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Governador de Minas usou facebook para divulgar vídeo com medidas adotadas pelo estado para tornar o estado
'eficiente'
O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais, na tarde deste domingo, para fazer um balanço da sua
agenda ao longo da semana, e não perdeu a oportunidade de criticar o antecessor, Fernando Pimentel (PT) - derrotado
na disputa pela reeleição ainda no primeiro turno .

Em texto publicado no Facebook, Zema argumentou que tem trabalhado com a sua equipe "com muita dedicação e
esforço" para tirar o estado do "buraco em foi colocado, com as contas no vermelho e sem crédito na praça". "Estamos
trabalhando intensamente, fazendo diferente para melhor os serviços e tornar Minas eficiente".

O orçamento deste ano prevê um déficit de R$ 11,4 bilhões nas contas do estado. Zema ainda herdou uma dívida de
R$ 2,1 bilhões referentes ao 13º salário de 2018.

Entre os compromissos realizados durante a semana e que foram relembrados no vídeo 1 minuto, a locutora lembra o
envio à Assembleia Legislativa  prevendo a reforma administrativa no estado - que vai reduzir as secretarias de 21
para 12 e promete reduzir os gastos nos próximos quatro anos em R$ 1 bilhão e a reunião com o secretariado pra
discutir medidas para Brumadinho, cidade atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale.

Nesse sábado, em outro vídeo publicado à noite, o governador anunciou o leilão de 2 mil carros do estado que,
segundo ele, estão abandonados.
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O Grupo de teatro Andante apresenta o espetáculo " Lama" na Funarte pela Campanha de Popularização do Teatro e
da Dança. O espetáculo fala dos acontecimentos dos rompimentos da barragem que aconteceu em Mariana e em
Brumadinho. Fala que 72% dos deputados  estaduais e federais na última eleição, receberam dinheiro de
mineradoras e que enquanto os deputados  sofrerem influência delas,não teremos mineradoras responsáveis em
Minas Gerais. Fala do projeto de lei do deputado João Vítor  Xavier do PSDB,referente as regras mais rígidas da
barragem e que não passou da Comissão.  Entrevista: Ângela Mourão - atriz do espetáculo.
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O ex-diretor regional da TV Globo Minas Marcelo Matte foi nomeado oficialmente como secretário de Estado de
Cultura. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de Minas. Pelo projeto da reforma administrativa enviada pelo
governador Romeu Zema a Assembleia, a Secretaria de Cultura vai ser fundida com a de Turismo.
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A decisão sobre os blocos parlamentares na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais é um dos termômetros da
governabilidade do Executivo. Nesta semana, o bloco do governo de Romeu Zema (Novo) foi fechado com 21
deputados , o menor número de aliados há pelo menos 16 anos segundo informações do Portal da ALMG, que registra
o histórico dos blocos na casa desde 2003, início da gestão Aécio Neves. Não há dados dos governos anteriores. Mas
é possível que a base zemista perca em tamanho para todos os antecessores.

Em 2003, quando iniciou o primeiro mandato, Aécio teve apoio de 30 dos 77 parlamentares estaduais. Conforme
informações do Portal da ALMG, naquele ano o governador tinha em sua base, além de seu partido PSDB, o PPS e
PDT. Já em seu segundo mandato, iniciado em 2007, ele teve um deputado a menos em seu grupo, apesar do número
do número maior de partidos, quatro: além dos tucanos, o PTB, PSC, PMN e PPS.

Em 2011, quando Aécio deixou o governo mineiro, para sentar-se em uma cadeira no Senado, seu apadrinhado,
Antônio Anastasia entrou no Executivo com 34 parlamentares ao seu dispor. Nessa época, ainda, eram 10 partidos na
composição da base. Já Fernando Pimentel (PT) governou de 2014 a 2018 com sete partidos e 32 parlamentares.

Contas feitas, Romeu Zema está começando a governar com cerca de 30% menos de apoio parlamentar que os três
últimos antecessores no cargo. Um terço é muita diferença.
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Deputado reafirma trabalho em prol do Alto Paraopeba, Vale do Piranga e Vertentes

Com mais experiência e serenidade. Assim Glaycon Franco inicia em 2019 novo mandato na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O lafaietense, reeleito no último pleito com 60.373 votos, reafirma neste início de
ano legislativo seu compromisso com as regiões do Alto Paraopeba, Vale do Piranga e Vertentes, visando, no entanto,
uma ampliação desta base respeitando os votos recebidos em 323 municípios mineiros. "Um dos objetivos que
nortearam meu trabalho desde que ingressei na vida pública era aumentar a representatividade da nossa região.
Ideologicamente, sempre defendi o voto distrital puro, como ocorre em alguns países da Europa. Se o voto distrital
fosse implantado no Brasil, o candidato seria eleito por determinada região e ficaria mais próximo do povo que o
elegeu. É assim que nós já temos exercido o nosso mandato. Prioritariamente, vamos intensificar nosso trabalho junto
a estas cidades", afirmou o deputado.

Prova desta ampliação regional de atuação foi a diversidade de lideranças presentes em seu gabinete no dia da posse.
Para cumprimentar o deputado e reafirmar a confiança em seu trabalho estiveram em seu gabinete na ALMG, prefeitos,
vices, vereadores, presidentes de clubes de serviços e entidades organizadas de cidades como Conselheiro Lafaiete,
Ouro Branco, Congonhas, Piranga, Rio Espera, Ouro Preto, Belo Horizonte, Prados, entre outras.

Empossado na sexta-feira, 1º de fevereiro, em solenidade no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
Glaycon Franco  (PV) exercerá seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. O deputado tomou posse
ciente dos desafios do atual cenário político de Minas Gerais, que vive grave adversidade econômica, e pactua com a
necessidade de um esforço e união dos poderes constituídos para tornar Minas viável novamente.

Franco colocou-se disposição do partido para presidir ou entregar as diversas comissões  da Casa Legislativa.
"Sempre que acionado nos colocamos à disposição em nossos mandatos anteriores. Participei de importantes
momentos de comissões  como as de Saúde, de Cultura, Minas e Energia, Administração Pública e Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Estou novamente disposto a colaborar com dedicação da forma que meu partido e
demais colegas parlamentares assim entenderem e me indicarem", afirmou.

Glaycon Franco  finaliza reiterando compromissos com as causas defendidas por seu mandato, como saúde e o
municipalismo, desenvolvimento e combate às desigualdades regionais. "O atual momento do nosso Estado e o luto
que vivemos pela recente tragédia ocorrida em Brumadinho não nos permite estar feliz neste momento, mas, assumo
este novo mandato com muita serenidade, responsabilidade e empenhado em representar com honra cada mineiro e
cada voto conquistado."

Admin Autor
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Foi publicado em redes sociais mais um caso de animal maltratado em Divinópolis. Desta vez, foi que um homem
amarrou um cão em sua caminhonete e o arrastou pelas ruas da cidade, em uma crueldade, insana e criminosa
maldade - O animal incrivelmente, conseguiu sobreviver e logo a seguir desapareceu - As cuidadoras de animais da
cidade estão atrás de qualquer tipo de informação. Assim como a Delegacia de Polícia Civil, através do Delegado
Regional Leonardo Pio, que abrirá procedimento de investigação - No perfil nas redes sociais, após diversos
comentários falando sobre o cometimento de sua monstruosidade contra o cão, ele é identificado, com Luca Gontijo.
Na rede social de Noraldino em 16 horas, existem 3,3 comentários e 5,3 compartilhamentos

Noraldino Junior , em áudio explicou que o fato aconteceu na Rua Gustavo Corsal, número 1.360 no Bairro São
Judas. E na dinâmica do fato, quando o "meliante" foi abordado por uma tratadora, ele ainda a teria ameaçado. O
deputado conta ainda que a polícia chegou a ir na casa do autor, porém ele não estava. Mas a busca dele continuar.
Noraldino solicita que, quem puder tente achar o cão que deve estar em algum lugar em péssimas condições,
escondido e ferido. E que após isso entre em contato com ele.
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Divergências políticas podem gerar turbulências que dificultam a implantação de promessas de campanha
SÃO PAULO - Doze dos 27 governadores que assumiram novos mandatos em 1º de janeiro terão que lidar com
integrantes de partidos que foram seus adversários nas eleições do ano passado nos comandos de assembleias
legislativas . Essa falta de afinidade partidária pode gerar turbulências que dificultem a implantação de promessas de
campanha, pois cabe ao chefe do Legislativo estadual definir a pauta de votação dos projetos de lei.

Com a exceção do Amapá, todos os governadores que não contarão com um aliado de primeira hora no parlamento
estadual estão estreando no cargo. Nove dos dez que foram reeleitos vão ter colegas de siglas ou membros de
legendas que os apoiaram nas campanhas no comando das assembleias, o que indica, em tese, a perspectiva de um
mandato mais tranquilo.

Aliados de governadores dizem não se incomodar com a independência do presidente  da Assembleia. Em Santa
Catarina, o governador Comandante Moisés (PSL) terá no comando do legislativo um político do PSD, partido que foi
seu adversário no segundo turno. O líder do governo, Onir Mocellin (PSL), aposta que o novo presidente  da
Assembleia, Julio Garcia, não fará oposição.

- É uma pessoa do bem, não vai ser oposição por ser oposição - afirma Mocellin, acrescentando que o governador ficou
distante da disputa no Legislativo.

Já em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) tentou emplacar um colega de partido, Álvaro Guimarães, na
presidência da Assembleia, mas a candidatura ruiu. De acordo com parlamentares, foi gerado um descontentamento
depois que Caiado quebrou o compromisso de indicar Lissauer Vieira (PSB) como líder do governo. Os parlamentares
resolveram, então, lançar Vieira, que acabou se elegendo para comandar a Assembleia com o voto de 37 dos 41
deputados estaduais.

O aliado de Caiado até desistiu de concorrer. Diante dessa reviravolta, a previsão de próprios colegas de partido é que
Caiado terá uma relação difícil com a Assembleia ao longo do mandato.

No Paraná, o governador Ratinho Júnior (PSD) terá que lidar com o PSDB no comando da Assembleia, que, nas
eleições do ano passado, apoiou a candidatura de sua adversária, Cida Borghetti (PP). Mas o líder do governo,
Hussein Bakri (PSD), acredita que isso não vai impedir que o presidente  da Assembleia, Ademar Traiano, ajude o
governo.

- Ele era um dissidente no PSDB e apoiou o governador Ratinho Júnior - afirmou.

Em Minas, o Novo, do governador Romeu Zema, não interferiu na disputa do legislativo. O comando da Assembleia
será do PV, com Agostino Patrus, que era aliado do candidato derrotado ao governo, Antonio Anastasia (PSDB). Já de
olho no complexo quadro da Assembleia local, Zema, mesmo se dizendo um representante da nova política, indicou um
parlamentar veterano para ser o seu líder na Casa. O posto ficou com Luiz Humberto Carneiro , que ocupou a
mesma função na gestão Anastasia (2011-2014).

No Rio Grande do Norte, governado pela petista Fátima Bezerra, a assembleia será comandada pelo PSDB, com
Ezequiel Ferreira. Apesar da rivalidade histórica entre as legendas, o líder do governo, George Soares (PR), não
considera o chefe do Legislativo como adversário.
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- No segundo turno, ele apoiou a governadora (contra Carlos Eduardo, do PDT). Considero que ele é um integrante da
nossa base - afirmou o líder.

O cenário por todo o país

Os governadores de Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio,
Rondônia, Roraima, Santa Catarina terão integrantes de partidos adversários na eleição do ano passado no comando
de assembleias legislativas. Há casos, como no Rio, em que a relação é boa entre opositores.

Os governadores do Acre, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins vão
contar com colegas de partido no comando do Legislativo estadual.

Nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe, os presidentes das assembleias são filiados a
legendas que faziam parte das coligações dos governadores na eleição do ano passado.

O único estado que ainda não tem um novo presidente de sua Assembleia Legislativa  é São Paulo. Por causa de
um emenda à Constituição estadual, aprovada em 1996, a posse de deputados  estaduais paulistas só ocorre rá em
15 de março.
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