira e Orçamentária que poderá ficar
nas mãos de Hely Tarqüínio (PV).

Já o bloco intitulado Liberdade e Progresso deve chefiar seis comissões , sendo que Segurança Pública com
Sargento Rodrigues (PTB) e Redação Final com Duarte Bechir (PSD).

Confira o acerto entre os blocos para a presidência das comissões da Assembleia:

Bloco Sou Minas Gerais - Governista

Constituição e Justiça: Dalmo Ribeiro (PSDB)

Defesa do Consumidor e do Contribuinte: Bartô (Novo)

Cultura: Bosco (Avante)

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Noraldino Júnior (PSC)

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Professor Wendel Mesquita (SD)

Bloco Democracia e Luta - Oposição

Direitos Humanos : Leninha (PT)

Educação, Ciência e Tecnologia: Beatriz Cerqueira (PT)

Transporte, Comunicação e Obras Públicas: Léo Portela (PR)

Participação Popular: Doutor Jean Freire (PT)

Defesa dos Direitos das Mulheres: Marília Campos (PT)
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Trabalho, Previdência e Assistência Social: Celinho do Sinttrocel (PCdoB)

Bloco Minas tem História - Independente

Administração Pública: João Magalhães (MDB)

Fiscalização Financeira e Orçamentária: Hely Tarquínio (PV)

Assuntos Municipais e Regionalização: Rosângela Reis (Podemos)

Desenvolvimento Econômico: Thiago Cota (MDB)

Saúde: Carlos Pimenta (PDT)

Bloco Liberdade e Progresso - Independente

Redação: Duarte Bechir (PSD)

Minas e Energia: Rafael Martins (PSD)

Agropecuária e Agroindustrial: Coronel Henrique (PSL)

Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas: Delegada Sheila (PSL)

Segurança Pública: Sargento Rodrigues (PTB)

Esporte, Lazer e Juventude: Zé Guilherme (PRP)
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Itatiaia
Título: Projeto de segurança das barragens deve ser votado na Assembleia - 17h03

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de segurança das barragens deve ser o primeiro a ser votado nesta legislatura na assembleia Legislativa
antes de qualquer outro projeto. Hoje foi oficializada a criação das comissões  da Casa que ao todo são vinte e duas
permanente, cinco ficarão presididas pelo bloco do governo, outras cinco por um dos blocos independentes, seis pelo
segundo bloco independente e oposição também ficará com seis comissões . A Comissão Parlamentar de Inquérito, a
CPI da mineração, ainda não foi oficializada.
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Itatiaia
Título: Beatriz Cerqueira pede a transferência de escolas e creches próximas as barragens - 16h49

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

A deputada petista Beatriz Cerqueira  pediu a transferência de uma escola e uma creche próximas a barragem Casa
de Pedra em Congonhas e também a realocação de moradores que vivem na comunidade, que se a barragem romper
será imediatamente destruída. A deputada Beatriz Cerqueira  disse que apresentou o requerimento para providências
relacionadas as barragens e os modos de operações das mineradoras. Entrevista: Beatriz Cerqueira  - Deputada
Estadual - PT.
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Itatiaia
Título: Composições das comissões - 16h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Devem ser lidas a qualquer momento na Sessão Plenária na Assembleia Legislativa , as composições das 22
comissões da Casa. Agora as 15h30 começou o processo para o início da leitura.
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Portal O Tempo
Título: Justiça suspende mineração em unidade de conservação de Itabirito

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

A suspensão ocorrem em toda a área da Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Estação Ecológica
de Arêdes (EEA)
A Justiça Federal expediu uma liminar, no último dia 11, determinando que seja suspensa qualquer tipo de autorização
para atividade minerária em toda a área da Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Estação
Ecológica de Arêdes (EEA), no município de Itabirito, na região Central de Minas Gerais.

A decisão foi dada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Ministério
Público Federal (MPF) contra a Agência Nacional de Mineração (ANM) e contra a União.

Em reconhecimento ao valor natural e cultural da área, em junho de 2010, por meio do Decreto Estadual nº 45.397, foi
criada a Unidade de Conservação. O decreto previa originalmente uma área de 1.157,85 hectares. Após a Lei Estadual
nº 19.555/2011 e o Decreto Estadual nº 46.322/2013, a unidade passou a contar com 1.187,23 hectares. Porém, em
2014, a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) editou a Lei nº 21.555, derrubando veto do governador do
Estado, para reduzir os limites da Unidade de Conservação.

Em dezembro de 2017, a ALMG aprovou a Lei Estadual nº 22.796, que em seu artigo 84 e Anexo VI voltou a reduzir a
área da unidade, sendo cópia idêntica da norma anterior que havia sido declarada inconstitucional.

A ação civil pública, proposta em setembro de 2018, visa à declaração do valor cultural do Complexo Arqueológico de
Arêdes, a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 84 e do anexo VI da Lei Estadual nº 22.796/2017; a
anulação dos títulos minerários que afetem áreas inseridas no complexo e; que a ANM seja condenada a indeferir
todos os requerimentos que afetem o território em questão, adotando todos os atos de sua competência para fins de
bloqueio das áreas inseridas no perímetro de proteção.

Em janeiro deste ano, em audiência de conciliação, foi homologado acordo no qual a ANM se comprometeu a indeferir
os requerimentos de direitos minerários que abarquem a área da Estação Ecológica, no entanto, observando os limites
na Lei Estadual nº 22.796/2017. Permaneceu controversa, então, a necessidade de anulação dos títulos minerários na
área desafetada pela lei estadual de 2017.

Agora, a liminar reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 84 e do anexo VI da Lei nº 22.796/2017.
Com isso, também ficam suspensos os títulos existentes e a concessão de novos que confiram direitos minerários
(autorizações de pesquisa, registros de licenciamento, permissões de lavra garimpeira, registros de extração, assim
como concessões de lavra) na área que originalmente fazia parte do Complexo Arqueológico de Arêdes.

O MPMG entende que a decisão "operacionalizou princípios basilares do Direito Ambiental, como a vedação ao
retrocesso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a preservação in situ, evitando que fossem
causados danos irreversíveis à Estação Ecológica, fundamental por suas características peculiares representativas do
patrimônio natural e cultural brasileiros".
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Portal Hoje em Dia
Título: Imagens de cães recolhidos pela prefeitura e 'descartados' em lixão revolta moradores de

Abre Campo
Editoria: Horizontes

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Uma imagem que mostra cachorros abandonados nas ruas de Abre Campo, na Zona da Mata, sendo levados por um
caminhão da prefeitura para serem despejados no lixão da cidade têm revoltado os moradores. Compartilhada pela
ONG de proteção animal Cão Sem Dono, na última terça-feira (12), a postagem já chega a quase 20 mil
compartilhamentos.

Um vídeo divulgado no post, mostra ainda uma moradora chorando ao se despedir de um dos animais que ajudava a
cuidar sendo levado no caminhão. No lixão, cerca de 20 cães foram deixados pelo caminhão em um local a cerca de
três quilômetros de distância do centro da cidade, repleto de sujeita, sem água ou alimento. Um deles, inclusive, está
preso a uma corrente.

O diretor da ONG, Vicente Define Neto, que compartilhou a denúncia, explica: "Quando eu recebi essa denúncia liguei
na prefeitura da cidade e um funcionário me disse que isso aconteceu porque um cachorro mordeu uma pessoa, que
solicitou a retirada do animal da rua. Mas este cachorro tinha dono e o tutor disse que se fossem levar o cão dele, era
para levarem todos os animais da rua. Aí eles começaram a recolher os bichos para descartar no lixão".

Uma moradora chegou a filmar o momento em que os cães estavam sendo recolhidos das ruas e colocados no
caminhão.

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 225, é dever do poder público "proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam
os animais a crueldade".

Com base na Lei, o diretor da ONG sugere que outras medidas poderiam ter sido adotadas pela prefeitura para diminuir
o número de animais nas ruas. "Deveriam ter um programa de castração ou desenvolver ações como uma feira de
adoção na praça, convocar a população para ajudar, conscientizar as pessoas sobre o abandono. Mas isso não se faz,
não se joga um cachorro no lixo como se fosse uma cadeira quebrada que não serve mais, isso é um crime", conta.

A denúncia motivou o deputado estadual Osvaldo Lopes  a pedir uma providência ao Ministério Público de Minas
Gerais:

Visualizar esta foto no Instagram.

Atualização sobre os cães de Abre Campo/MG. Como o Prefeito Marcio Moreira Victor/PT não nos atende, oficiei ao
Ministério Público anexando provas dos maus tratos aos animais, e agora aguardaremos e cobraremos resposta o mais
breve possível. #correntedobempelosanimais

Uma publicação compartilhada por Osvaldo Lopes (@osvaldolopescba) em 13 de Fev, 2019 às 2:45 PST

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Abre Campo ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Leia mais:

Picadas de escorpião 'explodem' e Minas já registra 2.159 casos neste ano

MP quer plano emergencial para resgatar animais em caso de rompimento de barragem em Barão de Cocais
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Ibama vê falha no salvamento de animais e aplica nova multa à Vale
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Itatiaia
Título: Definição da presidência das comissões na Assembleia Legislativa - 14h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

A expectativa é que a Assembleia Legislativa termine de definir hoje a presidência das comissões  para que a casa
finalmente comece a funcionar, a composição deve acontecer a partir da semana que vem só com a estruturação das
comissões é possível a tramitação de projetos. A presidência da maior parte das comissões já foi definida
Comissão de Constituição e Justiça , por exemplo, deve ficar com Dalmo Ribeiro  que é do PSDB, a Fiscalização
Financeira e Orçamentária com Hely Tarquinio, a Administração novamente com João Magalhães , a Comissão de
Transporte pode ficar com Léo Portela do PR, Consumidor deputado Bartô do Novo , a Redação Final com Duarte
Bechir do PDB, Segurança Pública com Sargento Rodrigues , Agricultura com Coronel Henrique  do PSL, a de
Mulheres pode ficar com Marília Campos PT ou com a Delega Sheila PSL, a de Educação pode ficar com Beatriz
Cerqueira e algumas comissões  não tiveram definição, como por exemplo, a de Minas e Energia. Já em relação a
CPI da Mineração não há ainda nenhuma definição sobre a criação ou composição.
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Gazeta de Varginha - MG
Título: Indicados líderes de todos os blocos parlamentares

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Comunicações recebidas nesta terça-feira (12/02/19), durante Reunião Ordinária do Plenário da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), dão sequência à composição dos blocos parlamentares e também da liderança
do governo no Parlamento.

O bloco independente formado por MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC será chamado "Minas Tem História" e terá como
líder o deputado Sávio Souza Cruz (MDB). O parlamentar indicou como vice-líderes os deputados Douglas Melo
(MDB), Neilando Pimenta (Pode) e Glaycon Franco (PV).

O deputado André Quintão  (PT) também comunicou sua indicação para a liderança do bloco de oposição ao governo
Romeu Zema (Novo), que será chamado "Democracia e Luta". Além do PT, o bloco tem PR, Rede, Psol, Pros e
PCdoB.

Já Ulysses Gomes  (PT) comunicou sua indicação para líder da Minoria. De acordo com o artigo 72 do Regimento
Interno, a Minoria tem posicionamento contrário ao da Maioria, que é o bloco com maior número de membros.

Nesse primeiro ano da 19ª Legislatura, o maior bloco, com 21 membros, é "Sou Minas Gerais" (Novo, PSDB, PPS, PP,
PSC, Avante, PSB, SD e PHS), liderado pelo deputado Gustavo Valadares  (PSDB). O líder da Maioria ainda não foi
indicado.

Outro bloco independente já formalizado anteriormente é o "Liberdade e Progresso" (PSD, PSL, PTB, Patri, PRP e
DEM), liderado pelo deputado Cássio Soares (PSD).

Definidos os blocos, o próximo passo é a composição das 22 comissões permanentes.

Governo - Já o líder do Governo, deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB) comunicou a indicação dos deputados
Roberto Andrade (PSB), Coronel Sandro (PSL), Gustavo Mitre (PSC) e Guilherme da Cunha  (Novo) como
vice-líderes do governo na ALMG.

Em Reunião Ordinária de Plenário desta quarta-feira (13), foi comunicada a indicação do deputado Bosco  (Avante)
também como vice-líder do governo.

Na terça (12), o Plenário recebeu, ainda, dois ofícios do presidente  do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG), Nelson Missias de Morais, nos quais solicita o desarquivamento do Projeto de Lei (PL) 5.389/18 e do Projeto
de Lei Complementar (PLC) 58/16. O primeiro altera os cargos no Tribunal de Justiça Militar, e o segundo, a
organização e a divisão judiciárias do Estado.

Homenagem - Logo na abertura da reunião, a pedido do deputado Duarte Bechir  (PSD), foi feito um minuto de
silêncio em memória dos jovens jogadores do Flamengo, mortos em incêndio no Centro de Treinamento do clube na
última sexta-feira (8).

Fonte: Agência ALMG
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Painel - Demandas na AL

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Demandas na AL

Já na terça-feira, Zema conversou com os deputados  estaduais em outra reunião, quando pediu, especialmente à
sua base, apoio para votar a mensagem da reforma administrativa que encaminhou à Assembleia. Como já era
esperado, ouviu pedidos dos parlamentares. De forma geral, todos estão preocupados com a situação do Estado,
inclusive os do Partido dos Trabalhadores, que estiveram no poder nos últimos quatro anos. Mas o governador, à
medida que o tempo avança, já começa a perceber que não dá para administrar sem fazer concessões. Alguns
sugeriram indicar nomes para as regionais de saúde e da educação. O desafio é adotar critérios técnicos casados com
aspectos políticos.
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Destak News - Centro-Oeste de Minas
Título: Deputados de Minas acusam governo Zema de 'superfaturar' valores para emendas ao

orçamento
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  mineiros acusam o governo Romeu Zema (Novo) de "superfaturar" o valor de carros e aparelhos para as
chamadas academias populares para "economizar" as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento do
estado.

Durante reunião entre técnicos da Secretaria de Governo e assessores dos deputados , foi apresentada uma tabela
de preços do veículos destinados às polícias ou secretarias de saúde em que o valor saltou de R$ 45 mil para R$ 62
mil. Já os aparelhos das academias populares teriam subido de R$ 18 mil para R$ 25 mil. Cada deputado tem direito a
destinar uma média de R$ 4,5 milhões para suas bases por meio de emendas ao orçamento. Em alguns casos, a
emenda determina o produto, que é comprado pelo estado e entregue às prefeituras. "O que está acontecendo é um
superfaturamento. Que inflação é essa que explodiu no Brasil e aqui? Queremos uma explicação por parte do governo",
questionou o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT). O deputado Cássio Soares  (PSD) afirmou que a
informação dos novos valores foi recebida com "indignação" e "preocupação". "Esperamos uma transparência e
queremos entender de onde o governo tirou esses novos valores" comentou o deputado. O líder do governo na
Assembleia, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), afirmou que, assim que formalmente contactado, vai repassar os
questionamentos dos colegas de plenário para o Executivo.

"Os assessores da liderança do governo já estão acompanhando ese assunto e, se tiver algum erro nos valores, a
gente tem que baixar os preços mesmos", disse.

A resolução com as normas para a apresentação de emendas e preços de alguns produtos, como os carros, será
publicada no Minas Gerais na semana que vem.
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Ainda no início da atual legislatura, Câmara e Senado já se enfrentam pela criação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar a tragédia de Brumadinho, na qual morreram centenas de pessoas e que deixou danos
ambientais irreversíveis. A ideia de uma CPI mista, aventada na Câmara, foi rejeitada pelos senadores, por preferirem
trabalhar sozinhos num tema de tamanha relevância. A razão não é muito clara, mas a primeira leitura passa pelo
protagonismo. Sob os holofotes, os políticos tendem a rejeitar parcerias, preferindo o trabalho solo por interesse
pessoal em detrimento da causa coletiva.

Essa disputa, porém, é o menor dos problemas. As comissões  de inquérito se tornaram pontos de interrogação, pois
se sabe como começam, mas não há indicativos de como terminam. Além disso, as recomendações impostas em
longos relatórios têm sido deixadas de lado pelos investigados e pelos organismos responsáveis pelo seu cumprimento,
sobretudo quando o alvo são grandes conglomerados, como a Vale, por exemplo.

Em 2015, quando ocorreu o acidente de Mariana, os políticos se mobilizaram, apresentaram propostas, mas nada de
expressivo aconteceu. Ao contrário, as recomendações de maior segurança se desdobraram em projetos tanto no
Congresso quanto na Assembleia Legislativa , e o resultado foi a sua rejeição. Sob o argumento do risco de se
inviabilizar o negócio, os parlamentares recuaram e mantiveram um texto inexpressivo, com multas irrisórias e sem
consequências penais para os dirigentes.

Como ainda estão em fase de definição de nomes, as duas CPIs ainda não têm uma linha de investigação, mas é
provável que, pelo menos, resultem em mudança na legislação, o que será fundamental para a comunidade e até
mesmo para as empresas, já que na linha de risco também estão seus funcionários. No caso de Brumadinho, a maior
parte das vítimas é de trabalhadores da Vale e de terceirizados que lhe prestavam serviços.

Resta saber, também, o que será feito pela Assembleia Legislativa  de Minas, que no ano passado rejeitou um
projeto que endurecia a legislação. Os deputados  que foram contra o texto seguiram a linha do negócio, mas
pecaram por não aprofundarem a discussão da matéria. Se isso tivesse sido feito, certamente não estariam, hoje,
sendo tratados como vilões, e já estaria definido um projeto que garantisse a segurança sem comprometer o viés
econômico que acabou pesando na decisão.
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Depois de nada fazerem em relação a Mariana, Senado, Câmara e Assembleia agora instalarão CPIs para investigar
barragens
Precisou que morressem 166 pessoas para que o meio político finalmente se mobilizasse para investigar os riscos das
barragens de rejeitos de mineração no Brasil. No embalo da tragédia envolvendo a Barragem Mina Córrego do Feijão
da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, Câmara e Senado já criaram comissões  parlamentar de inquérito (CPIs)
para apurar as causas do maior desastre socioambiental na história do Brasil. Na Assembleia Legislativa , grupo
semelhante será criado nos próximos dias.

O presidente da Câmara dos Deputados , Rodrigo Maia (DEM-RJ) oficializou ontem a criação da CPI de
Brumadinho para apurar a tragédia e foi lida no plenário da Casa durante a sessão da tarde, quando então foi aberto o
prazo para que os líderes façam a indicação de nomes para o grupo, que deverá funcionar durante 120 dias. O pedido
para abertura foi apresentado pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e recebeu 194 assinaturas.

No Senado, os partidos ainda estão definindo a indicação dos nomes que vão integrar a comissão de inquérito que
investigará o desastre. Ao deixar a reunião de líderes na tarde de ontem, o senador Randolfe Rodrigues (Rede)
informou que o colegiado vai ser instalado, no mais tardar, na próxima semana. A leitura do requerimento da CPI na
Casa foi feita na terça-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

UNIÃO Na Assembleia Legislativa , a abertura de uma CPI depende de análise da Mesa Diretora, mas é certo que o
grupo será criado nos próximos dias. O requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues  (PTB) já tem
mais de 70 assinaturas de parlamentares - número bem superior às 26 necessárias para a instalação de uma
comissão.

Outro pedido foi protocolado pela deputada Beatriz Cerqueira  (PT), que defendeu a união entre os parlamentares
para apurar o rompimento da barragem da Vale. A deputada apresentou também à Mesa pedidos de informação para a
mineradora sobre a Mina Córrego do Feijão.

A proposta é que a CPI não se limite ao caso de Brumadinho, incluindo na pauta o desastre ocorrido com o rompimento
da Barragem do Fundão, da Samarco, em Mariana, ocorrida em novembro de 2015 e que resultou na morte de 19
pessoas e representou o maior desastre ambiental no país. Para a abertura da CPI é necessária a autorização do
presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), que já sinalizou positivamente para o grupo.
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O deputado estadual Raul Belém  (PSC) afirma vai entrar na justiça, ainda neste mês, pedindo que o governo do
estado assuma as dívidas de empréstimo que os municípios contraíram com o BDMG (Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais). O objetivo é tentar minimizar a crise agravada pelo atraso de repasses constitucionais.

Mesmo que o governador Romeu Zema revogue o decreto de Fernando Pimentel e o repasse de impostos passe a ser
feito automaticamente para os municípios, Raul Belém  vai manter o processo judicial. Segundo ele, é preciso que os
municípios tenham dinheiro para se recuperar dos atrasados deixados pela gestão passada que ultrapassam os R$ 10
bilhões e não apenas pagar os atuais em dia.

"O contrato de financiamento do banco com os municípios tem como garantia o ICMS e como o estado tem deixado de
repassar o ICMS aos municípios, gerando um crédito, os municípios poderão se abster de fazer esse pagamento ao
BDMG pra fazer essa compensação", explica.

A proposta de que o estado assuma a dívida dos municípios com o BDMG para compensar os atrasos de repasses foi
apresentada também por meio de projeto de lei pelo deputado Mauro Tramonte  (PRB), conforme a Itatiaia noticiou na
segunda-feira.
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Da Redação

O Governo do Estado vai investigar o abandono de cerca de 300 carros novos, que seriam destinados à área da saúde
de Minas Gerais. Alguns veículos pertencem à Secretaria de Estado de Saúde (SES), e, entre os abandonados, estão
ambulâncias que seriam destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os veículos foram
comprados na gestão de Fernando Pimentel (PT), estão em cinco garagens em Belo Horizonte, e seriam destinados às
prefeituras de Minas.

A situação veio à tona após o deputado estadual Cleitinho  Azevedo (PPS) gravar um vídeo e postar em suas redes
sociais. Nas gravações o parlamentar denuncia os carros que estão no bairro Cachoeirinha. Ao todo, 87 micro-ônibus 0
km estão parados, apenas juntando poeira. Em um segundo pátio, no bairro Gameleira, 19 veículos estão
abandonados, entre eles 12 ambulâncias pequenas, uma picape e seis veículos de passeio. Todos os veículos foram
encontrados pelo deputado ainda com plástico no banco, sem placas, e expostos ao sol e à chuva.

- Isso é um mau uso do dinheiro público. Com o vídeo, a gente mostra para a população o que um requerimento não
consegue mostrar - afirma.

Segundo o assessor estratégico da SES, Bernardo Ramos, em outro galpão há 59 caminhonetes Mitsubishi L200
compradas para atender às equipes de combate à dengue. Ainda conforme informou Ramos, não há um valor certo de
quanto o Executivo gastou na compra dos veículos, porém estima-se que seja em torno de R$ 6 milhões.

Investigação

Ainda de acordo com o assessor estratégico, a investigação foi instaurada após vários prefeitos e consórcios da saúde
procurarem o Governo do Estado no dia 3 de janeiro, e reivindicarem os veículos prometidos pela gestão passada.
Segundo Ramos, a Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde está em fase final de apuração do processo de
compra, liquidação e entrega. Ainda conforme esclareceu o assessor estratégico, a Subsecretaria analisará ainda se os
critérios de distribuição foram técnicos. Caso tenham sido, eles serão mantidos, e os carros enviados para as
prefeituras.

- Queremos resolver isso o quanto antes, porque o governo não tem nenhuma intenção de ficar com esses veículos na
garagem, gerando custo de manutenção, enquanto eles deveriam estar com quem precisa - destaca.

Justificativa

Segundo o ex-secretário de saúde, Nalton Moreira, que esteve à frente da pasta de fevereiro a dezembro do ano
passado, a situação dos veículos se deve a um atraso por parte das montadoras. De acordo com Nalton, os
micro-ônibus se foram comprados antes das eleições, porém, quando foram entregues com o protótipo, as dimensões
estavam menores do que especificavam as licitações.

- Aí foram produzir nas normas corretas, o que demorou, e foram entregar só no fim de novembro e início de dezembro
- explica.

Conforme informou o ex-secretário de saúde, alguns micro-ônibus foram entregues, mas, para outros não houve tempo.
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Uma reunião de conciliação entre o Estado, a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), marcada para esta quinta-feira (14), pode solucionar a questão da falta de repasses
constitucionais para as cidades. A intenção do Executivo é voltar a depositar automaticamente os repasses de ICMS,
IPVA e Fundeb para os municípios e quitar o passivo herdado da gestão de Fernando Pimentel (PT), de R$ 12,3
bilhões, ao longo do ano que vem. Os prefeitos, no entanto, querem uma solução mais efetiva.

"O acerto entre TJMG, AMM e governo era para ter sido feito no último dia 8, mas o Tribunal de Justiça adiou para o dia
14 e a gente acredita que já vai estar sacramentado. Uma das propostas é que esse repasse seja automático, com a
extinção do decreto do Pimentel, mas também trata da revisão dessa dívida do passado, de 2018. O indicativo é que os
pagamentos (desse passivo) comece a partir de 2020. Isso já traz tranquilidade aos municípios porque ele já tem uma
previsão Orçamentária daquele recurso que é dele, mas no passado não recebeu", explicou Luiz Humberto, líder do
governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O decreto falado por Carneiro é o de número 47.296, de novembro de 2017, e que instituiu no Estado o chamado
Comitê da Crise. Na prática, esse colegiado define para onde vai cada centavo que entra nos cofres estaduais. As
prefeituras alegam, no entanto, que o texto descumpre a Lei Complementar 63/1990 e as Constituições federal e
estadual. Nessas normas, entre outras coisas, é dito que a parcela de 25% da arrecadação do ICMS deve ser
repassada de imediato para as contas dos municípios, proibindo qualquer tipo de retenção desse tributo.

Coincidentemente, isso não tem acontecido desde que a ordem do petista entrou em vigor, fazendo com o que o Banco
do Brasil repasse as quotas municipais diretamente para o caixa do Executivo. Diante disso, diversas prefeituras e a
Associação Mineira de Municípios (AMM) entraram com ações na Justiça pedindo a suspensão dessa regra, que
continua na gestão de Romeu Zema (Novo). O líder de governo estima que sejam cerca de 600 ações.

O presidente  da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), afirmou que
não estava sabendo desses detalhes, mas que as cidades precisam urgente da quitação do passivo registrado até
agora pelo governo de Romeu Zema, de R$ 522,4 milhões, e que os repasses sejam regularizados porque isso não é
favor do Estado, mas sim obrigação constitucional.

"A única saída é que eles nos paguem. O passivo do governo Pimentel a gente pode discutir, mas ele (Romeu Zema)
tem que nos pagar o que já retiveram de repasses constitucionais, que foi até mais severo que o Pimentel porque ele,
em 14 meses, reteu foram R$ 6 bilhões de verbas constitucionais, o Zema foi R$ 1 bilhão em um mês (uma parte já foi
paga). O único acordo que tem é ele pagar o que deve", disparou Julvan Lacerda.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu na manhã desta quarta-feira (13/2) 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
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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Política em Foco. Este é o nome do novo quadro criado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão. Neste novo
conteúdo os profissionais da AMIRT vão conversar com lideranças políticas que representam o estado de Minas Gerais
nas diferentes esferas políticas do Brasil.

O entrevistado do primeiro episódio é o deputado estadual Rafael Martins. Rafael Martins de Souza, mais conhecido
como Repórter Rafael  Martins é jornalista e redator. Pela primeira vez foi eleito deputado. Ele concorreu ao cargo
como representante do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Nas eleições de 2018 conseguiu ser aprovado no
pleito com 27.463 votos.

Na entrevista concedia a equipe da AMIRT o deputado conta justamente como foi sua trajetória até chegar ao cargo na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Na oportunidade ele falou também sobre o que os eleitores podem esperar
do seu mandato.
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Com apoio declarado ao governador Romeu Zema o deputado estadual Cleitinho  Azevedo se encontrou com ele
ontem, 13 em Belo Horizonte. Cleitinho  estava no grupo de parlamentares da base que foram até o Centro
Administrativo se apresentar como apoio ao chefe do executivo.

O partido do parlamentar de Divinópolis o PPS assim como o partido do deputado estadual Fabio Avelar  o Avante
estão no bloco de apoio ao governador dentro da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O grupo é composto por
21 membros, e terá o nome "Sou Minas Gerais". Além dos PPS e do Avante as legendas Novo, PSDB, PP, PSC, PSB,
SD e PHS, também compõem o grupo. Eles serão liderados pelo deputado Gustavo Valadares (PSDB).

No encontro, o governador falou mais uma vez da crise financeira do estado e disse estar disposto a cortar gastos.
Zema também anunciou aos deputados  estaduais que vai derrubar o decreto do ex-governador Fernando Pimentel
(PT) que instituiu uma comissão de gestão do fluxo financeiro do estado. Para os prefeitos, esse foi o meio pelo qual o
Executivo passou a reter os repasses de ICMS e IPVA dos municípios.

Em um vídeo postado nas redes sociais o deputado Cleitinho  aparece falando também sobre a denuncia de descaso
feita na semana passada. O parlamentar trouxe a tona os vários veículos adquiridos pelo estado e que estão parados
nos pátios do governo se degradando no tempo. Veja o vídeo.
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A primeira reunião do governador Romeu Zema, na manhã de quarta-feira (13), foi para receber os deputados  da
base de governo. Entre eles com posição já definida estavam os dois parlamentares da região, Cleitinho  Azevedo
(PPS) e Fabio Avelar (Avante). Os dois partidos estão bloco de situação dentro da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais.

Na pauta dos parlamentares da ALMG estava a cobrança ao Executivo na participação das indicações de ocupantes de
cargos comissionados, o atendimento dos pedidos pelos secretários e o direito de aparecer nos eventos do governo
nas regiões em que os parlamentares são votados. Apesar do discurso da campanha de aversão à política tradicional,
os aliados ouviram um "sim" de Zema.

Ação dos deputados estaduais repete o movimento feito no dia anterior pelos deputados  federais. "Tratamos da
questão da escolha dos superintendentes regionais de ensino e das gerências de saúde, do modo como será feito. Elas
passarão por processo seletivo, mas também terão a participação efetiva dos deputados  de cada região", explicou o
líder do governo Gustavo Valadares (PSDB).

Repasse aos municípios

No encontro, o governador falou mais uma vez da crise financeira do estado e disse estar disposto a cortar gastos.
Zema também anunciou aos deputados  estaduais que vai derrubar o decreto do ex-governador Fernando Pimentel
(PT) que instituiu uma comissão de gestão do fluxo financeiro do estado. Para os prefeitos, esse foi o meio pelo qual o
Executivo passou a reter os repasses de ICMS e IPVA dos municípios.

Formação de bancadas

Nesta semana durante Reunião Ordinária no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), foi dado
sequência à composição dos blocos parlamentares e também da liderança do governo no Parlamento.

O bloco independente formado por MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC será chamado "Minas Tem História" e terá como
líder o deputado Sávio Souza Cruz (MDB). O parlamentar indicou como vice-líderes os deputados Douglas Melo
(MDB), Neilando Pimenta (Pode) e Glaycon Franco (PV).

O deputado André Quintão  (PT) também comunicou sua indicação para a liderança do bloco de oposição ao governo
Romeu Zema (Novo), que será chamado "Democracia e Luta". Além do PT, o bloco tem PR, Rede, Psol, Pros e
PCdoB.

Já o bloco de apoio ao governador Romeu Zema será o maior deles com 21 membros, e terá o nome "Sou Minas
Gerais". Ele é composto pelos partidos Novo, PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS, e será liderado pelo
deputado Gustavo Valadares (PSDB).

Outro bloco independente já formalizado anteriormente é o "Liberdade e Progresso" (PSD, PSL, PTB, Patri, PRP e
DEM), liderado pelo deputado Cássio Soares (PSD).
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Fonte: Sistema MPA
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Título: Mais de 200 prefeituras mineiras cancelam Carnaval devido a crise
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Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Em crise financeira e sem dinheiro para arcar com serviços básicos de saúde e educação, mais de 200 prefeituras de
Minas Gerais decidiram cancelar a festa de Carnaval neste ano, conforme a Associação Mineira de Municípios (AMM).
Entre as cidades estão algumas tradicionais na folia, como Viçosa, Pompéu e Abaeté.

Além da turbulência na economia, a não regularização dos repasses estaduais contribuiu para os cancelamentos.
Segundo a AMM, a conta, referente a repasses atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb, já está em R$ 12,7 bilhões, a
maior parte herança da gestão passada. O crescimento da festa de Momo em Belo Horizonte também afetou a
captação de recursos no interior.

Para o presidente  da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, a situação do Estado é de colapso financeiro e as
prefeituras seriam incoerentes se investissem no Carnaval enquanto os serviços básicos estão à míngua.

"As cidades não têm condições nem de retomar as aulas. Como vão fazer festa? A limpeza pública está precária, a
manutenção das vias, o atendimento em postos de saúde. Seria um desrespeito com a população", diz ele. Na região
da Zona da Mata, dez prefeitos se reuniram na semana passada para definir sobre o Carnaval. Apenas um, de São
Miguel do Anta, teria decidido manter o evento.

Até mesmo Viçosa, que já recebeu mais de 20 mil pessoas para a folia em anos anteriores, optou por suspender os
festejos de Momo. "O clima não está nada festivo, pois não há recursos. Vamos interromper uma tradição de mais de
20 anos para priorizar a merenda escolar, a saúde e os salários dos servidores", afirma Ângelo Chequer (PSDB),
prefeito de Viçosa.

Outros municípios na região que tiveram a folia suspensa foram Porto Firme, Paula Cândido, Teixeiras, Cajuri,
Araponga, Canaã e Pedra do Anta.

Além da falta de recursos, o crescimento do Carnaval de BH também dificultou a atração de investidores para os
eventos no interior. Sobrou até para Pompéu e Abaeté, cidades que eram referência quando o assunto é Carnaval em
Minas.

"Tínhamos apoio dos empresários e, neste ano, eles não quiseram mais. Tenho a impressão de que preferiram investir
na capital", acredita o prefeito de Abaeté, Armando Greco Filho (DEM). Segundo ele, na região do Alto do São
Francisco, que também inclui a cidade de Pompéu, praticamente não haverá festa. "Apenas Morada Nova vai fazer",
diz.

Por conta própria

No Triângulo Mineiro, em Uberlândia, dona do segundo maior PIB do Estado, o Carnaval foi cancelado pelo segundo
ano consecutivo. Conforme a prefeitura, a nova gestão herdou dívidas enormes, que já chegam a R$ 280 milhões, e
precisou decretar estado de calamidade financeira, o que impede a realização de eventos culturais. Para manter a
tradição, os 23 bloquinhos da cidade decidiram se unir e promover uma folia por conta própria. Só o apoio logístico virá
da administração municipal.

Esse é o mesmo caminho tomado em Pará de Minas, na região Central. Segundo Paulo Duarte, secretário de Cultura e
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Comunicação, uma Parceria Público-Privada com organizações locais permitirá a realização do evento. "A prefeitura
não vai investir nenhum recurso, apenas vamos dar apoio institucional, no fechamento de ruas, montagem do palco e
divulgação", afirma Duarte.

Repasses

Os municípios não recebem integralmente os repasses do governo estadual desde novembro de 2017, quando um
decreto do ex-governador Fernando Pimentel (PT) instituiu o Comitê de Crise do Estado e autorizou o Executivo a reter
os repasses do ICMS por tempo indeterminado. A situação é tão precária que nem o possível retorno financeiro gerado
pela festa foi suficiente para viabilizar o evento.

"O impacto econômico que o Carnaval representa para as nossas cidades não é nem um décimo do que precisamos
receber", diz Marcos Vinícius da Silva Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano e 2º vice- presidente da AMM.

Em nota, a Secretaria da Fazenda afirmou que, neste ano, foram repassados R$ 3,3 bilhões referentes à cota-parte de
ICMS, IPVA e Fundeb destinada aos municípios mineiros.

O órgão ressaltou ainda que "para promover o equilíbrio das contas públicas do Estado, o governo de Minas Gerais
está se empenhando para implementar, com urgência, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, além de aprovar a
reforma administrativa na Assembleia Legislativa , entre outras medidas de austeridade". Ninguém da gestão de
Pimentel foi encontrado para falar sobre o assunto.
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Título: Projeto na ALMG cria 'gênero X' nas certidões de nascimento mineiras
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Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Se virar lei, a opção para quem não se define como homem ou mulher também poderá ser adotada por adultos
Começou a tramitar na Assembleia de Minas  Gerais nesta quinta-feira (14) um projeto de lei que permite aos
mineiros registrar os bebês com o gênero "X", que passa a ser uma terceira opção entre o feminino e o masculino. Essa
nomenclatura passou a vigorar em janeiro deste ano em Nova York para a identificação do sexo dos recém-nascidos
nos cartórios.

Pela proposta de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr . (PDT), os adultos também poderão alterar a certidão de
nascimento sem a necessidade de um laudo médico.

"Com o presente projeto, espera-se mostrar aceitação em meio a um aumento na violência contra os transgêneros,
além de facilitar o dia a dia dessas pessoas, que são seguidamente questionadas e assediadas quando precisam se
identificar com documentos", justificou Alencar da Silveira no texto.

O chamado gênero x é usado para designar bebês intersexuais, que teriam características que fogem do padrão do
que se entende por masculino ou feminino. O termo também atende a adultos "não binários", que não se reconhecem
como homem ou mulher.

O projeto promete causar polêmica na ALMG, sobretudo em meio a uma discussão nacional sobre o que a bancada
religiosa entende por ideologia de gênero, que seria a discussão sobre a identificação ou não da pessoa com o sexo de
nascimento.
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A menos de dois para as eleições municipais de 2020, os políticos já se movimentam para disputar a cadeira de
prefeito da capital mineira. Um dos potenciais concorrentes que está em intensas articulações para construir a sua
candidatura é o vereador Gabriel Azevedo. Eleito pelo PHS, ele conversa com vários partidos.

O parlamentar ainda mantém a possibilidade de buscar um novo mandato na Câmara Municipal. Mas está tentando se
viabilizar na disputa de prefeito. Ele próprio já admite concorrer à PBH e relata convites de siglas para encampar a sua
campanha. "Já recebi convites do PPS, Podemos, DEM e recentemente o próprio Fred Costa (deputado federal pelo
Patri) sinalizou que quer minha presença no partido dele", afirmou o vereador ao site Os Novos Inconfidentes. Gabriel
ainda informou que nos próximos dias irá conversar com os integrantes dos partidos. Ele também teria um encontro
com Mateus Simões, do Novo, nesta semana.

Outros parlamentares também são ventilados nos bastidores políticos como potenciais candidatos a concorrer com o
prefeito Alexandre Kalil, virtual candidato á reeleição. Os mais falados são o deputado estadual Mauro tramonte ,
(PRB), a deputada federal Áurea Carolina (PSOL), o deputado estadual João Vitor  Xavier (PSDB) e Marcelo Álvaro
Antônio, eleito deputado federal e no momento no cargo de ministro do Turismo.
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No início de sua pré-campanha para prefeito de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo usou sua página no
Facebook  para uma crítica ácida à aliança entre o PSDB e o Novo no governo de Minas Gerais. Seu ataque é dirigido
particularmente aos tucanos, que não saberiam fazer oposição. Mas ele não poupa o "velho" Novo por estar se
juntando aos adversários que combatia na campanha eleitoral.

No texto corrosivo de Gabriel também sobram bordoadas para o prefeito Alexandre Kalil, a quem já faz oposição e
poderá enfrentar nas próximas urnas. Kalil é criticado por Gabriel sem ter o nome citado. O vereador parece ter tanta
birra do prefeito que não se refere a ele pelo nome. A campanha de 2020, pelo visto, promete ser quente.

 
Leia a íntegra do texto de Gabriel sobre o NOVO PSDB  ou PSDB NOVO
"Não resisto. Vou ter de falar do PSDB. Vou ter de falar do NOVO. Ou do NOVO PSDB. Ou do PSDB NOVO... Estou

me decidindo. Antes de qualquer coisa, minha adaptação do poema "Escravo de Papelópolis", de Carlos Drummond de
Andrade.

"Ó, tucanos, que ódio vos tenho.
E se fosse apenas ódio...
É ainda o sentimento da vida
que perdi sendo um dos vossos."

Estive ontem num evento social: a cerimônia de posse do meu amigo Marcelo de Souza e Silva. Já o parabenizei e
disse que pode contar comigo. Naquelas variadas conversas num ambiente repleto de políticos, um dos comentários
principais era a presença do PSDB no governo NOVO em Minas Gerais.

O governador Romeu Zema já se justificou comparando os tucanos a uma "comida boa" em entrevista ao jornal
Estado de Minas no dia cinco de fevereiro de 2019: "Quando você contrata um serviço de qualidade, você olha o
resultado disso e não quem está executando. Até fico surpreso de alguém em vez de avaliar a comida que está
comendo querer saber quem cozinhou para falar se a comida está boa ou ruim." Um comentário apetitoso.

O vice-governador Paulo Brant, de quem gosto muito e com quem conversei ontem, também já concedeu entrevista a
respeito ao jornal O Tempo no dia 27 de novembro de 2018. É também saborosa. "Não será um governo apenas do
Partido Novo, seria uma irresponsabilidade dizer isso. Quem tem que governar Minas é o 'Partido Minas Gerais', o
'PMG'. O Novo tem que se abrir, ser plural." Eu imagino algumas pessoas infartando lendo isso. Eu gargalho, é claro.

O ex-governador Antonio Anastasia, senador e vice- presidente  do Senado Federal, com a costumeira elegância que
lhe é peculiar foi muito gentil em entrevista ao jornal Estado de Minas ontem: "O governador tem sido sábio de se
cercar de pessoa qualificadas, e muitas delas são do nosso partido. Fico feliz com todos colaborando."

Agora vocês me imaginem soltando uma sonora gargalhada. Quem mais se lembra do debate entre Antonio Anastasia
e Romeu Zema no segundo turno das eleições no ano passado. Se você não se lembra, o YouTube lembra: 
https://youtu.be/8x1MmIPHr20

PSDB, que falta faz um divã! O povo de Minas Gerais delegou-lhe o papel de oposição! É assim que obviamente
funciona a democracia. Não é errado não estar no governo. E ser oposição não significa ser contrário à tudo. Significa
algo muito nobre pra quem valoriza o regime democrático.

O caríssimo deputado estadual Gustavo Valadares , do PSDB, por quem tenho grande estima, usou suas mídias
sociais no dia 24 de outubro de 2018 para dizer o seguinte... Abro aspas: "Nada mais VELHO que o NOVO." Assim
mesmo. Usou letras maiúsculas. Risos. Ele se tornou líder do bloco de apoio ao governo. O deputado estadual Luiz
Carneiro , também do PSDB, se tornou o líder do governo!

Ainda encontrei ontem meu amigo Custódio Mattos. Gargalhamos no evento. É uma simpatia. PSDB histórico! Virou
secretário de governo! Risos. Falou que preciso ir lá tomar uma café. Vou lá. Quero ver de perto! Risos.

E não vou aqui expor os inúmeros nomes, vários deles lá presentes ontem, que estão no segundo e terceiro escalão
do governo NOVO. Alguns tucanos já estão providenciando a sua filiação a legenda.

Então fica assim... O PT, já varrido das eleições no primeiro turnos, vai ser oposição ao governo NOVO. Coerente. O
mínimo. O PSDB, que foi ao segundo turno contra o NOVO, e fez uma campanha chamando seu adversário de "Partido
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de Ricos", (essa foi assim...) decidiu ser o aliado de primeira hora. E sabem o que é mais espantoso? O NOVO topou!
Risos.

Passou a campanha apontando o dedo para a tal da "velha política"... Não deu um mês de governo para começar a
cantar em tom sertanejo com sotaque carregado do interior: "Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz
comida boa!"

Risos!
Sério. Outra diversão foi conversar com vários amigos que são militantes do Partido Novo. Alguns de alta patente por

lá... Estão putos! Risos.
"E então, gente? Como é isso? E esse nome aqui em tal lugar? E esse nome aqui em tal lugar? E quando

mencionarem os detalhes dos jantares que estão sendo feitos com um ex-secretário de governo que mandou,
desmandou e, pelo jeito, segue mandando, desmandando e nomeando?"

Antes que as hordas laranjas invadam o campo de comentários, talvez acompanhadas dos seus aliados do PSDB,
lembro-lhes que aqui está registrado apenas um convite à reflexão.

O que pensará aquele cidadão mineiro que observar com mais atenção o que está acontecendo? Ver duas forças
políticas brigando numa eleição pra depois se aliar no governo é algo novo? Bom, eu já vi acontecer.

Oras, hão de me questionar, Minas Gerais passa por uma dificuldade. É preciso que as forças políticas estejam
unidas... Sim. Esse tipo de fala não tem nada de novo. Aécio Neves e Fernando Pimentel já usaram o mesmo
argumento para eleger Marcio Lacerda, o candidato da aliança. (Eu apoiei incisive contra o MDB. Eu sempre estive
contra o MDB.)

Quando o PSDB resolveu se aliar ao governo de Michel Temer após o impeachment, fiz questão de registrar aqui que
isso seria um desrespeito a política. O correto seria pedir o término do mandato do ex- presidente  e garantir novas
eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Seria coerente. Todavia, os tucanos, que surgiram de um jeito novo para
enfrentar o velho MDB não aprendem...

O manifesto daquele novo partido criado em 1988 dizia algo assim... "Longe das benesses oficiais, mas perto do
pulsar das ruas, nasce um novo partido como resposta ao sentimento de indignação que tomou conta do povo."

Risos!
Os militantes ficam bravos. Eu me divirto. Quem tem senso de humor se diverte. Aliás, as melhores piadas sobre o

partido novo feitas ontem foram feitas pelos membros do partido novo. Admiro muito quem consegue rir de si próprio.
Conteúdo farto pra tal há.

Eu mesmo consegui a proeza de brigar com o prefeito de cuja coordenação de campanha participei. Claro, eu perco o
amigo, mas não perco os princípios. Imagine se eu, tendo prometido não me aliar ao pior da política da cidade, teria
concedido meu voto para a Presidência da Câmara Municipal para Wellington Magalhães, como queria o sujeito que
passou a campanha bradando "chega de político". Eu respeito que votou em mim! Tenho sido um coerência que chega
a irritar... custe o que custar. E dou risadas disso também. Enquanto eu brigo para não ser governo, há quem
verdadeiramente briga para ser governo. As disputas internas no PSDB, esse partido na UTI, por cargos e posições
beira o lamentável. E, ironicamente, o NOVO afaga esses tucanos desolados que não vivem sem um governo. Há
varios tucanos bravos com tudo isso também. Pelo menos.

Em 2014, o PSDB também foi derrotado na disputa pelo governo de Minas Gerais. Eu era parte daquele governo. De
1° de janeiro de 2015 até 1° de janeiro de 2017, não ocupei nenhuma posição pública. Respeitei as urnas. Respeitei o
posicionamento que assumi. Respeitei o povo. Há vida fora dos cargos públicos, tucanos! Experimentem.

De resto, 2020 é logo. Quem vocês vão escolher para perder mais uma eleição? Vejam alguém menos notável já que,
pelo jeito, vocês farão de tudo para estar no governo logo adiante.

Um bico tão grande. Um bico tão laranja. Para que? Para nada novo."
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Em imagens nas Redes, os cachorros estão amarrados em um caminhão e depois são deixados no terreno
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
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.
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A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Abre Campo, mas os telefones não foram atendidos.
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Deputados  estaduais estão revoltados com valores informados pelo governo para aquisição de produtos, como
veículos que serão comprados pelo estado com dinheiro de emendas parlamentares, recursos do orçamento do
Executivo usados com indicação do Legislativo.

Neste ano, cada parlamentar terá direito a destinar a entidades e prefeituras aproximadamente R$ 4 milhões. Técnicos
do governo, no entanto, alegam que o dinheiro renderá bem menos.

De acordo com o deputado Alencar da Silveira Junior  (PT), um veículo que era comprado, por indicação de um
parlamentar para algum município, custava R$ 45 mil. Neste ano o valor subiu para R$ 62 mil. Ele afirma que o governo
está superfaturando o valor e defende que os recursos sejam passados direto para as prefeituras para que elas façam
a compra.

O líder do governo na Assembleia Legislativa , deputado Humberto Carneiro (PSDB), informou que levará para o
governo a demanda, caso a receba. Ele informou ainda que se houver algum valor errado será corrigido.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Deputados acusam Zema de superfaturamento - 10h16

Editoria: Central 98 FM
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Deputados  mineiros acusam o governador Romeu Zema de superfaturar o valor de carros e aparelhos para as
chamadas academias populares para economizar as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento do
Estado.Segue comentários de Paulo Leite.
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Itatiaia
Título: Atualização de mortos e CPI da Mineração - 22h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Defesa Civil de Minas Gerais atualizou a pouco o número de vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. São
163 corpos identificados, outros 3 ainda aguardam identificação no IML de Belo Horizonte. 147 pessoas permanecem
desaparecidas. O projeto de segurança das barragens criado após o rompimento de Fundão, em Mariana, e que está
parado na ALMG até hoje, deve ser o primeiro a ser votado nessa legislatura. No entanto, a CPI da mineração deve ser
criada apenas quando ele for aprovado. Qualquer projeto só pode tramitar na ALMG depois que as comissões
temáticas estejam funcionando. Entrevista: Gustavo Valadres (líder do Governo - PSDB)
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Band
Título: Centros de treinamento de Cruzeiro e América não possuem documentação de

funcionamento - 10h26
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Centros de treinamento do Cruzeiro e América não possuem documentação de funcionamento totalmente regularizada.
segundo informações da prefeitura aqui de BH. Comentário: Tem que ter alvará, tem que estar comprovado no papel.
Não adianta ser apenas bonito para os olhos. Precisa estar documentado dentro das regras, é por isso que esse país
acontece as coisas que acontecem, porque tudo passando por cima, tudo vem depois. CPI de barragens na
Assembleia em 2015, a barragem rompeu em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, deputados  surgiram e falaram
que iam mudar as regras, mas não mudou foi nada, chegamos em 2019 temos centenas de mortos na tragédia de
Brumadinho.
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Portal EM
Título: Zema troca secretário de Saúde por candidato derrotado do Novo

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O médico Carlos Eduardo, que assume a pasta nesta quinta-feira, concorreu a deputado federal e teve 19,6 mil votos
Zema escolheu o candidato derrotado Dr.Eduardo para conduzir a Saúde

Um mês e meio depois do início da gestão, o governador Romeu Zema (Novo) teve nesta quinta-feira (14) 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, candidato a deputado federal pelo Partido Novo derrotado nas urnas
em outubro do ano passado. A troca ocorreu por questões de saúde do primeiro escolhido para a pasta.

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, por
exemplo, 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 devem ser atendidos.

O novo secretário da Saúde Carlos Eduardo 19.683 votos e ficou como terceiro suplente do Novo para a Câmara dos
Deputados . Ele é neurocirurgião de Juiz de Fora desde 1996, na Zona da Mata, onde é professor na Universidade
Federal de Juiz de Fora desde 1998. Médico de carreira da rede Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), tem
MBA em Gestão de Negócios e Gestão de Saúde e Segurança do Paciente. Tambénm 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 ele 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 e 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 desta quinta-feira 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 Eduardo Ferreira, ex- presidente  da Fhemig e da Feluma, praticamente não
assumiu a função em razão de problemas médicos. Em seu lugar 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.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h10

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Entrevistado: Raul Belém  -PSC (deputado estadual) Jornalista: As dificuldades enfrentadas pelos municípios mineiros
com a falta de repasses do governo estadual não é novidade. Na Assembleia Legislativa  tem uma proposta que
prevê a criação de uma comissão pra tentar amenizar os impactos da crise financeira que está sendo encabeçada pelo
senhor.Poderia explicar sobre a criação dessa frente?  Deputado: ''Nós entramos com pedido da criação da frente
parlamentar de apoio ao município,entendemos que diante da situação extremamente agravada,em relação a esses
atrasos de ICMS,tanto por parte da atual administração,mas principalmente do ex-governador Fernando Pimentel que
resolveu dividir a tragédia criada em Minas Gerais com os municípios.''
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Rádio Super Notícia FM
Título: Governador romeu zema pede socorro aos deputados federais e tenta renegociar a dívida

do Estado com a União  - 06h53
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Segundo presidente  da AMM prefeito de Moema Julvan Lacerda do MDB,o governo pretende pagar esse valor,junto
com a dívida de 2,6 bilhões referentes aos repasses pelas prefeituras deixada pelo governador Fernando Pimentel do
PT.No entanto,Lacerda afirmou que essa negociação não será aceita pelos prefeitos.Em resposta aos questionamentos
da reportagem da Rádio Super,a Secretaria de Estado e Fazenda informou que um acordo mediado pelo Tribunal de
Justiça entre o governo estadual e a AMM no qual será definido o cronograma de pagamento de repasses está em
processo de elaboração.O comunicado também ressaltou que para promover o equilíbrio das contas públicas do
Estado o executivo está se empenhando para implementar com urgência,a adesão ao regime de recuperação fiscal,que
também enviou a Assembleia Legislativa  de Minas Gerias a proposta de reforma administrativa que prevê uma
economia aos cofre estadual de cerca de 1 milhão em quatro anos.
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Itatiaia
Título: Ao contrário do que foi dito em campanha, Romeu Zema começa a aceitar indicações

políticas - 05h23
Editoria: Café com Notícia

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Na primeira reunião com deputados  da base, o governador Romeu Zema, além de pedir aprovação para a reforma
administrativa, confirmou que vai fazer o que sempre criticou: aceitar indicações de deputados  para preencher cargos
comissionados em todo Estado. 391 cargos serão destinados para indicação, no entanto, haverá uma espécie de
seleção. Deputados poderão indicar nomes, mas a decisão final será do Governador. Entrevista: Guilherme da
Cunha (deputado Estadual - PSDB)
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Band
Título: Indicados líderes de todos os blocos parlamentares - 06h42

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O bloco independente formado por MDB, terá como líder o deputado Sávio Souza Cruz do MDB. O deputado André
Quintão  do PT assumirá a liderança do bloco de oposição ao governo Romeu Zema, que terá ainda PR, REDE,
PSOL, PROS  e PcdoB. Também do PT, Ulysses Gomes , é o indicado para a liderança da minoria, que fará oposição
ao bloco liderado pelo deputado Gustavo Valadares  do PSDB. O líder da maioria ainda não foi indicado. O outro
bloco independente a formado por PSD, PSL, PTB, PATRI, PRP e DEM e é liderado pelo deputado Cássio Soares  do
PSD.
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Itatiaia
Título: Sindicância sobre dezenas de veículos parados no pátio - 08H15

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

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O subsecretário estadual de saúde Luiz Farah está terminando a sindicância sobre dezenas de veículos, incluindo
ambulâncias que deveriam está em uso e deveriam estar paradas no pátio. A denúncia foi feita pelo deputado
Cleitinho  do PPS, conhecidos por vídeos que viralizaram nas redes sociais. Logo após de uma publicação do
deputado o governador Romeu Zema também foi pela internet dizer que resolveria o problema. Entrevista: Deputado
Cleitinho .
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Itatiaia
Título: Governo de Minas vai pagar mais caro por veículos e outros produtos que serão comprados

com emendas parlamentares - 08H12
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O governo de Minas vai pagar mais caro por veículos e outros produtos que serão comprados com emendas
parlamentares. A situação está causando muita estranheza na Assembleia. Deputados  estaduais estão revoltados
com valores informados pelo governo para produtos como veículos que serão comprados pelo estado com dinheiro de
emendas parlamentares, que são recursos do orçamento dos executivos usados com a indicação dos deputados .
Neste ano cada parlamentar terá direito a destinar a entidades e prefeituras um total de aproximadamente R$ 4
milhões, mas pelo que técnicos do governo informaram aos gabinetes o dinheiro vai render menos, um veículo que era
comprado por indicação de parlamentar para algum município custava pouco mais de R$ 40 mil no ano passado, neste
ano o valor subiu para mais de R$ 60 mil segundo o deputado Alencar da Silveira Júnior  do PDT. Questionado pela
imprensa por telefone o líder de governo deputado estadual Luiz Humberto Carneiro  do PSDB informou que se
receber a demanda vai levar para o governo. De acordo com assessorias técnicas de parlamentares na segunda ou na
terça-feira deve ser publicado uma resolução com os valores. Entrevista: Alencar da Silveira Júnior  -deputado
estadual, Cássio Soares - deputado PSD.
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Itatiaia
Título: A dívida dos municípios mineiros com o BDMG pode ficar a cargo do estado -07H27

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

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Raul Belém  do PSC afirma que vai entrar na justiça ainda neste mês pedindo que o governo do
estado assumas as dívidas de empréstimos que os municípios contraíram com o BDMG. A tentativa é minimizar a crise
agravada pelo atraso de repasses constitucionais, mesmo que o governador revogue o decreto de Fernando Pimentel e
o repasse de impostos passe a ser feito automaticamente pelos municípios. Raul Belém  disse que vai manter o
processo judicial. A proposta de que o estado assuma a dívida dos municípios com o BDMG para compensar os
atrasos de repasses da gestão anterior foi apresentada também por meio de projeto de lei pelo deputado Mauro
Tramonte do PRB. Entrevista: Raul Belém - deputado estadual PSC.
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Itatiaia
Título: Projeto do Ministério Público de segurança das barragens que foi barrado na Assembleia

recebe apoio da Arquidiocese - 06h43
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de segurança de barragens do Ministério Público feito depois do desastre em Mariana e que foi barrado na
Assembleia Legislativa , após o rompimento da barragem em Brumadinho está recebendo o apoio da Arquidiocese de
Belo Horizonte, de acordo com o deputado João Vitor  Xavier do PSDB que faltou a reunião com Romeu Zema para
no mesmo horário participar com mais dez parlamentares de um encontro com o arcebispo metropolitano de Dom
Walmor Oliveira de Azevedo. Entrevista: Deputado João Vitor Xavier- PSDB.
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Portal Hoje em Dia
Título: Crise e concorrência com BH levam mais de 200 prefeituras mineiras a cancelar o Carnaval

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Em crise financeira e sem dinheiro para arcar com serviços básicos de saúde e educação, mais de 200 prefeituras de
Minas Gerais decidiram cancelar a festa de Carnaval neste ano, conforme a Associação Mineira de Municípios (AMM).
Entre as cidades estão algumas tradicionais na folia, como Viçosa, Pompéu e Abaeté.

Além da turbulência na economia, a não regularização dos repasses estaduais contribuiu para os cancelamentos.
Segundo a AMM, a conta, referente a repasses atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb, já está em R$ 12,7 bilhões, a
maior parte herança da gestão passada. O crescimento da festa de Momo em Belo Horizonte também afetou a
captação de recursos no interior.

Para o presidente  da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, a situação do Estado é de colapso financeiro e as
prefeituras seriam incoerentes se investissem no Carnaval enquanto os serviços básicos estão à míngua.

"As cidades não têm condições nem de retomar as aulas. Como vão fazer festa? A limpeza pública está precária, a
manutenção das vias, o atendimento em postos de saúde. Seria um desrespeito com a população", diz ele. Na região
da Zona da Mata, dez prefeitos se reuniram na semana passada para definir sobre o Carnaval. Apenas um, de São
Miguel do Anta, teria decidido manter o evento.

Até mesmo Viçosa, que já recebeu mais de 20 mil pessoas para a folia em anos anteriores, optou por suspender os
festejos de Momo.

"O clima não está nada festivo, pois não há recursos. Vamos interromper uma tradição de mais de 20 anos para
priorizar a merenda escolar, a saúde e os salários dos servidores", afirma Ângelo Chequer (PSDB), prefeito de Viçosa.

Outros municípios na região que tiveram a folia suspensa foram Porto Firme, Paula Cândido, Teixeiras, Cajuri,
Araponga, Canaã e Pedra do Anta.

Além da falta de recursos, o crescimento do Carnaval de BH também dificultou a atração de investidores para os
eventos no interior. Sobrou até para Pompéu e Abaeté, cidades que eram referência quando o assunto é Carnaval em
Minas.

"Tínhamos apoio dos empresários e, neste ano, eles não quiseram mais. Tenho a impressão de que preferiram investir
na capital", acredita o prefeito de Abaeté, Armando Greco Filho (DEM). Segundo ele, na região do Alto do São
Francisco, que também inclui a cidade de Pompéu, praticamente não haverá festa. "Apenas Morada Nova vai fazer",
diz.

Por conta própria

No Triângulo Mineiro, em Uberlândia, dona do segundo maior PIB do Estado, o Carnaval foi cancelado pelo segundo
ano consecutivo.

Conforme a prefeitura, a nova gestão herdou dívidas enormes, que já chegam a R$ 280 milhões, e precisou decretar
estado de calamidade financeira, o que impede a realização de eventos culturais. Para manter a tradição, os 23
bloquinhos da cidade decidiram se unir e promover uma folia por conta própria. Só o apoio logístico virá da
administração municipal.

Esse é o mesmo caminho tomado em Pará de Minas, na região Central. Segundo Paulo Duarte, secretário de Cultura e
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Comunicação, uma Parceria Público-Privada com organizações locais permitirá a realização do evento. "A prefeitura
não vai investir nenhum recurso, apenas vamos dar apoio institucional, no fechamento de ruas, montagem do palco e
divulgação", afirma Duarte.

Repasses

Os municípios não recebem integralmente os repasses do governo estadual desde novembro de 2017, quando um
decreto do ex-governador Fernando Pimentel (PT) instituiu o Comitê de Crise do Estado e autorizou o Executivo a reter
os repasses do ICMS por tempo indeterminado.

A situação é tão precária que nem o possível retorno financeiro gerado pela festa foi suficiente para viabilizar o evento.

"O impacto econômico que o Carnaval representa para as nossas cidades não é nem um décimo do que precisamos
receber", diz Marcos Vinícius da Silva Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano e 2º vice- presidente da AMM.

Em nota, a Secretaria da Fazenda afirmou que, neste ano, foram repassados R$ 3,3 bilhões referentes à cota-parte de
ICMS, IPVA e Fundeb destinada aos municípios mineiros.

O órgão ressaltou ainda que "para promover o equilíbrio das contas públicas do Estado, o governo de Minas Gerais
está se empenhando para implementar, com urgência, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, além de aprovar a
reforma administrativa na Assembleia Legislativa , entre outras medidas de austeridade". Ninguém da gestão de
Pimentel foi encontrado para falar sobre o assunto.
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Estado de Minas Online
Título: CPIs vão investigar desastre

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Precisou que morressem 166 pessoas para que o meio político finalmente se mobilizasse para investigar os riscos das
barragens de rejeitos de mineração no Brasil. No embalo da tragédia envolvendo a Barragem Mina Córrego do Feijão
da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, Câmara e Senado já criaram comissões  parlamentar de inquérito (CPIs)
para apurar as causas do maior desastre socioambiental na história do Brasil. Na Assembleia Legislativa , grupo
semelhante será criado nos próximos dias.

O presidente da Câmara dos Deputados , Rodrigo Maia (DEM-RJ) oficializou ontem a criação da CPI de
Brumadinho para apurar a tragédia e foi lida no plenário da Casa durante a sessão da tarde, quando então foi aberto o
prazo para que os líderes façam a indicação de nomes para o grupo, que deverá funcionar durante 120 dias. O pedido
para abertura foi apresentado pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e recebeu 194 assinaturas.

No Senado, os partidos ainda estão definindo a indicação dos nomes que vão integrar a comissão de inquérito que
investigará o desastre. Ao deixar a reunião de líderes na tarde de ontem, o senador Randolfe Rodrigues (Rede)
informou que o colegiado vai ser instalado, no mais tardar, na próxima semana. A leitura do requerimento da CPI na
Casa foi feita na terça-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

UNIÃO Na Assembleia Legislativa , a abertura de uma CPI depende de análise da Mesa Diretora, mas é certo que o
grupo será criado nos próximos dias. O requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues  (PTB) já tem
mais de 70 assinaturas de parlamentares - número bem superior às 26 necessárias para a instalação de uma
comissão.

Outro pedido foi protocolado pela deputada Beatriz Cerqueira  (PT), que defendeu a união entre os parlamentares
para apurar o rompimento da barragem da Vale. A deputada apresentou também à Mesa pedidos de informação para a
mineradora sobre a Mina Córrego do Feijão.

A proposta é que a CPI não se limite ao caso de Brumadinho, incluindo na pauta o desastre ocorrido com o rompimento
da Barragem do Fundão, da Samarco, em Mariana, ocorrida em novembro de 2015 e que resultou na morte de 19
pessoas e representou o maior desastre ambiental no país. Para a abertura da CPI é necessária a autorização do
presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), que já sinalizou positivamente para o grupo.
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Estado de Minas Online
Título: Zema leiloa avião do estado

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019 Link para a Notícia

Governador afirma que aeronaves não vão mais transportar familiares para compromissos particulares. Learjet será
vendido por concorrência pública, com lance mínimo de R$ 2,2 mi
O governador Romeu Zema (Novo) voltou a cutucar o antecessor no cargo, Fernando Pimentel (PT), ao anunciar, na
noite de terça-feira, que a primeira das aeronaves que servem ao seu gabinete será leiloada. Ele postou um anúncio do
equipamento em sua página. Segundo ele, será uma 'grande oportunidade' para quem quer comprar um avião em
Minas Gerais. "Nunca mais Minas vai ser o estado que vai ficar levando governador e seus familiares para
compromissos particulares. Temos que respeitar o dinheiro que o povo mineiro paga de impostos", disse.

Mais uma vez, Zema usou a rede social para dizer que vai acabar definitivamente com a farra de aviões em Minas. O
LearJet 35A será vendido por concorrência pública e terá lance mínimo de R$ 2.226.700. A aeronave estará disponível
para visitas de 14 a 17 de março, no aeroporto da Pampulha, mas é preciso agendar para fazer a vistoria e ter acesso
aos documentos do jato. Os envelopes com as propostas serão entregues no dia 18 e o pagamento deve ser feito à
vista. Após a venda, o avião será descaracterizado.

O avião foi fabricado em 1984 e tem 4.720,1 horas totais de voo/pouso. A última viagem foi em 22 de novembro.

Zema anunciou no início de fevereiro que venderá os aviões e helicópteros usados pelo governo. Isso depois de causar
polêmica e receber críticas entre os próprios correligionários por ter usado um avião do estado na primeira viagem que
fez a Brasília, em 16 de janeiro, para se reunir com o presidente  Jair Bolsonaro (PSL). No encontro, ele tratou da
renegociação da dívida do estado com a União.

Na ocasião, o governo informou em nota que o gabinete militar fez a cotação das passagens em voo comercial para a
comitiva e que o valor ficaria mais alto do que o consumo de combustível para o deslocamento em aeronave própria.

O ex-governador Fernando Pimentel (PT) foi criticado por usar um helicóptero do estado em janeiro de 2017 para
buscar o filho, Mathias, em Furnas, depois de uma festa de réveillon. Na ocasião, o petista foi às redes sociais se
defender, dizendo que o uso era legal e que tinha a intenção de ficar lá passando o dia com o filho, mas que ele não se
sentia bem e eles voltaram mais cedo de Escarpas do Lago.

Além do avião, o governo já colocou em leilão um helicóptero Bell Helicopter Jet Ranger 3, ano 1981. O lance inicial
pedido é de R$ 690 mil. Também há um motor Alisson Modelo 250-120J ano 1984 com lance mínimo de R$ 65,1 mil e
várias motos e carros. Entre eles há um carro Vectra Sedan Elegance de 2009 com preço inicial de R$ 8 mil.

PEDIDOS ATENDIDOS Zema se encontrou ontem pela primeira vez com os deputados da base na Assembleia
Legislativa . Os parlamentares cobraram do Executivo a participação nas indicações de ocupantes de cargos
comissionados - como os superintendentes regionais de ensino e os gerentes de saúde -, além do direito de aparecer
nos eventos do governo nas regiões em que os parlamentares são votados. Apesar do discurso da campanha de
aversão à política tradicional, os aliados ouviram um "sim" do governador e do secretário de Governo, Custódio Mattos
(PSDB), que cuida da articulação política. No encontro, Zema pediu prioridade na reforma administrativa e nos projetos
para viabilizar a renegociação da dívida mineira com a União, que serão enviados nos próximos 60 dias.

O líder do governo, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), confirmou que ficaram acertadas as indicações para os cargos
regionais. "O governador Zema vai, através do critério técnico, atender às reivindicações que os deputados
apresentarem nas regiões", disse.

No encontro, o governador anunciou aos deputados  estaduais que vai derrubar o decreto de Pimentel que instituiu
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uma comissão de gestão do fluxo financeiro do estado. Para os prefeitos, esse foi o meio pelo qual o Executivo passou
a reter os repasses de ICMS e IPVA dos municípios. Segundo Zema, os valores estão regularizados desde 1º de
fevereiro. Ele informou ainda que o acordo com os prefeitos para o repasse dos recursos atrasados, que ficaram
devidos pela gestão anterior, será concluído hoje.

O anúncio de que a situação com os 853 municípios mineiros está em dia, porém, foi desmentido pela Associação
Mineira de Municípios (AMM). De acordo com a entidade, o estado parou de reter os repasses em fevereiro, mas ainda
deve R$ 1 bilhão que deixou de pagar em janeiro. Segundo a AMM, Zema deixou de pagar R$ 533.441.680,00 de
ICMS e R$ 483.614.001,00 de IPVA no primeiro mês de seu mandato, somando um passivo de R$ 1.017.055.682,00.

"Só em janeiro o estado confiscou mais de um bilhão de repasses constitucionais. Dinheiro pertencente aos municípios
na origem. Não se trata de repasses de convênios ou parceria, é dinheiro do município", reclamou o presidente  da
AMM, Julvan Lacerda.

Enquanto isso...

'Superfaturamento'

Deputados  mineiros acusam o governo Romeu Zema (Novo) de "superfaturar" o valor de carros e aparelhos para as
chamadas academias populares para "economizar" com as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento
do estado. Durante reunião entre técnicos da Secretaria de Governo e assessores dos deputados , foi apresentada
uma tabela de preços dos veículos destinados às polícias ou secretarias de Saúde, em que o valor saltou de R$ 45 mil
para R$ 62 mil. Já os aparelhos das academias populares teriam subido de R$ 18 mil para R$ 25 mil. Cada deputado
tem direito a destinar em média R$ 4,5 milhões para suas bases por meio de emendas ao orçamento. "O que está
acontecendo é um superfaturamento. Que inflação é essa que explodiu no Brasil e aqui? Queremos uma explicação do
governo", questionou o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT). O deputado Cássio Soares  (PSD) afirmou que
a informação dos novos valores foi recebida com "indignação" e "preocupação". "Esperamos uma transparência e
queremos entender de onde o governo tirou esses novos valores.". O líder do governo na Assembleia, Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), afirmou que, assim que formalmente contactado, vai repassar os questionamentos dos colegas de
plenário para o Executivo. A resolução com as normas para a apresentação de emendas e preços de alguns produtos,
como os carros, será publicada no Minas Gerais na semana que vem.
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Antes de ver o imenso azul
Apesar de ter regularizado os repasses constitucionais para os municípios, no mês de fevereiro, o governador Romeu
Zema (Novo) deve para as prefeituras mais de R$ 1 bilhão relativos aos repasses do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) do mês de janeiro deste ano. A informação é da Associação Mineira de
Municípios (AMM).

Segundo o presidente  da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), o governo pretende pagar esse valor
junto com a dívida de R$ 12,6 bilhões referente aos repasses para as prefeituras deixada pelo ex-governador Fernando
Pimentel (PT). No entanto, Julvan afirmou que essa negociação não será aceita pelos prefeitos. "Em uma conversa
informal, o governo propôs que esse valor fosse pago junto com o montante devido pelo ex-governador Pimentel, mas
isso nós não vamos admitir. Desse jeito não vai ter acordo. Nós precisamos desse dinheiro que foi arrecadado em
janeiro, os municípios já começaram o ano com o caixa quebrado", disse.

Julvan contou que, ainda nesta semana, representantes da AMM devem se reunir com o governo para resolver a
questão e definir como a dívida da gestão passada será quitada. "O débito do Pimentel, nós até concordamos em
esperar. Isso porque é um dívida que não foi o atual governo que assumiu. Então, nós podemos dar prazo, carência
para começar a pagar e parcelar o montante em suaves prestações. Agora, esse período não vamos negociar fácil
desse jeito e não vamos dar prazo para pagar", disse.

Na última terça-feira, durante a reunião com os deputados  federais de Minas, Zema afirmou que vai revogar o
Decreto 47.296/2017, do ex-governador, que instituiu uma comissão fiscal que autoriza o Executivo mineiro a reter os
repasses constitucionais aos municípios. Contudo, Julvan ressaltou que o governador ainda não fez esse comunicado
aos prefeitos. Essa era umas das principais cobranças dos chefes do Executivo municipal, uma vez que, sem essa
determinação, o depósito do dinheiro das prefeituras é feito automaticamente na conta dos municípios.

Nas primeiras semanas de governo, Romeu Zema não cumpriu umas das suas principais promessa de campanha ao
deixar de depositar em dia e de forma integral os repasses constitucionais dos municípios. O governo atual deve às
prefeituras R$ 533 mil em repasses do ICMS e R$ 483 mil do Fundeb.

Por esse motivo, o governador enfrentou uma manifestação realizada pelos prefeitos na Cidade Administrativa. No final
do mês passado, ele se comprometeu a regularizar os repasses a partir de fevereiro, o que tem sido cumprido, de
acordo com a associação.

Em resposta aos questionamentos da reportagem de O TEMPO, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que um
acordo, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), entre o governo estadual e a AMM, no qual será
definido o cronograma de pagamento de repasses, está em processo de elaboração.

A nota destaca que, entre 1º de janeiro e 12 de fevereiro, o governo já repassou R$ 3,3 bilhões referentes à cota-parte
de ICMS, IPVA e Fudeb destinada aos municípios mineiros. O comunicado também ressaltou que, para promover o
equilíbrio das contas públicas, o Executivo está se empenhando para implementar, com urgência, a adesão ao Regime
de Recuperação Fiscal, e também enviou para a Assembleia a proposta de reforma administrativa que prevê uma
economia aos cofres do Tesouro estadual de cerca de R$ 1 bilhão em quatro anos.
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Projeto foi enviado na última semana para a Assembleia de Minas e prevê mudanças nas atribuições do órgão
Caso o texto do PL 367/2019, de autoria do governo de Minas Gerais, que promove a reforma administrativa, seja
aprovado da forma como está, o governador Romeu Zema (Novo) somente fará pronunciamentos em público mediante
aprovação prévia da Secretaria Geral do Estado. O projeto foi enviado na última semana para a Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)e prevê mudanças nas atribuições do órgão. Ligada diretamente ao governador, a
Secretaria Geral sempre teve a função de assistir o chefe do Executivo no desempenho de suas atividades, de cuidar
das correspondências oficiais e de fornecer subsídios para os textos dos pronunciamentos.

O artigo 12 do projeto apresentado traz agora que, dentre as novas atribuições, a Secretaria Geral também será
responsável pela "aprovação de textos para pronunciamentos e despachos do governador". Curiosa, a medida é
proposta após algumas gafes cometidas por Zema em seus discursos, ainda nos primeiros dia de governo e que
repercutiram negativamente entre interlocutores da ALMG e do governo. No mais recente, o chefe do Executivo mineiro
comparou o trabalho de resgate das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho a um tratamento de dor de
dente. "Alguém que está com dor de dente não vai melhorar o tratamento se dez dentistas forem atendê-lo
simultaneamente", afirmou o governador ao ser questionado sobre a possibilidade de ajuda do Exército nos trabalhos
de buscas.

Em outra oportunidade, durante visita a Brumadinho, um dia após o rompimento da barragem, Zema também foi
criticado, em seu primeiro pronunciamento sobre a tragédia, em que rechaçou a possibilidade de que sobreviventes
fossem encontrados, ainda nas primeiras horas do trabalho de resgate. "Infelizmente, neste momento, as chances de
encontrar sobreviventes são mínimas. O resgate deve ser somente de corpos", afirmou Zema. Dois dias depois, com a
indicação do governo federal de que equipamentos e militares de Israel integrariam o trabalho de resgate, o governador
voltou atrás e disse acreditar na possibilidade de encontrar sobreviventes. "Vejo que com a tecnologia vamos aumentar,
e muito, as chances de encontrar novos sobreviventes e ter mais agilidade em acharmos vítimas, o que de certa forma
vai agilizar, e muito, a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado", afirmou Zema em coletiva.

Apesar de o texto do projeto trazer o termo "aprovação", em nota enviada ao Aparte, a assessoria de comunicação do
Estado afirmou que o trabalho da Secretaria Geral será de assessoramento. "O governo de Minas esclarece que os
pronunciamentos do governador de Minas não serão submetidos à aprovação do órgão, que já é diretamente vinculado
ao Gabinete do Governador. Mas, pelo fato de a Subsecretaria de Comunicação passar a ser inserida na estrutura da
Secretaria Geral, quando houver a sanção da reforma administrativa, haverá o assessoramento direto do ponto de vista
da comunicação social", pontuou.
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Após a revelação de que o Estado tem centenas de veículos novos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG), inclusive ambulâncias, parados em cinco garagens de Belo Horizonte - o que foi tema de vídeos do
deputado Cleitinho Azevedo e de reportagem de O TEMPO -, muitos prefeitos começaram a pressionar deputados
de suas bases e o governo interessados em recebê-los.

Isso causou certo problema para o Estado, já que o processo de doação não é simples nem rápido. Há uma série de
requisitos legais que precisam ser obedecidos para a liberação dos veículos. Um exemplo é a necessidade da Certidão
Negativa de Débitos (CND) das prefeituras para que a doação possa ser feita.

Na reta final do último governo, a equipe de Fernando Pimentel (PT) até tentou fazer essa liberação sem seguir alguns
trâmites, o que tem gerado problemas. Há veículos rodando até mesmo sem placas nas cidades, e isso deve, inclusive,
render consequências jurídicas.

impresso em 21/02/2019 às 03:50 110 de 245

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/prefeitos-pressionam-governo-para-conseguir-ve%C3%ADculos-abandonados-na-gest%C3%A3o-passada-1.2136236
http://www.interclip.com.br/


O Tempo
Título: Entrevista - Antônio Júlio: 'O governo joga mais para a plateia do que para o estado'

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:50 172 de 245

http://www.interclip.com.br/


O Tempo
Título: Entrevista - Antônio Júlio: 'O governo joga mais para a plateia do que para o estado'

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:50 173 de 245

http://www.interclip.com.br/


O Tempo
Título: Entrevista - Antônio Júlio: 'O governo joga mais para a plateia do que para o estado'

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:50 174 de 245

http://www.interclip.com.br/


O Tempo
Título: A Parte - Quero um

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:50 178 de 245

http://www.interclip.com.br/


O Tempo
Título: A Parte - Reforma administrativa prevê que Secretaria Geral "aprove" discursos do

governador
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:50 180 de 245

http://www.interclip.com.br/



