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Alterosa
Título: Anastasia se encontra com presidentes da ALMG e do TCE - 19h32

Editoria: Jornal da Alterosa
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O senador Antonio Anastasia se encontrou hoje com o presidente da Assembleia Legislativa , Agostinho Patrus ,
e o presidente  do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Terrão. Entre os assuntos discutidos estavam o atraso no
repasse aos municípios, o parcelamento do salário dos servidores e a crise financeira de Minas Gerais. Entrevista:
Antonio Anastasia (senador), Agostinho Patrus ( presidente da ALMG), Cláudio Terrão ( presidente  do Tribunal de
Contas MG).
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Rádio Super Notícia FM
Título: TCE intima municípios que não cumpriram com Lei de Responsabilidade Fiscal - 20h24

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) expediu 1.095 intimações a municípios que não cumpriram
com diferentes determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No entanto, o presidente  da Corte, Cláudio
Terrão, afirmou nesta segunda-feira (11) que cada caso será julgado com cautela. Segundo ele, muitas cidades estão
nessa situação por conta da falta de repasses constitucionais, como IPVA e ICMS, para as prefeituras. As  declarações
foram dadas após reunião com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Entrevista:
Claúdio Terrão, presidente do TCE.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Reunião entre Estado, AMM e TJMG pode regularizar repasses para os municípios- 20h17

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema (NOVO) pretende resolver na próxima semana quinta-feira diante do judiciário um dos
principais desgastes enfrentado por sua gestão até aqui, a falta de repasses constitucionais 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.Entrevista:Líder de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Luiz Humberto Carneiro
(PSDB).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Falta de experiência do governo Zema faz líder na ALMG pedir paciência a colegas - 20h09

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O líder de governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), pediu ontem paciência aos parlamentares com questões políticas na Casa porque o Estado ainda é
inexperiente nesse campo. Ainda segundo Luiz Humberto Carneiro , o Executivo chega à Casa muito
bem-intencionado, mas falta experiência nas questões políticas.Após a reunião na Assembleia, Antonio Anastasia
conversou com a imprensa e falou sobre a atuação do PSDB no atual governo de Romeu Zema. A influência dos
tucanos na gestão, inclusive, tem causado insatisfação entre militantes do Partido Novo.Entrevista: Luiz Humberto
Carneiro (PSDB) ;  Antonio Anastasia (PSDB).
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Rádio América
Título: Projeto de reforma prevê criação de núcleo de combate a corrupção - 17h49

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

No bojo do projeto de reforma administrativa enviado a Assembleia pelo Governador de Minas Romeu Zema na
semana passada, está prevista a criação do núcleo de combate a corrupção. A proposta de reforma administrativa foi
protocolada na Assembleia Legislativa no dia 6 de fevereiro. Os deputados  têm até 45 dias para anailizar a
proposta em Plenário.
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Inconfidência FM
Título: Revisão da Lei Candir pode ajudar o estado a recuperar perdas em exportações - 18h56

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Em visita nessa segunda feira a Assembleia Legislativa  de Minas, o senador Antônio Anastasia do PSDB afirmou
que a revisão da Lei Candir no congresso pode ser votada ainda este ano e ajudar Minas e outros estados, a recuperar
perdas nas exportações.  Entrevista: Antõnio Anastasia: Senador de Minas Gerais.
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Inconfidência AM
Título: Nomeação de Marcelo Matte - 15h 32

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Gerais Romeu Zema do Partido Novo anunciou neste fim de semana, que vai leiloar 2 mil
carros da frota do Estado. O Governo  também anunciou no fim de semana, a nomeação de Marcelo Matte para o
cargo de secretário de cultura. Além da pasta, ele deve responder pela Secretaria de Turismo. A junção das duas
secretarias faz parte da reforma administrativa enviada pelo governo a Assembléia e ainda precisa do aval dos
deputados estaduais para ser implementada. Entrevista: Romeu Zema - Governador de Minas.
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Minas 1
Título: Anastasia diz que Zema é 'sábio' ao escalar tucanos no governo de MG

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Anastasia visitou o presidente da Assembleia Agostinho Patrus (foto: Guilherme Bergamini)

O ex-governador afirmou que quadros atuais mostraram capacidade em 12 anos de gestão do seu grupo

Por: Juliana Cipriani

Fonte: em.com.br

Derrotado pelo governador Romeu Zema (NOVO) na eleição de outubro, o senador Antonio Anastasia (PSDB) afirmou
nesta segunda-feira (11) que o eleito para o cargo que ocupou está sendo "sábio" ao se cercar de integrantes do PSDB
no governo de Minas. Eleito na semana passada vice- presidente do Senado, o tucano participou de reunião na
Assembleia Legislativa , onde prometeu empenho para ajudar na revisão da Lei Kandir, que isenta as empresas
exportadoras do pagamento de ICMS.

No Legislativo, Anastasia disse que seu ex-líder de governo Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) era o melhor nome
para ajudar Zema na articulação com a Casa, por ter mais experiência e capacidade de ajudar. "Isso é uma questão de
realidade política", disse, sobre a escolha. Segundo Anastasia, os tucanos escolhidos por Zema tem origem técnica e é
preciso que todos trabalhem, em união, pelo bem do estado.

"O PSDB felizmente tem quadros excelentes e seus quadros demonstraram sua capacidade nos 12 anos do nosso
governo. O governador tem sido sábio de se cercar de pessoa qualificadas, e muitas delas são do nosso partido. Fico
feliz com todos colaborando", afirmou.

Além de adotar o antigo líder do governo de Anastasia, o governador Romeu Zema deixou se valeu de consultoria de
uma das principais secretárias de estado do adversário nas urnas, Renata Vilhena (ex-secretária de Planejamento e
Gestão) para fazer a reforma administrativa que enviou ao Legislativo. Também escolheu o ex- presidente  do PSDB,
Custódio Mattos, como secretário de governo. Lei Kandir Em conversa com o presidente da Assembleia Agostinho
Patrus (PV), Anastasia defendeu a união de todos para ajudar a tirar o estado da crise. Como vice- presidente  do
Senado, o tucano afirmou que vai se empenhar junto ao novo presidente  da Casa em Brasília, Davi Alcolumbre, para
que os parlamentares revejam as regras de compensação dos estados pelas perdas com a Lei Kandir.

De acordo com Anastasia, o resultado de uma comissão mista de senadores e deputados  comprovou que Lei Kandir
tem prejudicado os estados exportadores. Isso porque o valor anual necessário para suprir as desonerações seria de
R$ 40 bilhões e só são pagos R$ 4 bilhões. "Essa diferença onera muito os estados e Minas, que é exportador, é muito
prejudicada", disse.

Anastasia reafirmou não acreditar no pagamento do que deixou de ser repassado, mas na revisão dos valores,
conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Conforme a decisão, se o Legislativo não fizer a mudança, o
Tribunal de Contas da União decidirá sobre o assunto. Diante da dificuldade de receber o dinheiro, o senador Antonio
Anastasia defendeu que os estados incluam esse débito na renegociação de suas dívidas com a União.
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Portal O Tempo
Título: TCE intima municípios que não cumpriram com Lei de Responsabilidade Fiscal

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Antes de ver o imenso azul
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) expediu 1.095 intimações a municípios que não cumpriram
com diferentes determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No entanto, o presidente  da Corte, Cláudio
Terrão, afirmou nesta segunda-feira (11) que cada caso será julgado com cautela. Segundo ele, muitas cidades estão
nessa situação por conta da falta de repasses constitucionais, como IPVA e ICMS, para as prefeituras. As declarações
foram dadas após reunião com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

"Nós já nos reunimos por diversas vezes com as associações dos municípios e existe um princípio lógico do direito de
que aquele que não deu causa para o problema não pode ser punido por ele. E o fato é que nós reconhecemos que os
atrasos e as retenções dos repasses ocorreram por conta do Estado e eu não posso punir os prefeitos por algo que
eles não deram causa. Esse é o ponto de partida do TCE para essa análise e, assim, tranquilizar esses prefeitos que
não deram causa", disse.

O total de 679 municípios também foram intimados por não atingirem as metas bimestrais de arrecadação, e outros
porque não informaram exigências estão estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como a data da
publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Terrão também citou que o Tribunal realizou um estudo aprofundado qu aponta que 80% das cidades mineiras são
dependentes do Fundo de Participação Municipal (FPM) e de recursos da União. Por isso, segundo ele, foi apresentada
para a Assembleia uma proposta para que o parlamento possa auxiliar os gestores municipais a desenvolver uma
política adequada em relação a situação financeira deles para reduzir o nível de dependência que as prefeituras têm
hoje do Estado e da União, o que leva em conta o planejamento e a arrecadação efetiva de receitas.

Estado

Questionado se o TCE pretende tomar alguma ação em relação ao governo de Minas Gerais, por conta da falta do
depósito de verbas constitucionais aos municípios e o escalonamento do salário do funcionalismo pública, o
presidente  afirmou que a preocupação da Corte neste momento não é punir, mas sim encontrar em parceria com o
gestor caminhos para a resolução desse problema.

"Existem duas contas (2017 e 2018) a serem apreciadas do governo anterior e esse tema será abordado com
profundidade. Em relação ao atual governo,, as reuniões que eu tive com o governador e a equipe dele percebi que
eles estão empenhados em resolver esse problema e esperamos que até essa data, do dia 14, eles possam resolver a
questão da retenção dos municípios e, a partir daí, possam buscar uma solução para que os servidores possam
receber em dia", declarou Terrão.
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Portal O Tempo
Título: Reunião entre Estado, AMM e TJMG pode regularizar repasses para os municípios

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Antes de ver o imenso azul
O líder de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o tucano Luiz Humberto Carneiro  (PSDB)
afirmou, na manhã desta segunda-feira (11), que uma reunião de conciliação entre o Estado, a Associação Mineira de
Municípios (AMM) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), marcada para a próxima 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 o tucano.

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.

"Essa é uma responsabilidade do governo passado e, pelo aperto financeiro que o Estado se encontra, o repasse vai
ser feito a partir do ano que vem. Mas, uma vez acertado isso encerra todas essas ações movidas contra o Estado e a
gente, se Deus quiser, vamos dar tranquilidade aos nossos municípios. Ao mesmo tempo, eu diria que o governo já
resolve uma grande questão para enfrentar problemas maiores, como a renegociação da dívida que vamos fazer com o
governo federal", disse Luiz Humberto Carneiro .

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.

Comitê de crise

Tramita na Assembleia um projeto, de autoria do deputado Coronel Sandro  (PSL), que pretende revogar o decreto
que criou o chamado Comitê da Crise. Questionado sobre o tema, o presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV),
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afirmou na manhã desta segunda-feira (11) que a questão do decreto é discutível porque é contrário o que se tem na
Legislação. Mas, segundo ele, o entendimento é o de que se houver necessidade dessa votação na ALMG, eles vão
rapidamente votá-la.

"Mas eu não entendo que a questão dos repasses dos municípios seja necessária (de votar). Me parece que se o
recurso lá esteve, e o Banco do Brasil não fez a distribuição desses recursos aos municípios, o banco errou e ele
também deve ser o co-responsável pelo pagamentos dos municípios. Não sendo somente esse descumprimento uma
obrigação do Estado. E essa deve ser uma discussão que deve ser travada no Judiciário nos próximos meses",
declarou o deputado.
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Portal das Gerais - BH (MG)
Título: Deputados militares se reuniram na manhã desta segunda-feira(11), para traçar plano de

ação na defesa dos direitos do servidores da segurança pública
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Na manhã desta segunda-feira(11), os deputados militares, Subtenente Gonzaga e Cabo Junio Amaral ( deputados
federais) e Sargento Rodrigues e Coronel Sandro ( deputados estaduais), se reuniram na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais para discutir e nivelar informações com o objetivo de realizar o enfrentamento na defesa
dos direitos dos servidores da segurança pública, em especial, na possibilidade do envio do projeto de lei da
recuperação fiscal que o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciará nos próximos dias.

"Não podemos permitir que nossos companheiros e companheiras sejam mais sacrificados. Já estamos amargando
três de parcelamento de salários, quatro anos sem reposição das perdas inflacionárias e não repasse do nosso dinheiro
para o IPSM. Nosso propósito é nos mantermos unidos em defesa da nossa classe."
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Portal Hoje em Dia
Título: Governador Romeu Zema cria Núcleo de Combate à Corrupção

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

No bojo do projeto de reforma administrativa enviado à Assembleia pelo governador Romeu Zema (Novo) na semana
passada, está prevista a criação do Núcleo de Combate à Corrupção. O órgão, vinculado à Controladoria-Geral do
Estado (CGE), terá como prioridade a apuração de danos ao erário, acordos de leniência e investigações de eventuais
práticas ilícitas que possam lesar a administração pública.

Segundo o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, o Núcleo de Combate à Corrupção terá acesso a uma
base de dados, incluindo documentos como contratos, dados sobre compras e detalhamentos sobre os servidores do
Estado, para cruzar informações e detectar eventuais ações danosas à administração pública. A ideia é que outros
órgãos que atuam no combate à corrupção, como Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Civil, possam
compartilhar informações com a nova pasta.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades. A atuação em rede é fundamental para os bons resultados
que queremos colher", disse Fontenelle.

O Núcleo de Combate à Corrupção irá absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, que hoje é
responsável pela produção de informações estratégicas. Servidores da pasta que já têm conhecimento sobre acordos
de leniência e que tenham atuado em apurações que que envolvam grandes montantes de recursos devem ser
mantidos no órgão.

REFORMA

A proposta de reforma administrativa (Projeto de Lei 367/2019) foi protocolada na ALMG no dia 6 de fevereiro. O
projeto prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas, gerando uma economia de R$ 1 bilhão nos próximos
quatro anos. Ainda que o PL tramite em regime de urgência, como solicitado pelo governador, a previsão é que a
reforma administrativa seja votada em um prazo de, no mínimo, duas semanas. Pelas normas da Casa, no entanto, os
deputados têm até 45 dias para analisar a proposta em Plenário.
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Portal Hoje em Dia
Título: 'Torcedor do Coelho' e exemplo para colegas: mineiros lamentam a morte de Ricardo

Boechat
Editoria: Primeiro Plano

Assunto: ALMG
Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

"Era um privilégio enorme estar com ele". Assim a chefe de reportagem da rádio CBN, Lilavati Olivera, de 37 anos,
descreve os anos que trabalhou com Ricardo Boechat, jornalista de 66 anos que morreu em um acidente de helicóptero
na manhã deste segunda-feira (11). Descrito sempre como muito alegre, simples e, principalmente, excelente
profissional, o apresentador deixará saudade por onde passou, inclusive entre centenas de colegas de profissão de
Minas Gerais.

"Basicamente, todos nós que convivemos com ele vamos dizer a mesma coisa. Que ele era uma pessoa maravilhosa,
sábio no que fazia, um homem que não se calava ante os problemas do povo brasileiro. Ele era muito alegre, simples,
uma pessoa boa demais. Imagino a falta que ele vai fazer aos amigos da Band. O Brasil perdeu um grande
comunicador, uma grande voz e, também, um grande homem. E todos que tiveram esse privilégio de conhecê-lo, vão
sentir muito", lamenta Lilavati, que trabalhou com Boechat por anos na Band e na rádio Band News.

Funcionário há quase 10 anos da Band de BH, Júlio Vieira conta que estava trabalhando quando começaram a chegar
mensagens de ouvintes relatando a queda do helicóptero. "Fui para casa e só depois soube que o Boechat estava lá.
Foi um choque muito grande. Hoje de manhã entramos com ele normalmente, às 7h30, e aí descobrimos que ele
morreu dessa forma repentina. Lá na redação a gente estava com um peso muito grande da cobertura de Brumadinho,
dos meninos do Flamengo. A gente queria começar a semana melhor, falei ao vivo que torcia por uma semana mais
leve. E aí acontece isso com o cara que era uma referência para todos nós, que foi um espelho na minha carreira. Era
um sonho pra gente entrar com ele, ter participação no 'jornal do Boechat', como dizíamos", conta o jornalista.

Vieira lembra ainda que, mesmo tendo pouco contato com Boechat, mesmo em poucos minutos de conversa era
suficiente para se aprender muito. "Em Brumadinho ele ficou uns cinco minutos no telefone comigo, falava o tempo todo
que a gente tinha que ouvir as famílias das pessoas desaparecidas, focar em quem era realmente a vítima desse crime.
A Band News tinha um DNA diferente muito por que ele era inovador. Não vai ser a mesma coisa fazer o jornal
sabendo que o Boechat não vai conversar com a Bérgamo às 8h20, que vinte minutos depois ele ia falar com o Simão",
finalizou.

"E o meu América?"

A relação de carinho de Ricardo Boechat com Minas ia além do contato diário com os jornalistas das emissoras em que
trabalhava. Flamenguista de coração, ele também tinha um time preferido entre os mineiros: o América. Durante a
apresentação do jornal da Band, ele constantemente queria saber sobre a situação do time alviverde durante os
bate-papos com Milton Neves sobre a rodada do futebol brasileiro, perguntando: "e o meu América?", reforçando o
carinho que sentia pelo time mineiro.

No dia 30 de abril de 2014, durante seu programa na rádio Band News, o jornalista chegou a tocar o hino do América
em homenagem pelos 102 anos de criação. O episódio é lembrado no blog do jornalista Chico Maia, que conta que
Boechat, quando perguntado sobre o porquê de torcer pelo clube mineiro disse: "Porque torço; se em Minas a maioria é
Atlético e Cruzeiro, eu sou América e pronto!"

Após a morte do jornalista, o clube lamentou a tragédia nas redes sociais. "O América lamenta profundamente a trágica
morte de Ricardo Boechat, referência do jornalismo e torcedor do Coelhão. Expressamos nossos sentimentos à família
e aos amigos do jornalista e das demais vítimas desse triste acidente".

O clube lembrou ainda que em 2015, quando Boechat esteve no Mercado Central de BH para apresentar o programa
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ao vivo, ele ganhou uma camisa do América e um Cartão de Sócio Onda Verde. Em entrevista ao Hoje em Dia, o
presidente do América, Marcus Salum, disse que falaria como presidente  do clube, mas também como uma pessoa
comum que tinha muita admiração por Boechat.

"Pela competência, pela seriedade e tudo que ele representava na imprensa brasileira. A gente fica muito triste, o Brasil
vai ficar com um grande vazio. Como presidente  do América eu diria que perdemos mais um americano ilustre. Ele
sempre nos tratou com muito carinho, sempre nos defendeu nacionalmente e, por isso, todos nós americanos estamos
tristes neste dia", declarou.

Governador lamenta a morte

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), também divulgou uma nota repercutindo a morte. "Logo após ser eleito,
Zema fora entrevistado pelo jornalista no programa 'Canal Livre', da Band, em novembro de 2018. Admirador da
exemplar carreira de Boechat, Romeu Zema se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho do jornalista
e lamenta essa perda para a imprensa brasileira", diz o texto.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também lamentou a morte de Boechat por meio de uma nota. "O
presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus  (PV), recebeu com tristeza a notícia da morte do jornalista
Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero nesta segunda-feira. Ele destaca a atuação crítica, independente e
corajosa que marcou a carreira de Boechat ao longo de décadas em diferentes veículos e, em nome da Assembleia
de Minas , manifesta seu pesar com familiares, amigos e colegas de trabalho do jornalista e do piloto do helicóptero",
diz o texto.

A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais também publicou uma imagem em suas redes sociais lamentando a morte do
jornalista.

Reprodução / Redes Sociais / N/A

Imagem foi publicada nas redes sociais da Polícia Militar do Estado

Leia mais:

Bolsonaro lamenta morte do jornalista Ricardo Boechat

Antes de morrer, Boechat falava em rádio sobre sucessão de tragédias no Brasil

Jornalista Ricardo Boechat morre nesta segunda-feira em queda de helicóptero; veja vídeo
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Portal EM
Título: Zema diz que antecessores tentavam abafar investigações

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Governador afirmou que gestões passadas dificultavam acesso às informações
O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta segunda-feira (11) uma parceria entre as controladorias gerais do
Estado e da União para ajudar na capacitação de servidores e na fiscalização para evitar fraudes e irregularidades em
seu governo.

Entre as medidas previstas está a criação de um núcleo de combate à corrupção e de um curso que está sendo
aplicado nesta semana. No evento, Zema aproveitou para alfinetar as gestões passadas, que segundo ele, omitiam
informações até mesmo de seus auditores e disse que prefere investir em prevenção do que em punição.

Segundo Zema, "alguns governos tentaram abafar essa área" de controle interno pois entendiam ser conveniente
colocar dificuldades no acesso de informações. O governador, ao contrário, prometeu total transparência.

"Parece que era conveniente para eles (governos) que nada fosse conferido, que a controladoria tivesse dificuldades ou
restrição de acesso. Quero deixar muito claro que no meu governo o acesso tem que ser total não pode haver caixas
pretas", afirmou.

O governador de Minas disse que, dentro do possível, é preferível adotar medidas preventivas do que aplicar punições.
Zema exemplificou que a simples existência de câmeras filmando as pessoas trabalhando já evita irregularidades.

O governador, que destacou já ter feito "estágio" em auditoria e cuidado de medidas desta natureza em sua empresa,
defende a detecção da ineficiência ou de processos vulneráveis na administração pública como forma de evitar a
corrupção. "Tornando eles eficientes vamos evitar que bandidos surjam", disse.

Zema destacou ainda a escolha dos secretários por processo seletivo. Segundo ele, é preciso acabar com a cultura de
indicação de pessoas que fizeram favores políticos.

Pelo convênio assinado entre a CGE e a CGU, os dois órgãos vão trocar informações técnicas e desenvolver projetos e
ações conjuntas de controle interno na área governamental. O governo federal dará acesso ao estado a bancos de
dados que ajudarão a fiscalizar, por exemplo, se servidores tem outros cargos públicos ou parentes na administração
pública, ajudando a combater o nepotismo. Os dados também serão usados para detectar risco de contratação de
fornecedores.

O controlador-geral do estado Rodrigo Fontenelle destacou que, entre as mudanças previstas na reforma administrativa
enviada por Zema à Assembleia está a uma reestruturação interna que vai criar um núcleo de combate à corrupção
dentro do governo. O setor vai tratar das investigações de crimes e acordos de leniência previstos na Lei Anticorrupção
12.846/13.

O grupo vai absorver a Assessoria de Inteligência em Controle Interno e envolver servidores da pasta que já têm
conhecimento sobre acordos de leniência e que tenham atuado em apurações que envolvam grandes montantes de
recursos. De acordo com a CGE, com a reestruturação, o núcleo vai atuar na investigação de casos de corrupção e em
medidas para coibir eventuais práticas ilícitas e garantir o bom uso dos recursos públicos.
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Bhaz
Título: Zema cria núcleo de combate à corrupção e critica governos anteriores: 'Tentaram, parece,

abafar'
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta segunda-feira (11) a criação de um Núcleo de Combate
à Corrupção. O novo grupo de trabalho estará vinculado à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e consta no projeto de
reforma administrativa, enviada pelo gestor estadual à Assembleia Legislativa .

Durante o discurso de apresentação do novo núcleo, o governador defendeu a total transparência e o acesso aos
dados estaduais. "Tivemos alguns governos que tentaram, parece, abafar essa área, como se fosse conveniente para
eles que nada fosse conferido, que a CGE tivesse dificuldades ou restrição de acesso. No meu governo, o acesso tem
que ser total e não pode haver caixas-pretas", afirmou.

Na avaliação de Zema, as instituições necessitam de estruturas robustas de controladoria e auditoria para serem
viáveis. "Em um Estado que tem mais de 460 mil servidores é essencial que isso esteja funcionando bem. Dentro do
possível temos que adotar mais medidas preventivas - que inibam as ações delituosas, as fraudes - do que punitivas.
Prevenir é mais barato e melhor do que correr atrás de culpados", pontuou o governador.

O grupo vai atuar em investigações de supostos casos de corrupção no Estado. Essa apuração será feita a partir do
cruzamento de diversas bases de dados da administração, como contratos, compras, pessoal e outras fontes.

O Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Civil também estarão no auxílio do núcleo. O grupo vai absorver a atual
Assessoria de Inteligência em Controle Interno, que hoje é responsável pela produção de informações estratégicas.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades. A atuação em rede é fundamental para os bons resultados
que queremos colher", afirmou o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle.

Curso de capacitação

Na mesma cerimônia, a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais lançou o programa CGE Capacita e deu início
à "1ª Semana CGE Capacita: Combate à Corrupção e Inovações em Controle Interno".

Além de criar cronograma de cursos de qualificação para os servidores em exercício no órgão central e nas unidades
setoriais e seccionais de controle interno, o CGE Capacita também pretende projetar os especialistas da CGE, criar
ações de reconhecimento e promover intercâmbio com outros órgãos.

Segundo Rodrigo Fontenelle, em meio à crise financeira no Estado, o intercâmbio entre órgãos é o melhor caminho.
"Nós temos que ter noção de que estamos em um Estado com uma crise fiscal imensa e a gente tem que ter soluções
mais criativas. Então estamos buscando parceiros, como a CGU e outros, para a gente ter uma capacitação, para a
gente melhorar a produtividade dos nossos auditores e também dos gestores públicos do Estado com um custo zero ou
próximo de zero. Essa é a premissa do CGE Capacita", explicou.

Com Agência Minas

Comentários
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Inconfidência AM
Título: ALMG define essa semana deputados que vão compor demissões - 16h57

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Devem ser definidos nesta semana os nomes dos deputados que irão compor as comissões da Assembleia
Legislativa . Pelo menos essa é a expectativa do presidente da casa Agostinho Patrus  do PV. Mesmo antes da
composição, vários projetos de lei considerados urgentes, já estão na fila dos debates. Na última semana, o governador
Romeu Zema encaminhou para Assembleia, o projeto de lei da reforma administrativa que pretende diminuir a estrutura
do estado e economizar recursos.  Além disso depois do desastre em Brumadinho, há pressão para que os deputados
aprove medidas mais duras para licenciar barragem. Sobre a questão das barragens, Agostinho Patrus  afimou que a
legislação já foi aprimorada. Luiz Humberto disse que o Governo deve fechar no dia 14 de fevereiro, um acordo com o
Tribunal de Justiça de Minas para regularizar os repasses atrasados aos municípios    Entrevista: Agostinho Patrus  -
PV - Presidente da Assembleia Legislativa , Deputado Luíz Humberto - PSDB - Líder do Governo na Assembleia.
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Alterosa
Título: Comentário de Stanley - 13h13

Editoria: Alterosa Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Stanley pergunta de proposta que tramita hoje em Minas Gerais para melhoria da polícia civil.
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Inconfidência AM
Título: Presidente da Assembleia recebe visita de Antõnio Anastasia - 13h59

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Em visita nessa segunda feira a Assembleia Legislativa  de Minas, o senador Antônio Anastasia do PSDB afirmou
que a revisão da Lei Candir no congresso pode ser votada ainda este ano e ajudar Minas e outros estados, a recuperar
perdas nas exportações.  Entrevista: Antõnio Anastasia: Senador de Minas Gerais.
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Rádio América
Título: ALMG cria comissão para investigar rompimento da Barragem em Brumadinho - 13h43

Editoria: Tarde Viva
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerias,a Câmara Federal e o Senado,devem instalar comissões  parlamentares
de inquérito para investigar o rompimento da barragem em Brumadinho. Na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais,quatro pedidos foram protocolados,a definição da CPI deve ser feita na próxima semana.Entrevistado:
Agostinho Patrus - Partido Verde (deputado estadual); Antônio Anastasia - PSDB (senador)
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Itatiaia
Título: Serviço do cartório de graça - 13h20

Editoria: Chamada Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Raquel comenta que a Assembleia de Minas  aprovou no final do ano passado uma lei que tornou gratuito o serviço
de cobrança de dívidas para o cidadão, empresário e o comerciante. Entrevista: Raquel Duarte- tabeliã e representante
do Instituto de Proteste Minas.
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Inconfidência FM
Título: Presidente da ALMG recebe visita de Antônio - 12h58

Editoria: Inconfidência Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Presidente da Assembleia Legislativa  de Minas,recebe visita do senador Antônio Anastasia para discutir crise
financeira e a  dívida do Estado com a União.O senador afirmou que a revisão da lei Kandir no congresso,pode ser
votada ainda esse ano e  ajudar Minas e outros estados a recuar perdas nas exportações..Entrevistados: Antônio
Anastasia - PSDB (senador)
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Rádio América
Título: Marcelo Matte será o novo secretário de Cultura de Minas Gerais - 09h47

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

O ex-diretor da Globo Minas, Marcelo Matte, será o novo secretário de Estado de Cultura.A princípio, Zema pretendia
acoplar a Cultura à Secretaria de Estado de Educação. Mas, de acordo com o projeto da reforma administrativa do
Estado enviado para Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), a pasta será fundida com a secretaria de
Estado de Turismo.
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Jornal Montes Claros
Título: Parlamento Jovem abre inscrições para escolas e alunos de Montes Claros

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Montes Claros - As inscrições para o Parlamento Jovem (PJ) de 2019, cujo tema é Discriminação Étnico Racial, estão
abertas. O projeto é uma parceria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Montes Claros com a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e a PUC/ Minas.

O lançamento dos trabalhos será no final de março.

São duas etapas de credenciamento. A primeira é referente aos monitores. O cadastro vai até o dia 18 de fevereiro. Os
participantes devem ter formação em ciências sociais, história, direito ou filosofia ou cursar uma das áreas. Ex-aluno do
PJ também pode ser monitor. São seis vagas. Já a segunda, é para as escolas, que tem até o dia 22 de fevereiro, para
se inscreverem. Serão selecionadas quatro instituições montes-clarenses.

Parlamento Jovem

Montes Claros coordena o Polo Norte, que abrange ainda Bocaiúva, Ibiracatu, Itacarambi e Janaúba. O PJ foi
implantado na maior cidade do Norte de Minas em 2010 e visa trabalhar com alunos do ensino médio, das redes
pública e privada, educação para a cidadania, formação política, de participação e envolvimento efetivo dos jovens no
processo de estudo, produção de leis e de funcionamento do Poder Legislativo. Mais de 700 estudantes e 90 monitores
já participaram das atividades.

De acordo com Cristiane Nunes, Coordenadora da Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem objetiva ofertar um
espaço para reflexão sobre o papel do Poder Legislativo e a importância da participação política numa sociedade
democrática, estimulando o envolvimento em situações práticas de pesquisa e debate, negociação e realização de
escolhas no contexto do Poder Legislativo.

Também como premissa, o PJ promove entre os estudantes do ensino médio e monitores questionamentos sobre o
papel do cidadão no contexto do Parlamento e da democracia, criando uma visão sistêmica da comunidade,
diagnosticando necessidades e buscando soluções através dos debates, estudos e propostas a fim de promover o
bem-estar de todos e a formação de jovens cidadãos participativos.

Serviço

Parlamento Jovem

Inscrições

Monitores: 18/02

Escolas: 22/02

Informações: (38)3690-5400/5454/e-mail: [email protected]
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Portal Bem Minas (MG)
Título: Carta de Brumadinho aponta necessidade de mudanças na legislação

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Em visita a Brumadinho nesta sexta-feira (9), deputados  se comprometem a agilizar soluções para reduzir os efeitos
da tragédia na região. A chamada "Carta de Brumadinho" foi redigida na Câmara Municipal, durante a audiência da
comissão externa da Câmara dos Deputados  com lideranças de movimentos sociais de atingidos por barragens e de
pequenos produtores rurais, Defensoria Pública, Ministério Público e deputados  estaduais mineiros, além de prefeitos
e vereadores de cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em 25 de janeiro.

 O coordenador da comissão externa, deputado Zé Silva (SD-MG), afirmou que o clima de "indignação e revolta"
presente em Brumadinho exige ações rápidas do Parlamento. A comissão volta a se reunir nesta terça-feira (12), às 15
horas, para discutir os pontos da carta. "Os principais pontos que a Câmara vai tratar são a revisão da lei, a reparação
aos produtores rurais que perderam suas plantações e também a revisão da Lei Kandir e dos royalties (CFEM)",
enumerou Silva.

 Ele sugeriu ainda uma semana de esforço concentrado para colocar as proposições em discussão, na segunda ou
terceira semana de março, e a realização de audiências públicas com representantes dos órgãos de controle, como a
Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, as agências nacionais de águas (ANA) e de mineração (ANM), além de
órgãos ambientais.

 A revisão legislativa deve se concentrar na Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/10) e na
distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e dos tributos incidentes sobre
minérios (Lei Kandir). A intenção é reforçar o caixa de municípios e estados afetados pela mineração, com foco em
investimentos em fiscalização e prevenção.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Corte de comissionados no Estado será de apenas 8,7 % dos cargos - 06h03

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

A redução dos cargos comissionados no Estado prevista no projeto de reforma administrativa do governador de Minas
Gerais, Romeu Zema (Novo), ficou muito aquém do corte de 80% prometido por ele durante a campanha eleitoral e um
dia após ser eleito, passando longe ainda do que foi anunciado na última semana pela equipe da administração
estadual. O texto também prevê uma economia de R$ 1 bilhão em quatro anos. No entanto, essa quantia é tímida se
comparada ao tamanho do déficit do caixa do Executivo. Somente neste ano, o débito previsto no Orçamento é de
cerca de R$ 11,4 bilhões.Um documento obtido pela reportagem de O TEMPO mostra que o governo mineiro tem hoje
5.985 cargos de comissão, chamados pela legislação de DAD. O texto da reforma enviada pelo governador à
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) prevê que, desse total, 524 postos de confiança sejam cortados, o
que implica numa redução de 8,7%.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Comissão Geral vai discutir consequências do desastre em Brumadinho - 10h08

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Comissão Geral vai discutir consequências do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho,no plenário
da Câmara dos deputados .Com retorno das atividades legislativas, deputados  e senadores se articulam para
viabilizar a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito,para averiguar as condições da mineradoras em
todo país. Comentários do jornalista Paulo Leite: '' É interessante porque em Mariana há três anos e dois meses,nós
verificamos naquele 5 de novembro as mesmas manifestações.A Assembleia Legislativa  de Minas vai lá e manda
deputado botar o pé na lama pra fazer fotografia e colocar no Instagram.''
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Band
Título: Comissão externa da Câmara visita Brumadinho - 06h42

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Em visita a Brumadinho deputados  se comprometem agilizar soluções para reduzir os efeitos da tragédia na região. A
chamada carta branca de Brumadinho foi redigida na câmara da cidade durante audiência da comissão externa da
câmara dos deputados .Com lideranças de movimentos sociais de atingidas por barragens, pequenos produtores
rurais, defensoria pública, Ministério Público e deputados  estaduais mineiros além de prefeitos e vereadores de
cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. A expectativa de que no primeiro semestre o grupo fique
focado em audiências públicas e na revisão legislativa sobre mineração e segurança de barragens e que no segundo
semestre deste ano seja concluída vistoria em loco das barragens de rejeitos minerais no país.

impresso em 21/02/2019 às 03:48 46 de 247

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg36-bandbomdia-1102.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rádio América
Título: Reunião para falar das dívidas do Estado - 11h54

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Agora pela manhã houve uma reunião da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais com o
senador Antônio Anastasia e com o presidente  do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Terron para falar sobre as
dívidas do estado e sobre planejamento pra melhorar essa situação. Fala da CPI que o senador vai entrar no senado e
na Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa já foi protocolada alguns pedidos.
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Inconfidência AM
Título: Zema anuncia leilão de dois mil carros do estado que estavam abandonados e novo

secretário de Cultura - 10h41
Editoria: Diário do Rádio

Assunto: ALMG
Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas, Romeu Zema, anuncia leilão de mais de 2 mil carros do estado. Romeu Zema anunciou ainda
Marcelo Matte para o cargo de Secretário da Cultura. Além da pasta, Matte também deve responder pela Secretaria de
Turismo. A junção das duas secretarias faz parte da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia e ainda
precisa do aval dos deputados  estaduais para ser implementada. A reforma prevê a redução de 21 para 12 o número
de secretarias do governo.
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Portal Hoje em Dia
Título: Mateus Simões - A bancada do corte de gastos

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

A bancada do corte de gastos

 / 11/02/2019 - 07h00

Compartilhe

Link:

Eu gosto de anunciar que o meu mandato economizou mais de R$ 2 milhões em dois anos, menos pelo valor em si e
mais pela pressão que esse fato gera, continuamente, sobre o mandato dos perdulários da Câmara Municipal, que
trabalham com mais de 20 assessores, dois carros, motoristas, celulares... tudo financiado pelo pagador de impostos,
que trabalha para sustentar a burocracia de plantão.

Em BH, com essa perspectiva firme, caminhei meio sozinho... Ainda que tenha conseguido empurrar, pela inércia,
vários vereadores que, somados, acabaram economizando mais de R$ 20 milhões para a Câmara por ano. Se todos
tivessem aderido aos meus cortes, a economia seria de R$ 82 milhões apenas com os gabinetes. E não me deixe
começar a falar sobre os desperdícios com a estrutura geral da Câmara...

A partir deste ano, contudo, o Brasil foi apresentado a uma nova bancada, a "bancada do corte de gastos". O Novo
elegeu oito deputados  federais e 12 estaduais/distritais -e a expectativa é que, somados, eles possam chegar a uma
economia geral de quase R$ 100 milhões ao longo do mandato.

Os deputados  estaduais do Novo começaram os seus mandatos, em Minas, abrindo mão do indecoroso
auxílio-moradia e reduzindo drasticamente as suas equipes. Em Brasília, o compromisso da bancada é de economizar
ao menos 50% das verbas disponibilizadas para cada parlamentar e, com isso, vamos mudando a política pelo
exemplo.

Não é por outra razão que o primeiro projeto de lei apresentado pela bancada do Novo no Congresso foi exatamente
para extinguir o financiamento público de campanhas, acabando com a vergonha de gastarmos mais de R$ 2 bilhões
em anos eleitorais e R$ 1 bilhão em anos sem eleição para manter as estruturas partidárias - tirando dinheiro da
segurança, da saúde, da educação e infraestrutura.

Podem dizer aos novos eleitos que as propostas deles não vão contar com o apoio dos outros deputados , mas quero
ver quem serão os desavisados a defender, publicamente, a manutenção de privilégios que os políticos têm às custas
de todas as outras pessoas.

O Brasil já conhece as bancadas cristã, do agronegócio, da bala... Agora, felizmente, vai passar a conhecer a bancada
do corte de gastos, de um Legislativo mais enxuto e responsável com o dinheiro que pertence a todos. Não é tanto uma
questão de bandeira, mas muito mais uma questão de postura. Se não é absolutamente necessário, melhor não gastar.

Pode ser que leve tempo até todos os políticos se convencerem de que os tempos mudaram. Mas espero que a
próxima eleição brinde os retardatários com as suas aposentadorias definitivas da vida pública.
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Mateus Simões

Mestre em Direito Empresarial, procurador concursado da ALMG e professor universitário. Vereador em Belo Horizonte
pelo NOVO.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h08

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Hoje nós recebemos o senador Carlos Viana do PSD acabou de  assumir o mandato.''Há uma vontade muito grande de
dar uma resposta a população referente a tragédia de Brumadinho.Nós precisamos tomar cuidado porque essas
tragédias não tem uma causa só,essas tragédias são uma sequência:ganância,falta de fiscalização,setores que
ganham poder político muito grande de lobes,nas casas legislativas,na Assembleia,na Câmara dos Deputados  e no
Senado.Esses lobes precisam ser controlados.''
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg - 08h20

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

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Lindenberg comenta que governador parece determinado no propósito de enxugar a máquina do estado. Sexta-feira na
calada Zema anunciou o nome do ex- presidente  da Fiat, Cledorvino Belini para presidir a Cemig. Zema reduziu de 21
para 12 as secretarias estaduais, com redução de 60% dos 6 mil cargos comissionados, o que, no entanto, nem
arranha a grave crise financeira do estado. Lindenberg diz que essas decisões precisam ser aprovadas na Assembleia
e darão ao estado uma economia de R$ 1 bilhão em quatro anos.
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Itatiaia
Título: Base de Kalil fica maior na Câmara Municipal - 08H17

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

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

A base do prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil fica maior na Câmara Municipal com a entrada de novos
vereadores, isso facilita a aprovação de propostas enviadas pela prefeitura. A Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte tem a partir deste ano cinco novos parlamentares, são quatro homens e uma mulher que eram suplentes e
assumiram vagas deixadas por vereadores eleitos deputados . As mudanças fortalecem a base do prefeito, Alexandre
Kalil, que ganha dois novos integrantes. Os substitutos de Doorgal Andrada e Wendel Mesquita, eleitos deputados
estaduais, devem engrossar o apoio a Kalil. Andrada e Mesquita eram oposição ao prefeito e os substitutos devem ter
postura diferente. Maninho Felix do PSD substitui Doorgal e revela sua posição. O vereador Coronel Picinini do PSB,
que substitui Wendel Mesquita disse que deve conversar com o prefeito nesta semana para definir sua posição.
Entrevista: Maninho Andrade- vereador, César Gordin- PHS, Ramon Bibiano- vereador, Bela Gonçalves - vereadora.
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: Brumadinho: lama, luto e sirene

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Ninguém vigiava. Nem uma câmera, nem vigia, nem quem cuidava, nem quem operava sua estanqueidade. A
barragem virou um fantasma, desapareceu sem ser vista. Ou nem quem via, pois era só vista a uma distância sem
possibilidade de interação. E seus impactos se multiplicaram. Por que a diferença no número de vítimas entre a cidade
desaparecida de Bento Gonçalves e a devastação humana da ruptura da barragem da Mina do Feijão? A diferença do
risco entre barragens em atividade e desativadas. O olhar na barragem da Samarco estava atento, a população foi
avisada informalmente, por trabalhadores que estavam no topo, na área, na fuga.

Ligações foram feitas, e a população de Bento foi evacuada por ela própria, tal a percepção do risco eminente que
representava a barragem. Barragem a montante é uma situação de risco inaceitável, presente no empreendimento da
Vale e da Samarco. Elo mórbido, objeto de redução de risco por ação administrativa de Gerenciamento Artificial de
Risco, com a conivência da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e dos órgãos fiscalizadores à revelia da
sociedade civil, dos moradores da região, de técnicos de Minas Gerais, do Brasil e de todo planeta. Não foi ouvido o
alerta.

Barragens a montante são condenadas pelo mundo afora. No Chile, esse tipo de contenção de rejeitos foi banido em
toda atividade de mineração na década de 1970. O gerenciamento artificial de riscos é a regra das empresas há
décadas no Brasil, e não são os engenheiros os responsáveis. É uma prática de gestão de responsabilidade
corporativa. Esse rebaixamento de grau de risco, a sirene de emergência e a área administrativa e refeitório na linha do
pior cenário das contingências possíveis são exemplos do valor corrente dado à segurança industrial brasileira.

A certeza da impunidade e das possibilidades de gestão das crises pós-desastres, como exemplo no caso da Samarco,
em que a própria empresa coordena a ação pública de mitigação de danos, estabelece uma empresa laranja oficial
("Renova") para cuidar dos passivos sob seu controle, fecha escola pública e dispõe de áreas públicas para
atendimento dos desabrigados em Mariana, gerencia saneamento e a distribuição de água em Governador Valadares,
desrespeita pescadores e indígenas em todo o trajeto do Rio Doce, com uma postura imperial ao arrepio da leis, dos
direitos humanos impondo a força do capital e popularizando o empreendimento acima do trabalho humano como valor.
Essa formulação torna-se popular, vence as eleições com promessas de mais flexibilização das regras de normatização
de controle de riscos.

O crime ambiental passa a ser instrumento de grandeza. Vem o novo acidente de trabalho ampliado apoiado na
terceirização e no controle dos documentos de avaliação de risco pelos próprios empreendimentos. Mais uma vez o
maquiado para liberação é instituído e multiplica consequências. O luto é disseminado, o luto dos parentes, o luto dos
amigos, o luto do trabalho, o luto do ambiente, o luto dos animais, o luto da política, o luto das instituições, o luto das
comunidades. A vergonha das altas esferas de gestão envolvidas na disseminação da morte e do sofrimento da
destruição espalham pelo vale o conforto do capital e a ganância do mercado, outrora ode aos valores transnacionais e
da construção da imagem positiva dos pregões e das análises de risco econômico dos Empreendimentos Bomba.
Nunca, nunca mais ! Mais Vigilância de Acidentes de Trabalho Ampliados e Desastres! Mais transparência, participação
popular, comunitária e de técnicos em uma ação de vigilância da saúde dos trabalhadores e da saúde ambiental
participativa e interdisciplinar!
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Portal O Tempo
Título: Governo quer secretário adjunto em apenas sete pastas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Antes de ver o imenso azul
]A proposta de reforma administrativa elaborada pela equipe do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),
pretende reduzir o número de secretários adjuntos no Estado para gerar uma economia de R$ 1,6 milhão por ano. O
texto, enviado para a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), prevê que o número de secretarias na
máquina pública passe de 21 para 12. E que, desse total, apenas sete pastas tenham a figura do adjunto.

A intenção da administração estadual é que esses postos permaneçam nas seguintes secretarias: Fazenda, Saúde,
Educação, Justiça e Segurança Prisional, Cultura e Turismo, Governo e Desenvolvimento Econômico. De acordo com
uma fonte da administração estadual, essas pastas manteriam os cargos porque foram selecionadas por critério de
criatividade temática e também em virtude do desenho interno das suas estruturas. A reportagem questionou o governo
de Minas sobre quais critérios seriam esses, mas não obteve resposta.

Quem ocupa o posto de secretário adjunto tem a atribuição de auxiliar o titular na direção do órgão, substituindo-o em
suas ausências, e sempre que necessário. Hoje, o salário para esse cargo é de R$ 9.000.
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Portal O Tempo
Título: Mateus Simões - Quando menos é mais

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Quando assumi o meu mandato, apesar de poder nomear 20 assessores e um motorista, assinei o compromisso de
trabalhar com apenas seis pessoas.

Passado pouco mais de um ano de mandato, a equipe foi reduzida a cinco. E assim permanece desde então,
trabalhando bem e produzindo com excelência o que se espera de um mandato parlamentar: técnica na produção
legislativa, critério na avaliação de propostas e profundidade em fiscalização.

Desde o começo, o conceito que adotei foi o de que menos pessoas, se bem escolhidas, poderiam garantir um serviço
de melhor qualidade do que um amontoado de gente contratada para fazer campanha antecipada para o vereador,
como acontece em tantos gabinetes. Os tais assessores "de base" representam uma lógica inaceitável para mim. É
dinheiro público custeando gente para agenciar favores e ludibriar a população, assumindo como realização
parlamentar cada centímetro quadrado de asfalto, gota de tinta ou grama de medicamento investidos pelo Executivo
em cada região - quem frequenta a Câmara já assistiu, por exemplo, a cenas lamentáveis de disputa entre os
vereadores para saber quem é o responsável pelo asfaltamento de uma rua, a pintura de uma escola ou a simples
poda de uma árvore.

Vivemos a República dos despachantes legislativos: um oceano de eleitos, com milhares de assessores, para mendigar
favores nos órgãos públicos em favor dos seus amigos. Para o resto da população... bem, para eles há sempre a
sorte...

Essa tônica, de que menos gente - capacitada e voltada à realização do que efetivamente importa poderia levar a
resultados melhores - tem sido uma tônica para o meu mandato. Não sem razão já economizei mais de R$ 2 milhões
em dois anos. Nessa mesma direção, em 2017, ao substituir o meu assessor de comunicação, abri um processo
seletivo público, em três fases (currículo, entrevista e prova prática), contando com a participação de mais de 600
pessoas de todo o país e resultando na contratação de um profissional capacitado tecnicamente.

A experiência de seleção foi tão positiva que vários dos deputados  eleitos pelo Novo, em 2018, estruturaram as suas
equipes por meio de processos seletivos abertos. E, no Congresso Nacional, as vagas da assessoria ao bloco do
partido estão todas sendo providas assim, pela escolha de gente capaz, para que mais possa ser feito com menos.

Precisamos incorporar na gestão pública a lógica da eficiência privada para que não apenas as pessoas se sintam
desconfortáveis com o desperdício, mas também se sintam obrigadas a entregar mais do que o Congresso, a
Assembleia e as Câmaras municipais têm conseguido. O Congresso custa mais de R$ 10 bilhões, a Assembleia de
Minas , mais de R$ 1,5 bilhão, e a Câmara Municipal de BH, escandalosos R$ 240 milhões! Dinheiro que, na leitura da
quase totalidade da população, tem sido jogado fora, anualmente...

Fica o desafio. O Parlamento tem de custar muito menos do que atualmente - eu diria que a proporção moralmente
aceitável seria de pelo menos cinco vezes menos - e entregar muito mais do que tem feito até aqui.

O desafio é grande, mas não é para os outros. É para cada um de nós que, incomodados com o que vem sendo feito,
tem de se dispor a cobrar e, cada vez mais, a partir para cima e entrar na política de cabeça, fazendo com que os
bandidos saiam daqui por falta de espaço.

Nada mais poderoso para lavar a política do que a força da eficiência, da austeridade e do exemplo!
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Blog do PCO
Título: Ex-diretor da Globo Minas assume Secretaria de Cultura

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Marcelo Matte assume a Secretaria de Cultura nesta semana. O ato de nomeação assinado pelo governador Romeu
Zema foi publicado no Diário Oficial no final de semana e com isso o ex-diretor regional da TV Globo Minas assume a
pasta, que acumula também o Turismo. A fusão das duas secretarias está prevista na reforma administrativa enviada
pelo governo à Assembleia Legislativa . Além de Marcelo Matte (foto), Zema também oficializou o nome de Mônica
Bernardi para a vice-presidência da Fundação João Pinheiro.

Publicidade

comentários
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Blog do PCO
Título: Agostinho Patrus e Antonio Anastasia discutem crise financeira do Estado

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

A dívida do Estado com a União e a crise financeira que levou o governo mineiro à falência serão tema do encontro,
hoje, entre o presidente da Assembleia Legislativa , deputado Agostinho Patrus (PV), e o 1º-vice- presidente
do Senado, Antônio Anastasia (PSDB-MG), às 10 horas, no Salão Nobre da Assembleia. Entre outros temas, na pauta
do encontro estão a crise financeira e a dívida do Estado com a União. A ideia é a de que deputados  estaduais e
congressistas possam atuar juntos para ajudar o país a sair da crise.
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Blog do PCO
Título: Reforma administrativa passa para as comissões técnicas da AL

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados estaduais mineiros começam a discutir nesta semana, nas comissões  técnicas, o projeto de reforma
administrativa apresentado pelo governador Romeu Zema (foto). Pela proposta, ele pretende reduzir o número de
Secretarias de 21 para 12, e com isso reduzir os gastos com custeio, manutenção e pessoal, em até R$ 1 bi ao final de
seu governo. A expectativa é a de que a economia mensal seja de R$ 235 milhões. Nesta semana os líderes dos
partidos e dos blocos parlamentares vão definir a formação das comissões  para dar andamento aos trabalhos. O
problema é que na outra semana a Assembleia começa a entrar no ritmo do Carnaval.

Publicidade

comentários

impresso em 21/02/2019 às 03:48 90 de 247

http://blogdopco.com.br/reforma-administrativa-passa-para-as-comissoes-tecnicas-da-al/
http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Coluna Esplanada - CPI e a Lama

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 109 de 247

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


Hoje em Dia
Título: Anastasia prioriza reforma da Previdência

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 136 de 247

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


Hoje em Dia
Título: Anastasia prioriza reforma da Previdência

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 137 de 247

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


Hoje em Dia
Título: Anastasia prioriza reforma da Previdência

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 138 de 247

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


O Tempo
Título: Ariosto da Silveira - Previsões do Camerlengo

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 164 de 247

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


O Tempo
Título: Aparte - Reencontro

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:48 192 de 247

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



