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R7
Título: Zema apresenta reforma para economizar R$ 1 bilhão

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Número de secretarias será reduzido de 21 para 12; mesmo com a medida, Secretaria da Fazenda não garantiu fim do
parcelamento dos salários
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apresentou nesta terça-feira (5) uma proposta de reforma
administrativa para economizar R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos. Mesmo com a medida, o secretário da Fazenda,
Gustavo Barbosa, afirmou que ainda não será possível acabar com o parcelamento dos salários dos servidores.

- Temos uma folha de pagamento mais de R$ 3 bilhões por mês. Estamos falando em economizar R$ 1 bilhão em
quatro anos. Na verdade, é uma otimização de gastos. Precisamos fazer mais para remodelar este pagamento.

Zema quer privatizar Cemig, cortar até o limite e diminuir impostos

De acordo com Zema, o projeto de lei que trata da reforma administrativa será enviado em regime de urgência à ALMG
( Assembleia Legislativa de Minas Gerais) para análise dos deputados . O plano terá duas fases. Na primeira, está
prevista a redução no número de secretarias de 21 para 12. Depois, também haverá mudanças nas empresas do
Estado, autarquias e fundações. A proposta é enxugar as secretarias em 47%.

- A situação do Estado é extremamente delicada no que diz respeito à situação financeira. Não há outro caminho a
seguir a não ser este. Fazer cortes que, na verdade, não vão resolver a situação em imediato, mas que são o início da
solução a longo prazo.

Veja como fica a nova organização das secretarias:
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Alterosa
Título: Governo envia reforma administrativa para a ALMG - 19h39

Editoria: Jornal da Alterosa
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governador Romeu Zema enviou hoje à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais um projeto de lei com a proposta
para a reforma administrativa do Estado. Entrevista: Romeu Zema (governador de Minas Gerais); Otho Levi (Sec. de
planejamento e gestão); Gustavo Barbosa (secretário da Fazenda).
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TV Globo
Título: Reforma administrativa - 19h25

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governador Romeu Zema, do Partido NOVO, enviou hoje o primeiro projeto de lei para a Assembleia Legislativa .
A reforma administrativa proposta pelo executivo prevê a fusão de secretarias e o corte de cargos comissionados. Com
a redução de custos, o governo espera aumentar a eficiência do Estado. Entrevista: Romeu Zena - NOVO (governador
de Minas Gerais); Otto Alexandre Levy Reis (sec. Planejamento e Gestão/MG); Gustavo Barbosa (sec. de
Fazenda/MG).
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TV Globo
Título: CPI da Vale - 19h21

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  pode abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o desastre da Vale em
Brumadinho. A maioria dos deputados assinou um requerimento pedindo a instalação da CPI. Ontem, o deputado
João Vitor Xavier protocolou na Comissão de Administração Pública  uma proposta de endurecimento de de
normas para o licenciamento ambiental e para fiscalização das barragens. Entrevista: Sargento Rodrigues  - PTB
(deputado estadual); João Vítor Xavier - PSDB (deputado estadual).
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Record
Título: Preços abusivos na grande BH -  MP quer derrubar decreto sobre placas de veículos -

19h12
Editoria: MG Record

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Proprietários de veículos questionam os preços cobrados para emplacar os carros. O serviço só pode ser feito no
município onde a pessoa mora. Aí o consumidor fica refém dos valores cobrados e pode até ser vítima de um cartel. A
orientação é denunciar esse tipo de irregularidade. MP quer derrubar decreto estadual. O tema já foi debatido em
audiência pública pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais, mas é preciso uma mudança na legislação para permitir ao departamento determinar a tabela de preços.
Entrevista: Sílvio Barbosa (locutor de rodeios); Rômulo Brasil (advogado).
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Inconfidência FM
Título: Proposta da reforma administrativa - 18h46

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Romeu Zema apresenta proposta de reforma administrativa que encolhe de 21 para 12 o
número de secretarias com uma economia estimada de R$ 1 bilhão em 4 anos. Esses são alguns dos pontos da
proposta de reforma administrativa enviada nesta terça feira pelo Governador Romeu Zema para a Assembleia
Legislativa . Segundo o Romeu Zema, a expectativa é de que a reforma ajude o governo a estabilizar as contas do
estado a longo prazo. Entrevista: Romeu Zema - Governador de Minas, Otto Levy - Secretário de Planejamento,
Gustavo Barbosa - Secretário da Fazenda.
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Rede Minas
Título: De volta ao trabalho - 19h21

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Deputados abrem ano legislativo discutindo CPI e reforma administrativa. Entrevista: Sargento Rodrigues
(deputado estadual PTB) ; Beatriz Cerqueira (deputada estadual PT) ; João Vitor  Xavier (deputado estadual
PSDB).
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Rede Minas
Título: Reforma administrativa - 19h20

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Governo propõe cortes de 47% na estrutura do Estado.O Governo de Minas enviou nesta terça-feira à Assembleia
Legislativa  o projeto da Reforma Administrativa. O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a proposta prevê
uma redução de 47% na estrutura do estado, com a redução de secretarias de 21 para 12 e extinção de cerca de 3,6
mil cargos comissionados.
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Portal O Tempo
Título: Galo, Cruzeiro e América não receberam da Caixa, diz deputado mineiro

Editoria: Esportes
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual e membro do conselho deliberativo do América, Alencar da Silveira Júnior , está promovendo
um movimento nacional para cobrar a Caixa Econômica Federal. Segundo o parlamentar, a instituição financeira está
devendo todos os 24 clubes de futebol, incluindo o Coelho, que ela patrocinou em 2018. A quantia para cada time
superaria, pelo menos, R$ 1 milhão.

Informações apuradas pelo Super FC dão conta de que o alviverde ainda tem para receber R$ 1,2 milhão. O vice-
presidente  de futebol da Raposa, Itair Machado, disse em entrevista para o programa "Bola da Vez", da ESPN, que a
Caixa deixou de pagar para o Cruzeiro R$ 4 milhões. O Atlético, por conta do jogo pela Pré-Libertadores, contra o
Danubio, do Uruguai, não se pronunciou.

Alencar fez críticas à Caixa e disse que irá recorrer aos deputados  ligados aos clubes e à Câmara Nacional para
pressionar a instituição financeira e receber os valores devidos.

"Todos os clubes que tinham contrato com a Caixa não receberam a última parcela (de dezembro). Ela paralisou os
pagamentos. Estou mandando um e-mail para todos os clubes e vou enviar um comunicado para a bancada do esporte
na Câmara Nacional e para os deputados  que têm algum tipo de ligação com os clubes. A ideia é fazer uma pressão
para que a Caixa honre o contrato e faça os pagamentos", afirma.

O deputado ressalta que o fato de a Caixa não querer mais patrocinar o futebol não a isenta de cumprir os contratos
firmados. "Contrato é para ser cumprido. Eles não vão mais patrocinar o futebol, mas tem que pagar. Estou fazendo
esse movimento político para que os clubes possam receber com certa urgência, pois o início de ano para todos os
clubes está sendo de muita dificuldade financeira", finaliza.

Questionada sobre as dívidas com os clubes, o valor e o motivo dos atrasos, a Caixa Econômica Federal, por
intermédio de sua assessoria de imprensa, disse apenas que "assuntos relativos aos patrocínios e seus
desdobramentos são tratados diretamente com proponentes ou patrocinados".
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Bhaz
Título: Adalclever cita amor ao Galo e diz estar 'entendendo' nova função: 'Cumprir o que for

determinado'
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Com um currículo amplo na política, o ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
Adalclever Lopes, ocupará o cargo de consultor técnico especializado do prefeito Alexandre Kalil (PHS). O convite para
o cargo foi feito pessoalmente pelo prefeito ao ex-deputado.

Recém-apresentado, o novo consultor não soube explicar precisamente como será sua atuação na PBH. Em coletiva
nesta terça-feira (5), quando questionado, o ex-deputado disse que ainda está se ambientando e não anunciou pautas
ou projetos.

"Não tenho nada a adiantar, à medida que me for solicitado, estarei junto para contribuir com a prefeitura. Serei
responsável pela articulação institucional com todos os entes. Estou me acostumando ainda, entendendo onde vou
trabalhar e cumprir o que for determinado", afirmou.

Adalclever concorreu pelo MDB ao Governo de Minas no ano passado. O ex- presidente  da ALMG anunciou
candidatura em agosto, após Marcio Lacerda (então PSB) oficializar que não participaria da disputa. O atual consultor
técnico da PBH ficou em quarto lugar, atrás de Romeu Zema (Novo), Antonio Anastasia (PSDB) e Fernando Pimentel
(PT).

Segundo a PBH, o ex-deputado deve atuar na interlocução interna e externa, de acordo com as demandas do prefeito,
com entidades dos poderes públicos e da sociedade civil organizada. Além disso, ele terá uma rotina como a dos
secretários municipais, secretários adjuntos, consultores e assessores.

Quanto à proximidade com Kalil, Adalclever disse que a admiração com o chefe do executivo municipal está ligada aos
gramados. "Sou atleticano desde que nasci, por aí veio uma relação próxima com o Kalil, que é uma figura
representativa do clube, muito simpático e que todos nós gostamos", afirma.

Adalclever assume o cargo com um salário de aproximadamente R$ 17 mil. Como deputado, ele tinha vencimentos
líquidos em torno de R$ 18,7 mil.

Comentários
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Alvorada
Título: Romeu Zema apresenta primeiro projeto de lei para a ALMG - 17h28

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas, Romeu Zema, apresentou hoje seu primeiro projeto de lei para a Assembleia Legislativa  do
Estado. A proposta de reforma administrativa prevê a redução no número de secretarias de 21 para 12. Essa medida
somada à extinção de 60% dos cargos comissionados deve gerar economia de até R$ 1 bilhão em quatro anos. Para
ser implementado, o projeto ainda precisa passar pela Assembleia.
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Portal EM
Título: Adalclever Lopes vai atuar como consultor de relações institucionais na PBH

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Convite foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil. O ex- presidente da Assembleia Legislativa  é considerado homem
forte de bastidores, com bons relacionamentos no plano federal, estadual e no meio empresarial
O ex- presidente da Assembleia Legislativa , Adalclever Lopes (MDB) será consultor para assuntos institucionais do
prefeito Alexandre Kalil. É ampla a gama de temas que o emedebista deverá atuar, em todos os níveis de governo -
municipal, estadual e federal.

De conversas com o setor produtivo e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para a aparar
arestas relacionadas à aprovação do novo Plano Diretor de Belo Horizonte, passando pela interlocução com diversos
órgãos do governo federal com os quais Adalclever tem bom trânsito e até mesmo o acompanhamento político dos
repasses constitucionais do IPVA e ICMS do estado para Belo Horizonte.

Em recente reunião entre o prefeito Alexandre Kalil, o secretário municipal da Fazenda, Fuad Noman e o governo de
Romeu Zema, foi informado ao estado a disposição de Belo Horizonte de aguardar que o estado regularize os atrasos
nos repasses constitucionais de 2018 com os outros municípios mineiros, que estão em situação crítica.

Mas Kalil e Fuad Noman deixaram claro que a situação da capital é de equilíbrio fiscal, mas não há fôlego para atrasos
em 2019 porque em 2018, o estado deixou de fazer R$ 429 milhões em transferências constitucionais obrigatórias,
relativas aos repasses de ICMS e de IPVA.

"Apesar disso, com planejamento e austeridade, conseguimos fechar o ano sem déficit financeiro. Não tivemos
superávit, mas tampouco fechamos no vermelho. Empatamos no zero a zero. Mas com certeza em 2019 precisamos
receber os repasses constitucionais a que temos direito", afirma Fuad Noman, em referência ao fato de que só em
janeiro, o governo do estado deixou de fazer transferências constitucionais obrigatórias à capital mineira que somam
R$ 129 milhões.

Apresentado para a função por Leo Burguês, líder do governo na Câmara Municipal, Adalclever, liderança importante
no MDB mineiro, evitou dar conotação política à sua nomeação. Considerando ter sido um convite pessoal do prefeito,
ele descartou tratar-se de uma aproximação política de seu partido com Kalil.

Adalclever informou que atuará quando solicitado promovendo a interlocução institucional entre Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) e demais órgãos e estruturas do estado em âmbito municipal, estadual e federal. As funções do cargo
se aproximam da secretaria de Relações Institucionais e daquelas exercidas pela secretaria de Governo, cargo
ocupado pelo vice-prefeito Paulo Lamac (Rede) até 9 de outubro.

Lamac e Kalil se desentenderam politicamente por causa das eleições para deputado estadual, quando o candidato do
prefeito, Iran Barbosa (MDB) não foi eleito.

Adalclever Lopes foi deputado estadual por quatro mandatos, os dois últimos dos quais foi presidente  do Legislativo
mineiro, eleito por seus pares. Habilidoso em negociações, sempre foi um político com forte atuação em bastidores,
econômico em suas declarações à imprensa.

Ele concorreu ao governo de Minas pelo MDB, depois de ter rompido politicamente com o governador Fernando
Pimentel (PT) poucos meses antes das eleições, em decorrência da candidatura da ex- presidente  Dilma Rousseff
(PT) para o Senado, cargo que Adalclever em princípio, pensou em disputar.
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Inconfidência AM
Título: Projeto de Lei para abrir mão de recolhimento de imposto - 14h54

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Gerais vai encaminhar a Assembléia Legislativa  do estado nos próximos dias, projeto de lei
elaborado pelo próprio executivo com o objetivo de abrir mão do recolhimento do imposto sobre transmissão causa
mortes e doação no caso dos repasses feitos pela Vale aos familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. Até
ontem, 134 corpos foram encontrados pela equipe de resgate.
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Bhaz
Título: Zema faz analogia com comida para rebater críticas ao PSDB: 'Olha o resultado e não

quem está executando'
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), comentou na manhã desta terça-feira (5) a presença de membros do
PSDB em seu governo. Desde que tomou posse, após vencer os tucanos nas eleições, o administrador começou a
montar sua equipe de gestão e tem sido criticado, inclusive por membros do próprio partido, por conta da proximidade
com membros do PSDB.

Estão envolvidos na gestão de Zema: o secretário de governo e ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos (PSDB); o
deputado estadual Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), que é líder de governo na Assembleia; e a ex-secretária de
Planejamento e Gestão do Governo Anastasia, Renata Vilhena.

Renata foi uma das consultoras da reforma administrativa apresentada por Zema hoje. Questionado sobre a relação
com os tucanos e com a ex-secretária, o governador disse que avalia as pessoas e nãos o partidos.

"Quando você contrata um serviço de qualidade, você olha o resultado e não quem está executando", afirmou Zema.
"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. Temos de ver resultado, temos de quebrar um pouco essa ideia de que as pessoas é que
as vezes definem", complementou.

Quanto ao fato de Renata continuar articulando medidas em seu governo, o gestor estadual afirmou que ela presta um
serviço terceirizado. "Ela é funcionária da Fundação Dom Cabral, que prestou serviços de consultoria para o governo.
Se ela vai continuar, tem que olhar lá na fundação. Eu não sei se ela está lotada em outro projeto, eles prestam serviço
para várias instituições e as equipes mudam", disse.

Incômodo

A proximidade com os tucanos tem incomodado membros de outros partidos tradicionais da política como o MDB, o PT
e o DEM, que temem ficar de fora do governo. Segundo interlocutores, deputados  pretendem usar a aliança
"tucanovo" para pressionar a administração estadual.

Em conversa com o BHAZ, o secretário de governo, Custódio Mattos, garantiu que não haverá exclusão durante o
mandato de Zema. "Conversei com mais de 40 parlamentares e todos entenderam que farão parte, e eu serei
responsável por este elo. O novo cenário político exige mudanças, inclusive na escolha dos secretários. Por exemplo,
eu sou o único com passado político e não fui escolhido por causa de partido, mas, sim, por ser técnico no serviço
público e ter experiência no diálogo com a ALMG", afirmou Custódio.

Ainda de acordo com o secretário, todos estarão representados no governo. "A nova política parte pelo princípio de
prevalecer a competência, o interesse público e a redução de custos. Não é que os partidos não estejam
representados, acho que toda a Minas Gerais está representada com nomes que foram escolhidos tecnicamente e com
competência para enfrentar os desafios e representar todo o Estado e não partes", disse.

Comentários
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Itatiaia
Título: Minas Arena aciona Cruzeiro na Justiça - 18h45

Editoria: Turma do Bate Bola
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

A Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Minas
Gerais contra o Cruzeiro. De acordo com o TJ, a Minas Arena solicita o bloqueio de 12 milhões de reais das contas do
Cruzeiro para cobrir despesas de jogos realizados entre 2015 e 2016. O Cruzeiro já é réu em uma ação no valor de 10
milhões. A Minas Arena informou que o Cruzeiro já sabia da ação. Em resposta, o Cruzeiro disse que ainda não foi
citado judicialmente e vai aguardar. O Cruzeiro informa que ficou sabendo do caso pelos veículos de imprensa.
Emanuel Carneiro cita acordo feito pelo Mineirão com o Atlético que acabou diminuindo taxas. A Minas Arena reclama
também de falta de repasses do Governo do Estado. Emanuel fala que o Cruzeiro pode decidir jogar na Arena
Independência, fazendo o Mineirão se tornar um elefante branco. Segundo Emanuel, jogar no Mineirão é caro e
entendimento vem sendo adiado, inclusive com pedido de CPI na Assembleia. Emerson Pancieri cia entrevista que fez
com Samuel Lloyd, que informou que o Mineirão é o estádio com o maior número de eventos no país.
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G1
Título: Com mudança no quadro de vereadores, Câmara retorna às atividades em Divinópolis

Editoria: Centro-Oeste
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Vereador Cleiton Azevedo (PPS) renunciou sua cadeira para assumir mandato como Deputado Estadual.
A Câmara Municipal de Divinópolis retornou às atividades após recesso parlamentar nesta terça-feira (5) com uma
mudança no quadro de vereadores. A última reunião realizada em 2018 foi marcada por tumultos e pela votação ao
pedido de impeachment contra o prefeito da cidade, Galileu Machado (MDB).

Durante a reunião ordinária desta terça-feira, foi anunciada a renúncia do vereador Cleiton Azevedo (PPS), conhecido
como " Cleitinho ", que foi eleito Deputado Estadual e assumiu seu mandato na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais.

Após o anúncio, o primeiro suplente de Cleitinho , Matheus Costa (PPS), foi empossado como novo vereador do
município.

Durante a reunião, três projetos para nomear ruas da cidade foram apreciados pelos representantes do Legislativo. De
acordo com o Secretário Legislativo da Câmara, Vander Lúcio Penha, os projetos lidos na sessão desta terça-feira são
projetos que restaram de 2018.

"Hoje temos um total de 55 projetos restantes de 2018 em tramitação na Secretaria. Destes, 30 são [de autoria] do
Legislativo, 15 [de autoria] do Executivo, uma proposta de Emenda à Lei Orgânica, um projeto de Decreto, cinco
Projetos de Lei Complementar e um veto", detalhou.

Dentre os projetos em tramitação na casa, estão os projetos de lei que preveem a alteração na planta de valores base
para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Código Tributário e Fiscal do Município.

O novo vereador da Câmara, Matheus Costa, é empresário e tem 27 anos. Com 1.601 votos válidos, foi eleito como
primeiro suplente do então vereador eleito Cleiton Azevedo.

Em 2017, enquanto ocupava cargo de confiança na Secretaria Municipal de Esportes, ele foi alvo de uma Ação Civil
Pública, movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por improbidade administrativa.

Segundo a denúncia do MPMG, o então funcionário municipal não cumpria a jornada de trabalho que lhe era
determinada. A investigação demonstrou que das 1.542 horas exigidas para o cargo, Matheus trabalhou apenas 147
horas e 5 minutos - sendo que destas, 83 horas e 24 minutos foram abonadas entre os dias 1º de janeiro e 1º de
outubro de 2014.

Já em 2016, o garçom Douglas Cruz protocolou um documento junto à Comissão de Direitos Humanos  na Câmara
dos Vereadores alegando ter sofrido injúria racial por parte do empresário.

Segundo o denunciante, Matheus o ofendeu com palavras raciais enquanto ele trabalhava em um bar na região central
de Divinópolis.

No mesmo ano, uma jovem, de 24 anos, acusou o empresário de estupro. Na ocasião, ela alegou ter sido violentada
sexualmente após se recusar a manter relações sexuais com ele. À época, o empresário alegou que a relação sexual
ocorreu com o consentimento da jovem e que possuía provas de sua inocência.

Procurado pelo G1, o vereador não atendeu às ligações da reportagem.
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O G1 também procurou a Delegacia de Polícia Civil em Divinópolis para saber sobre o andamento dos casos
envolvendo Matheus Costa e aguarda retorno.
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Governador reforçou que a proposição "visa a reduzir custos e aumentar a eficiência do Estado"(Foto: Gil
Leonardi/Imprensa MG)

O novo Governo de Minas Gerais apresentou, nesta terça-feira (5), uma proposta com novo desenho da estrutura
administrativa do Estado, sugerindo a redução do número de secretarias dos atuais 21 para 12 (ver quadro). O projeto
de lei foi apresentado pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelos secretários de Estado de Planejamento e Gestão,
Otto Levy, e de Fazenda, Gustavo Barbosa, em entrevista coletiva, na Cidade Administrativa. O texto deve ser
encaminhado à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) em regime de urgência. A expectativa do Governo
é a de que a as mudanças resultam em uma economia de R$ 1 bilhão durante os quatro anos da gestão de Zema.

Durante a coletiva, Zema reforçou que a proposição "visa a reduzir custos e aumentar a eficiência do Estado". A
economia anual de cerca de R$ 235 milhões deve ser atingida graças à extinção de empresas, autarquias e fundações,
medida que será enviada posteriormente ao Legislativo, além do corte de cargos de comissão e do ganho de eficiência
com a fusão das pastas. Assim, ao final da reforma, a estrutura organizacional do Estado deve ser reduzida de 75 para
57 órgãos. O Governo destaca que a proposta ainda pretende enxugar a estrutura interna das secretarias em 47%, em
ações resultantes do corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias.

Com relação aos cargos em comissão, gratificações e funções gratificadas, a redução deve atingir aproximadamente
1.700 cadeiras. Segundo o Estado, tal revisão corresponde a 16% do total em um primeiro momento, considerando
apenas o novo quadro de secretarias. Um patamar maior deve ser atingido em uma segunda etapa com a
reestruturação de fundações, autarquias e empresas públicas. Segundo informações da imprensa da capital, o intuito é
o de extinguir até 3.600 cargos comissionados, o que pode representar 60% dos cerca de 6 mil cargos de recrutamento
amplo e efetivo que ocupavam funções comissionadas.

O modelo proposto foi construído em parceria com a Organização das Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)
Comunitas. "Os 77 deputados  que representam o Estado e que conhecem todas as cidades sabem perfeitamente da
situação em que Minas se encontra. Vejo que não tem como fazer diferente. Nosso Estado se tornou inviável. A
proposta de orçamento que foi enviada pela gestão anterior de R$ 11,5 bilhões de déficit não corresponde à realidade,
isso aí vai se aproximar de R$ 15 bilhões do déficit projetado para o ano de 2019", avaliou Zema.

Salário dos servidores

Durante a entrevista coletiva, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, não fez previsões para a regularização do
pagamento dos servidores estaduais que, desde o início de 2016, vêm sendo quitado de forma escalonada. "Na
verdade, esta é uma otimização de gastos, que mostra que estamos comprometidos com a redução da máquina. A
gente ainda precisa fazer muito mais para remodelar esse pagamento em escala. Por enquanto, vai permanecer a
forma que está colocada. Não tem como mudar ainda por conta do caos financeiro", afirmou o secretário, conforme
publicado pelo jornal "O Tempo". Neste sentido, Barbosa reforçou que ainda não há escala de pagamento deste mês.
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O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e candidato do MDB ao governo de Minas derrotado
nas últimas eleições, Adalclever Lopes, assumiu nesta terça-feira (5) o cargo de consultor de relações institucionais da
Prefeitura de Belo Horizonte.

O ex-deputado estadual foi anunciado no cargo em uma coletiva de imprensa na qual o vereador e líder do governo na
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Léo Burguês (PSL), representou o prefeito Alexandre Kalil (PHS).

Segundo o vereador, o papel de Adalclever na administração municipal é de articulação entre a prefeitura e outras
entidades do poder público e da sociedade civil. "Ele vai ter um papel importante na Câmara Municipal, na Assembleia
e vem pra somar a experiência de diálogo e articulação vinda de seu tempo como presidente  da ALMG", detalhou
Burguês.

Adalclever, por sua vez, enfatizou que a nomeação não tem nenhum viés político. "É um cargo que já existia e que eu
fui convidado pelo prefeito para integrar a equipe da gestão municipal". Perguntado sobre quando começaram as
negociações para a ocupação do cargo, o ex-parlamentar se limitou a dizer que recebeu o convite do prefeito, mas não
detalhou quando. "Acho que é um grande desafio para mim, então eu aceitei, espero que com a minha experiência na
vida pública eu possa contribuir", ressaltou.

De acordo com o novo consultor da PBH, seu trabalho ainda não foi pautado e depende basicamente do que o prefeito
demandar. "Não há nenhuma pauta específica no momento, à medida que for solicitado, estarei à disposição",
comentou. Adalclever será alocado dentro do prédio da PBH, no Centro, mas afirmou que estará onde for determinado
pelo prefeito, dependendo das demandas.
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Dos 77 deputados que compõem a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, 64 votaram a favor da criação da CPI
de Brumadinho - o necessário para a solicitação seriam apenas 26 assinaturas.
Dez dias após o rompimento da barragem de Brumadinho, pertencente à Vale, em Minas Gerais, três deputados
protocolaram, na manhã de hoje, pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) , na
Assembleia Legislativa . Provisoriamente batizada de "CPI da Mineração", a comissão terá a tarefa de investigar
todos os fatores que levaram à tragédia que já deixou 134 mortos e cerca de 200 desaparecidos, além de um impacto
ambiental ainda sem proporções definidas.

O primeiro signatário do pedido de criação da CPI foi o deputado Sargento Rodrigues  (PTB). Autor de um Projeto de
Lei que visava endurecer a legislação do setor de mineração no País - mas que não foi aprovado -, o deputado João
Vítor  Xavier (PSDB) já vinha coletando assinaturas para criar a comissão, mas, por uma questão estratégica, optou
por não ser o primeiro signatário. É que o regimento da Casa determina que o primeiro deputado a assinar o
documento não pode ocupar nem a Presidência nem a Relatoria da CPI. "E eu pretendo assumir um desses cargos e
até já fui procurado por colegas nesse sentido", diz Xavier.

Dos 77 deputados que compõem a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, 64 votaram a favor da criação da CPI
- o necessário para a solicitação seriam apenas 26 assinaturas. Segundo João Xavier, a comissão não se deterá ao
caso de Brumadinho, investigando, também, a catástrofe de Mariana, ocorrida em novembro de 2015, que causou 19
mortes e provocou o maior desastre ambiental da história do Brasil.

"A CPI tem poder até pedir o indiciamento criminal dos responsável por ambas as tragédias", destaca o deputado. Para
ser instaurada, a comissão precisa, agora, da autorização do presidente  da Casa, o deputado Agustinho Patrus (PV).
Diante da pressão popular e da comoção da sociedade em torno de mais essa tragédia no setor da mineração, Xavier
se mostra otimista. "Acredito que a CPI será instaurada, condenará os culpados por esses crimes e mudará, de uma
vez por todas, a forma de as mineradoras trabalharem em Minas Gerais".
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A economia anual esperada com a reforma é de R$235 milhões, alcançando R$1 bilhão ao fim de quatro anos
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e de
Fazenda, Gustavo Barbosa, apresentaram nesta terça-feira (5), em entrevista coletiva, na Cidade Administrativa, o
projeto de lei da reforma administrativa, que será enviado em regime de urgência à Assembleia Legislativa  para
apreciação dos deputados  estaduais. A proposta prevê economia de R$1 bilhão em quatro anos com, entre outras
medidas, a redução de secretarias, empresas, autarquias e fundações.

A proposta prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas. A economia anual esperada com a reforma é de
R$235 milhões, alcançando R$1 bilhão ao fim de quatro anos. Ela será atingida devido à extinção de empresas,
autarquias e fundações, medida que será enviada posteriormente ao Legislativo estadual, além do corte de cargos de
comissão e do ganho de eficiência com a fusão das pastas. Dessa forma, ao final da reforma, haverá ainda a redução
da estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.

A reforma administrativa determina ainda o enxugamento da estrutura interna das secretarias em 47%, considerando o
corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias.

Já os cargos em comissão, gratificações e funções gratificadas serão reduzidos em aproximadamente 1.700, o que
representa 16% neste primeiro momento, considerando apenas o novo quadro de secretarias. Um patamar maior será
atingido na segunda etapa da reforma, ao reestruturar as fundações, autarquias e empresas. A proposta foi construída
em parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Comunitas.

O governador disse estar otimista quanto à aprovação do texto. "Os 77 deputados  que representam o estado, e que
conhecem todas as cidades, sabem perfeitamente da situação em que Minas se encontra. Vejo que não tem como
fazer diferente, nosso estado se tornou inviável. A proposta de Orçamento que foi enviada pela gestão anterior de
R$11,5 bilhões de déficit não corresponde à realidade, isso aí vai se aproximar de R$ 15 bilhões do déficit projetado
para o ano de 2019".
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O deputado Agostinho Patrus  (PV) foi escolhido pela unanimidade dos presentes, com 75 votos. A eleição não
provocou surpresas, já que ele era o nome mais cotado para assumir o cargo. Agostinho já foi secretário de Estado de
Turismo do governo de Antonio Anastasia, entre 2011 e 2013. Em 2008 foi convidado a assumir a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social.

O deputado Virgílio Guimarães  (PT) chegou correndo no plenário, e não registrou voto, mas disse estar com
Agostinho. Ele justificou o atraso ao fato de ter sido cercado por manifestantes do Norte de Minas. O presidente  da
sessão, Dr. Hely Tarqüínio (PV), deputado mais velho da Casa, não votou, mas declarou apoio a Agostinho. "A
Assembleia inicia sua nova legislatura coesa, independente, consciente de seu papel", diz Agostinho. Ele destacou o
momento difícil de Minas, apontando que caberá ao Legislativo avaliar e discutir as medidas e reformas propostas pelo
Executivo.

Empresário. Mineiro de Belo Horizonte, é formado em Administração e pós-graduado em Gestão Empresarial e em
Logística, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com atuação nos setores de transportes e agropecuário. Em 2011 se
tornou secretário de Estado de Turismo, cargo no qual permaneceu até 2013. Em 2008 foi convidado a assumir a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. No executivo, esteve à frente da formulação, implementação e
execução das principais políticas públicas da área social e do turismo em Minas Gerais. É o atual presidente  do
Partido Verde (PV) em Minas Gerais. Suas principais regiões de atuação política são Sul, Central, Rio Doce, Zona da
Mata e Jequitinhonha/Mucuri.

Atuação Parlamentar na ALMG:

Reeleito, assume em 2019 seu quarto mandato na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), onde ingressou
em 2006. Durante a 18ª Legislatura, liderou o Bloco Compromisso com Minas Gerais. Foi vice- presidente da
Comissão de Administração Pública e presidente da Comissão Extraordinária das Barragens .
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ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (WIKIPEDIA)

Segundo o jornalista Thiago Herdy, de O Globo, uma turma está para a outra como o queijo para a goiabada

A matéria do repórter investigativo Thiago Herdy, publicada no jornal O Globo de ontem (04/02), mergulha
profundamente nos bastidores das relações entre políticos - de todos os partidos - e as mineradoras no estado. Um por
um são listados os membros da já chamada "bancada da lama" em Minas e suas ações em favor das empresas do
setor. A matéria não salva ninguém: ao mesmo tempo em que reporta o pagamento, pelo sindicato dessas empresas,
de R$ 400 mil a um assessor do governador Pimentel, ela cita as gravações da JBS em que o deputado Aécio Neves
"contava como vantagem o fato de ter nomeado, naquele dia, o presidente da Vale". Leia a matéria na íntegra.

SÃO PAULO - Naquela noite de julho de 2014, a decoração do salão de festas no alto do prédio mais alto da cidade, de
onde só se avista uma Belo Horizonte não afetada pela mineração, era inspirada em Las Vegas. Os convidados a
celebrar as 60 primaveras do presidente  do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra),
José Fernando Coura, dividiam-se basicamente em dois grupos: gente da política e da indústria da mineração. Em
Minas Gerais, uma turma está para a outra como o queijo para a goiabada. Presentes o governador em exercício,
Alberto Pinto Coelho  (PP), e os dois principais candidatos à sucessão - Fernando Pimentel (PT) e Pimenta da Veiga
(PSDB). Também apareceram secretários de governo, prefeitos, parlamentares das extensas bancadas da mineração,
tanto da Assembleia mineira quanto da Câmara Federal. De PT a PSDB, PP a MDB. No meio da noite, a surpresa foi
quando o aniversariante pegou o microfone para interpretar canções românticas da MPB. A plateia vibrou.

Os quatro mandatos consecutivos de Fernando Coura à frente do sindicato da indústria mineral significam quase duas
décadas dedicadas a influenciar o mundo político mineiro. Um pequeno fragmento do alcance de sua ação foi
conhecido na época da Operação Acrônimo, quando a Polícia Federal flagrou o Sindiextra pagando R$ 400 mil ao
assessor e testa de ferro de Fernando Pimentel, Otílio Prado, em 2013 e 2014.

O episódio é alvo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desde a descoberta do caso, Coura não se
manifesta sobre o assunto. "Será plenamente esclarecido", limitou-se a dizer, na última sexta-feira, ao GLOBO, por
meio da assessoria de imprensa do Sindiextra. Ele também minimiza a relação construída com políticos. "São relações
estritamente institucionais, e com diversas instâncias dos poderes", afirmou. O sindicato divulgou comunicado
lamentando o ocorrido em Brumadinho. "Não mediremos esforços no sentido de amenizar a dor das vítimas e de seus
familiares", diz o texto.

Presença notada não apenas na festa de aniversário de Coura, mas também em diversos eventos organizados pelo
Sindiextra, o deputado federal Leonardo Quintão (MDB-MG) é reconhecido como um dos principais líderes em defesa
dos interesses do setor no Parlamento - e o primeiro da lista de doações feitas a parlamentares mineiros por
mineradoras em 2014 (R$ 2,1 milhões), ano em que era permitida a doação de empresas. Em 2013, ele foi o relator da
medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração (ANM), ocasião em que suprimiu dois dispositivos que
aumentariam a fiscalização de barragens de rejeitos, segundo reportagem do "Valor". Em nota, o deputado alegou que
a supressão visou preservar a competência exclusiva dos servidores da ANM para o exercício de fiscalização.

Presente também no aniversário de Coura, o deputado estadual Gil Pereira  (PP) foi um dos três votos na assembleia
mineira que sepultaram projeto de lei defendido por ambientalistas depois da tragédia de Mariana, com previsão de
ampliação da fiscalização sobre a ação de mineradoras. Cobrados sobre o tema na última semana, os deputados
registraram em redes sociais que o projeto "inviabilizava a atividade minerária em todo estado", com repercussão nos
índices de desemprego e queda de arrecadação. Um quarto do valor adicionado gerado pela indústria mineira advém
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da mineração, segundo o IBGE. Pereira escreveu ter apresentado "um projeto de lei melhor", que ainda depende de
aprovação.

Braço direito e esquerdo da articulação partidária dos 12 anos de governo tucano em Minas (2003-2014), o discreto
ex-chefe da Casa Civil, Danilo de Castro, também nunca faltou às festas de Coura. Nesta sexta, ele não foi localizado
para comentar a amizade. Em conversa gravada por Joesley Batista, da JBS, em uma suíte do hotel Unique, em São
Paulo, em março de 2017, o tucano Aécio Neves contava como vantagem o fato de ter nomeado, naquele dia, o
presidente da Vale.

- Consegui fazer um negócio raro pra caralho, botei o cara dentro do headhunter, vai ser anunciado segunda de manhã
(...) (Luiz) Trabuco (então presidente do Bradesco) e (Paulo) Caffarelli (então presidente  do Banco do Brasil) estão
sabendo, fechamos hoje, batemos o martelo - disse Aécio em gravação entregue à PF.

Na segunda-feira seguinte à conversa, Fábio Schvartsman foi anunciado como presidente  da Vale. Na última
sexta-feira, Trabuco e Caffarelli negaram ao GLOBO, em nota, ter se encontrado com Aécio para tratar do tema, como
o tucano afirmou a Joesley. Por meio de nota, suas assessorias de imprensa registraram que o processo de nomeação
de presidente  da Vale passou por decisão colegiada formada por representantes dos acionistas controladores (Previ,
Mitsui&Co, BradesPar e BNDESPar).

Também na sexta, Aécio não disse que a gravação era uma "diálogo informal". "A gravação retratou um diálogo
pessoal e informal com uma pessoa que o então senador considerava amigo", escreveu, em nota, seu advogado,
Alberto Toron. Segundo ele, "o tema Vale foi introduzido artificialmente pelo delator, a manifestação do então senador
teve apenas o objetivo de encerrar aquele assunto".

Falta de apoio a delegado

Na festa de aniversário, Pimentel chegou acompanhado de Eduardo Serrano, ex-chefe de gabinete do petista no
governo Dilma Rousseff e citado posteriormente na colaboração premiada de Benedito Rodrigues, ex-operador de
Pimentel, como alguém que tinha ciência de repasses de empresas como Caoa, OAS e Odebrecht ao político mineiro.
Seu advogado, Marcelo Leonardo, nega a acusação.

Na época da tragédia de Mariana, há três anos, o delegado da Polícia Federal destacado para conduzir as
investigações, Roger Lima de Moura, registrou em depoimento formal, obtido pelo GLOBO, falta de apoio interno para
realizar seu trabalho. Relatou ter havido trocas de equipes de agentes a contragosto, dificuldade de acesso às
aeronaves da corporação e até a demora para entrar no caso, dada a orientação do então superintendente da Polícia
Federal em Minas, Sérgio Menezes, para que a instituição "não colasse seu nome nesta tragédia".

Na época, Menezes já flertava uma aproximação com o mundo político: no primeiro ano do governo Pimentel, sua
esposa havia sido nomeada para um cargo na Secretaria de Defesa Social; no segundo, o próprio Menezes deixaria a
superintendência da PF para assumir o comando da mesma secretaria.

Recentemente aposentado, o ex-delegado federal nega ter sido negligente em relação à investigação da tragédia da
Samarco. "Dei total apoio às investigações", afirmou. O relatório final da sindicância que apurou sua atuação registrou
que, na PF, "recursos são efetivamente limitados". O caso morreu aí.
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Título: Zema envia para a Assembleia projeto de corte de secretarias - 16h38
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Governo de Minas quer diminuir os gastos com as secretarias estaduais. Romeu Zema enviou hoje projeto para a
Assembleia Legislativa  e prevê a diminuição do número de secretarias de 21 para 12. Escalonamento dos salários
dos servidores causa polêmica.
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Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Você sabe que cada cidade mineira pode cobrar o preço que quiser por placas de um veículo? É que os proprietários
são obrigados a comprar essas placas nas cidades onde eles moram? Essa situação foi estabelecida em um decreto e
por isso cidades vizinhas apresentam preços tão diferentes pelo menos produto. O Ministério Público instaurou uma
ação de inconstitucionalidade, o objetivo é derrubar um decreto estadual que obriga os donos de veículos a comprarem
as placas nas cidades onde moram. A Polícia Civil informou que o Detran não é responsável por regular o preço
cobrado por placas e tarjetas, disse ainda que o tema já foi debatido em audiência pública pela Comissão de
Transporte Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa  de Minas. Entrevista: Silvio Barbosa - locutor
de rodeios, Rômulo Brasil - advogado.
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Bhaz
Título: Kalil anuncia ex-presidente da ALMG e candidato derrotado ao governo, Adalclever Lopes,

na PBH
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes, foi anunciado nesta
terça-feira (5) como novo integrante da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Adalclever, que foi derrotado na disputa
pelo Governo de Minas no ano passado, será consultor direto do gabinete do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS).

As conversas para Adalclever integrar a administração municipal se arrastavam desde o período eleitoral, no ano
passado, quando o vice-prefeito Paulo Lamac foi exonerado da Secretaria de Governo. "Paulo Lamac está demitido.
Obrigado por tudo, Paulo. Anunciarei na quarta-feira o novo Secretário Municipal de Governo", afirmou, através de um
tuíte, Kalil no dia 7 de outubro. A promessa de anunciar um novo secretário em breve não foi cumprida, e o prefeito
encerrou a pasta (relembre aqui).

De acordo com fontes ligadas ao ex-deputado, Adalclever se aproximou de Kalil durante o período eleitoral por conta
de seu poderio na articulação política. Desde a demissão de Paulo Lamac da extinta Secretaria de Governo, o prefeito
da capital está sem um setor de articulação.

Empresário, Adalclever cumpriu quatro mandatos consecutivos na ALMG, ocupando a presidência da Casa em dois
biênios, entre 2015 e o ano passado. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública e membro
titular do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. As principais regiões de atuação política são Rio Doce,
Jequitinhonha/Mucuri, Central e Zona da Mata.

No ano passado, o ex- presidente  da ALMG anunciou disputar o Governo de Minas após Marcio Lacerda (então PSB)
desistir da candidatura. Adalclever ficou em quarto lugar, com 2,7% dos votos, atrás de Romeu Zema (Novo), Antonio
Anastasia (PSDB) e Fernando Pimentel (PT).

Comentários
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Itatiaia
Título: Adalclever Lopes será o novo articulador político de Alexandre Kalil - 14h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Quarto colocado nas eleições para o governo de Minas no ano passado, ex-deputado estadual será consultor do
prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. Adalclever Lopes ligado ao MDB será apresentado a pouco em entrevista
coletiva na prefeitura como novo consultor especial de Alexandre Kalil.

impresso em 21/02/2019 às 03:40 27 de 341

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg107-itatiaiaurgete-0502.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rádio América
Título: Projeto de lei prevê isenção de imposto de doações para famílias da tragédia de

Brumadinho - 15h42
Editoria: Tarde Viva

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governo do Estado deve encaminhar  nos próximos dias à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um
projeto que propõe isenção de imposto no caso das doações que serão feitas pela Vale aos familiares das vítimas da
tragédia de Brumadinho. A empresa anunciou que fará uma doação de R$ 100 mil às famílias de vítimas.De acordo
com a assessoria do governador Romeu Zema, a obrigação de pagamento do ITCD é responsabilidade de quem
recebe a doação e por isso o projeto prevê que o governo abra mão desse recolhimento.
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Inconfidência AM
Título: Projeto de reforma administrativa do Governo de Minas prevê extinção de secretarias -

13h47
Editoria: Inconfidência Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Doze das 21 secretarias do estado serão extintas. Uma economia estimada de R$ 1 bilhão em 4 anos. Esses são
alguns dos pontos da proposta de reforma administrativa enviada nessa terça feira pelo governador Romeu Zema para
a Assembleia Legislativa  de Minas. Segundo Romeu Zema, a expectativa é de que a reforma ajude o governo a
estabilizar as contas do estado a longo prazo. Entrevista Romeu Zema: Governador de Minas.
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Itatiaia
Título: Alexandre Kalil apresenta ex-presidente da Assembleia como consultor direto do gabinete

da prefeitura - 12H55
Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, apresenta daqui a pouco às 14h no salão nobre da prefeitura o ex-
presidente da Assembleia Legislativa  de Minas, Adalclever Lopes, como consultor direto do seu gabinete. Também
vai participar da apresentação o líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte Léo Burguês.
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Itatiaia
Título: Governador de Minas propõe reforma administrativa com corte de quase 50% da máquina

administrativa- 12h44
Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governo do estado está enviando hoje para Assembleia o primeiro projeto da atual gestão é a reforma administrativa.
Em entrevista coletiva agora a pouco o governador Romeu Zema anunciou que a proposta prevê uma redução de 47%
na estrutura do estado com a fusão de secretarias e a extinção de cargos comissionados. O número de secretarias cai
de 21 para 12 e cerca de 3600 cargos serão eliminados, segundo o governador haverá uma economia de quase R$ 1
bilhão em quatro anos. Entrevista: Romeu Zema - governador de Minas, Gustavo Barbosa - secretário de estado de
fazenda
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Gazeta de Varginha - MG
Título: Posse dos parlamentares dá início à 19ª Legislatura

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

A marcha fúnebre executada por um bombeiro militar em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, marcou a solenidade de posse dos
parlamentares da 19ª Legislatura, no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), nesta sexta-feira
(1/2/19).

A reunião foi presidida pelo parlamentar mais idoso, Hely Tarqüínio (PV), de 78 anos, que abriu a cerimônia citando o
sentimento de dor e de pesar de todo o povo mineiro representado no Legislativo e expressando a solidariedade
humana e espiritual aos familiares e amigos das vítimas. "Asseguro a todos que a ALMG não faltará ao seu dever de
enfrentar e superar os desafios para garantir que fatos como esse não se repitam", afirmou.

A menção do presidente  ao "trabalho heroico" do Corpo de Bombeiros Militar de Minas, no resgate das vítimas em
Brumadinho, provocou o aplauso de todos os presentes. Ele citou ainda as outras forças policiais e de defesa civil, bem
como os voluntários, vindos também de outras localidades. Além da marcha fúnebre, houve ainda um minuto de
silêncio dedicado às vítimas.

A Mina Córrego do Feijão, de propriedade da mineradora Vale, se rompeu há uma semana, no dia 25 de janeiro,
destruindo unidades administrativas da própria empresa e uma extensa área no seu entorno. O número de mortes
confirmadas e de desaparecidos chega a 350. Há, ainda, impactos ambientais, como a contaminação do Rio
Paraopeba.

Posse - Após o Hino Nacional, interpretado pela cantora lírica mineira Elizete Gomes, o deputado Hely Tarqüínio
prestou o juramento e assinou o compromisso de posse, prometendo "defender e cumprir as constituições e as leis da
República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo
mineiro".

O deputado Alencar da Silveira Jr . (PDT), que atuou como 1º-secretário, fez a chamada de deputados  e
deputadas, que também prestaram o compromisso e assinaram o termo de posse. Hely Tarqüínio declarou
empossados os parlamentares e instaladas a 19ª Legislatura e sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária.
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Jornal de Uberaba (MG)
Título: Rodrigo Mateus deixa Procon para integrar equipe de Franco

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Rodrigo Mateus deixa a presidência do Procon Uberaba

Foi publicado no Porta Voz da última sexta-feira (1º), conforme a coluna Bastidores havia antecipado, a exoneração do
presidente  da Fundação Procon de Uberaba, Rodrigo Mateus Signorelli. O desligamento do cargo foi feito a pedido do
próprio Rodrigo para integrar a equipe do deputado federal Franco Cartafina (PHS).

Por telefone, Signorelli explicou ao G1 na manhã de ontem que tem a função de coordenador político na equipe de
Franco, fazendo a interlocução de assuntos partidários com os prefeitos, vereadores e deputados estaduais de MG.

Sobre a escolha do novo presidente  da Fundação Procon, a assessoria da Prefeitura informou que o prefeito Paulo
Piau tratará do assunto nos próximos dias e dará a devida divulgação.

"Pedi ao prefeito que pudesse colocar alguém no meu lugar que tenha compromisso e que possa continuar os projetos
do órgão", comentou Signorelli.
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Itatiaia
Título: Governador Romeu Zema vai encaminhar a Assembleia Legislativa o projeto de lei para

abrir mão do recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortes e doação - 12h35
Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema vai encaminhar a Assembleia Legislativa  o projeto de lei para abrir mão do recolhimento
do imposto sobre transmissão causa mortes e doação, isso no caso do auxílio de R$ 100 mil concedido pela Vale aos
familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. O pagamento do imposto seria de responsabilidade dos familiares.
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Painel - Briga pelo protagonismo

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Briga pelo protagonismo

Assessores dos deputados Sargento Rodrigues (PTB) e Beatriz Cerqueira  (PT) amanheceram a segunda-feira
na porta da Assembleia para ver quem registraria primeiro o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar a tragédia de Brumadinho. Ganhou o deputado, cujo requerimento foi acolhido na frente pela
Mesa Diretora. Desta forma, ele já tem lugar assegurado na CPI, embora não possa presidi-la nem ser seu relator. Os
demais membros serão indicados pelas bancadas.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar - "Política à parte"

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

"POLÍTICA À PARTE"

Quem esteve no gabinete do deputado estadual Raul Belém  (PSC) em Belo Horizonte antes da posse, foi o prefeito
Marcos Coelho (MDB) para levar seus cumprimentos. O ex-prefeito recebe sempre muito bem o prefeito de Araguari,
mas é notório que Belém tem um projeto para apoiar uma candidatura ao Executivo em 2020, contrário ao atual
governo.
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Megacidade - Sete Lagoas (MG)
Título: Estado deverá pagar dívida com os municípios mineiros só a partir de 2020

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O imbróglio entre o governo mineiro e os municípios mineiros está perto de vislumbrar solução negociada depois de
acumular dívida de quase R$ 13 bilhões, cerca de 200 ações judiciais e até ameaça de pedido de impeachment do
governador Romeu Zema (Novo). Será um acordo jurídico e não político ou administrativo, já que, nessas duas últimas
frentes, nada avançou. A iniciativa para resolver a excessiva e complicada demanda foi tomada pelo Judiciário mineiro,
por meio da conciliação, via Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Os entendimentos estão
avançados; tanto é que a Associação Mineira dos Municípios (AMM) suspendeu manifestação que prefeitos fariam no
dia da posse dos deputados estaduais (1º de fevereiro), com pedido de impeachment.

De um lado, há o direito constitucional dos municípios de receberem os repasses; de outro, o governo alega que não
tem dinheiro em caixa. A primeira sessão aconteceu no dia 30 de janeiro passado e foi presidida pela 3ª vice-
presidente  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargadora Mariangela Meyer. Como premissas,
foram adotadas três condições para que a pacificação seja alcançada. A primeira delas é a regularização dos repasses
a partir desta terça-feira (5), quando são feitos os repasses semanais de impostos do ICMS (imposto sobre circulação
de mercadorias e serviços) e Fundeb (fundo da educação básica). A segunda condição é a apresentação de um
cronograma de pagamento dos atrasados e a terceira, a suspensão de todas as ações judiciais protocoladas pelos
prefeitos.

Haveria um segundo encontro no próximo dia 8 para que o governo apresentasse o cronograma de pagamentos, mas
até a semana que vem, o governo deverá concluir essa etapa. A tendência é o Estado começar amanhã a
regularização dos repasses atuais. Quanto aos atrasados, deverá dividir em duas etapas: os atrasados de Romeu
Zema, no primeiro mês de governo, e os de seu antecessor, Fernando Pimentel (PT), acumulados por dois anos. O
governo Zema deve cerca de R$ 500 milhões, e o de Pimentel deixou como herança a dívida de R$ 12 bilhões. A
tendência, nesses casos, é o governo Zema pagar em cinco parcelas sua dívida e começar a pagar a de Pimentel a
partir de janeiro do ano que vem (2020).

Como fica a reeleição dos prefeitos?

Para isso, os prefeitos terão que aprovar antes, em assembleia, as propostas em discussão, até porque o ano que vem,
2020, é o último ano do mandato deles; alguns buscarão a reeleição, outros talvez não possam mais, mas atuarão para
eleger seus aliados.

É aquela situação que não deverá agradar a todos. Servidores irão receber o 13º salário em 11 parcelas, e os prefeitos
só a partir de janeiro do ano que vem e não se sabe em quantas parcelas. A maioria deles deverá reivindicar que a
dívida seja quitada então em 12 meses, alcançando o resto de mandato deles e recuperar a capacidade de administrar
na oferta dos serviços públicos.

Renegociação da dívida depende da Assembleia

Não será fácil, haverá muita turbulência para que o governo mineiro aprove a adesão do Estado ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF). Zema deverá ter maioria dos votos na Assembleia Legislativa , mas a situação vai se
agravar quando forem discutidas as contrapartidas, como venda de estatais, congelamentos de salários dos servidores,
aumento da contribuição previdenciária dos servidores, teto de gastos entre outros.

Se a estatal a ser vendida for a Copasa ou a Cemig, será necessário a realização de um plebiscito popular, além da
aprovação pelos deputados . Ou mudam a Constituição, que exige o referendo popular, para eliminar essa condição
ou a consulta popular terá que ser feita.
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Aumentar a contribuição previdenciária dos servidores, de 11 para 14%, sem regularizar o pagamento dos salários,
que, hoje, é parcelado dentro do mês e ainda sem dar reajustes, será outro desafio que enfrentará a resistência dos
servidores e seus sindicatos.

Se o governo aderir à renegociação, estará também renunciando às ações judiciais que manteve até agora para o
recebimento dos atrasados da lei Kandir, aquela que desonerou o ICMS de produtos de exportação, como o minério,
que, hoje, infelizmente, é motivo de tristeza, medo e tragédia no Estado. De acordo com os dados da própria
Assembleia Legislativa , o governo federal deve a Minas cerca de R$ 130 bilhões, enquanto a dívida de Minas com a
União seria de R$ 90 bilhões. Ou seja, no encontro de contas, Minas teria a receber R$ 40 bilhões. Falta um poder
moderador, por exemplo, do Judiciário federal para resolver o conflito. Mas se Minas abre mão da demanda, terá que
se sujeitar à renegociação unilateral do governo federal, com as condições apontadas acima.

FONTE: Da redação com/BHz
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Diário de Araxá Online
Título: Zema propõe isenção de imposto sobre doação que será paga a familiares de vítimas da

tragédia
Editoria: Minas

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, elaborou projeto de lei para abrir mão do recolhimento do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), no caso das doações que serão feitas pela Vale aos familiares das
vítimas da tragédia de Brumadinho. Vale esclarecer que a obrigação de pagamento do ITCD é responsabilidade de
quem recebe a doação.

A proposta, desenvolvida em função da tragédia que vitimou centenas de famílias, será encaminhada à Assembleia
Legislativa nos próximos dias.

Situação em Brumadinho até o momento

Até o momento, 134 corpos foram encontrados durante a operação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em
Brumadinho, após o rompimento da barragem B1 Mina do Feijão. Já foram identificadas 120 vítimas.

As buscas desta segunda-feira (4) foram parcialmente retomadas em razão da chuva que atinge a região. Um bote da
corporação tenta, neste momento, localizar vestígios no Rio Paraopeba.

O número de desaparecidos é de 199; 394 pessoas já foram localizadas e 105 estão desabrigadas.

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que já foram coletadas 522 amostras de DNA para que seja feita a devida
identificação das vítimas.
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Destak News - Centro-Oeste de Minas
Título: Aprovados em concurso da PM protestam em BH contra adiamento da convocação

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Dezenas de aprovados do concurso público para recrutar 1.560 soldados para Belo Horizonte e interior do Estado
fizeram um protesto silencioso em frente à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) nesta segunda-feira (4),
quatro dias após o adiamento das convocações pelo prazo de um ano. A matéria continua após a publicidade (Clique
na imagem e conheça nossa linha de produtos)

Os manifestantes empunharam faixas pedindo a convocação e reforçando a importância da segurança pública.
Conforme o edital, publicado em julho de 2018, a convocação dos aprovados estava prevista para acontecer na última
sexta-feira (1º) e o Curso de Formação de Soldado (CFSd) teria início no próximo dia 11. Porém, alegando a séria crise
financeira herdada do governo anterior, com parcelamento dos salários dos servidores e atraso no repasse dos
recursos aos municípios, o governo de Minas remarcou a data.

Agora, segundo resolução assinada pelo comandante-geral da PM, coronel Giovanne Gomes da Silva, a convocação
dos oficiais destinados para a Região Metropolitana de BH - 690 no total, sendo 621 homens e 69 mulheres -, está
prevista para acontecer em 11 de fevereiro de 2020. Já no interior do Estado, com 870 vagas, sendo 783 para homens
e outras 87 para mulheres, a convocação foi remarcada para 20 de maio do ano que vem. Falta de verba No
documento que modifica as datas de início do CFSd, a PM alega que cumpriu "deliberação da Câmara de Orçamento e
Finanças". Procurada pela reportagem, a corporação confirmou que executou a determinação vinda do Estado. O
Governo de Minas informou, por meio da assessoria, que ainda nesta tarde realizaria uma reunião para discutir o
assunto. Ouvido pela reportagem, o advogado Fabio Portela, especialista em concursos públicos, explicou que
suspensão de um concurso é legal e pode ocorrer em qualquer fase do certame, desde que "pautado em motivo
superveniente, razoável e com provas robustas". O principal motivo, conforme Portela, é justamente a restrição
orçamentária. "Tudo indica que o Estado alterou a data de início dos Cursos de Formação de Soldado para fins de
acomodar a demanda deste concurso no planejamento orçamentário", observou. Prejuízo

Um dos aprovados no concurso e que participou do ato em frente à Assembleia contou que vendeu a casa em Brasília,
no Distrito Federal, e se mudou com a família para BH na expectativa de ser convocado. "Fiz contrato de aluguel de
três anos, matriculei minha filha de 5 anos em uma escola daqui de BH e agora estou desempregado", relatou o
homem, que preferiu não se identificar com medo de sofrer represálias. Ele disse que se mudou para a capital mineira
antes da convocação para ter tempo hábil de apresentar os documentos necessários à PM. "O edital prevê apenas três
dias úteis para entregar a documentação, por isso tive que me antecipar". Com o adiamento, o homem e a esposa
estão procurando por emprego na capital mineira. O advogado Fabio Portela explicou que, em casos como este, o
candidato aprovado deve aguardar a convocação na nova data estipulada. "A Justiça está disponível para todos que
desejam reclamar seus direitos, é claro. Os candidatos podem ingressar com ação para exigir sua convocação em
cumprimento ao edital do concurso. Caberá ao Estado deverá comprovar sua real insuficiência orçamentária para
acomodar os candidatos aprovados". Fases do concurso O concurso para CFSd consistia em duas fases, que foram
realizadas pelo Estado. Na primeira, os candidatos foram submetidos a provas de conhecimentos e, na segunda,
passaram por avaliações psicológicas, avaliação física militar, exames de saúde e toxicológico. No caso da Grande BH,
consta no edital que o resultado final e a convocação da matrícula sairiam no dia 1º de fevereiro, com prazo entre os
dias 6 e 7 do mesmo mês para efetivar a matrícula. O curso começaria no dia 11. Já para os candidatos do interior, o
resultado seria divulgado no dia 10 de maio, com prazo entre 15 e 16 para matrícula e dia 20 para início do curso. O
curso teria duração de sete meses. O salário inicial de soldado é de R$ 3.278,74.
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O governador de Minas Gerais vai encaminhar à Assembleia Legislativa  do estado nos próximos dias projeto de lei,
elaborado pelo próprio Executivo, com o objetivo de abrir mão do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCD), no caso dos repasses feitos pela Vale aos familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho.

Em nota, o governo de Minas Gerais esclareceu que a obrigação de pagamento do ITCD é responsabilidade de quem
recebe a doação, no caso os familiares das vítimas da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais.

Até segunda-feira (4), 134 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate, dos quais 120 foram identificados. No
total, 394 pessoas foram localizadas e 199 continuam desaparecidas. Para facilitar a identificação das vítimas, a Polícia
Civil de Minas Gerais já coletou 522 amostras de DNA.

Carteira de Identidade

Desde às 8h30 desta terça-feira, o governo de Minas, por meio da Polícia Civil do estado, está emitindo gratuitamente
carteiras de identidade para os atingidos pelo rompimento da barragem. O atendimento ocorre no Parque das
Cachoeiras, em Brumadinho.

Segundo as informações do governo do estado, a própria Vale fará contato com as pessoas para agendar o horário de
atendimento e também vai disponibilizar um fotógrafo no local para fazer as fotografias dos interessados.

Ao todo, vão ser distribuídas 200 senhas à população. A entrega do documento ocorrerá sete dias após a emissão, na
Delegacia de Brumadinho.
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O governador de Minas de Gerais, Romeu Zema, vai enviar nesta terça-feira (5) à Assembleia Legislativa  uma
proposta para reduzir em 47% os gastos com as secretarias estaduais. O projeto prevê a fusão de boa parte das
pastas, como Segurança Pública com Administração Prisional e Cultura com Turismo, baixando de 21 para 12
secretarias.

Os cortes incluem a exoneração de aproximadamente 3.600 funcionários comissionados, 60% dos que haviam sido
exonerado logo nos primeiros dias de governo. Os outros 40% devem ser reconduzidos nas próximas semanas.

Ao todo, a expectativa é que a economia seja de 1 bilhão durante os 4 anos de governo. "O custeio, que até o ano
passado era de R$ 815 milhões, agora será de R$ 580 milhões", afirmou Romeu Zema.

Segundo ele, a equipe está otimista sobre a aprovação do projeto junto aos deputados  da ALMG. "A situação do
Estado é extremamente delicada e não há outro caminho a seguir. Tenho a certeza de que os deputados  vão analisar
com atenção", disse, destacando ainda que a economia não será suficiente para resolver toda a situação financeira de
imediato, mas servirá como um primeiro passo importante.

O projeto deve ser lido e avaliado em plenário ainda nesta terça-feira.

Salários

Apesar dos cortes, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que ainda não é possível garantir que os salários
dos servidores sejam pagos em dia, já que a folha de pagamento custa aproximadamente R$ 3 bilhões ao mês.
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Cartão vermelho

O deputado estadual Coronel Sandro  (PSL) quer tornar sem efeito o decreto 47.296/2017, do ex-governador
Fernando Pimentel (PT), que cria o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, de modo a permitir a retenção
junto às instituições financeiras das quotas partes constitucionais obrigatórias de 25% do ICMS aos municípios
mineiros. O Banco do Brasil, arrecadador do ICMS em Minas, tem sido obrigado a cumprir o decreto, depositando
integralmente todo o produto da arrecadação do ICMS em conta do Estado. O parlamentar apresentou projeto de
resolução 1/2019, que susta o decreto. "As cidades mineiras estão em estado caótico, à beira da falência", diz o
coronel.
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Vale uma intervenção
Mesmo com a intenção de cortar 60% dos cargos comissionados do Estado e reduzir de 21 para 12 o número de
secretarias do governo de Minas Gerais, a equipe de Romeu Zema (Novo) ainda não sabe quando o salário do
funcionalismo público vai ser pago de forma integral e em dia. As medidas anunciadas por Zema, na manhã desta
terça-feira (5), devem gerar uma economia de R$ 1 bilhão em quatros anos, o que não é suficiente para custear a folha
de pessoal.

Aos jornalistas, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, confirmou que não há previsão de regularização do
pagamento de vencimentos por conta do tamanho da folha mensal de cerca de R$ 3 bilhões, em meio a situação de
forte crise financeira do Estado. Desde fevereiro de 2016, o funcionalismo recebe o vencimento de forma parcelada.

"Na verdade, essa (proposta anunciada) é uma otimização de gastos, que mostra que estamos comprometidos com a
redução da máquina. A gente ainda precisa fazer muito mais para remodelar esse pagamento em escala. Por
enquanto, vai permanecer a forma que está colocada. Não tem como mudar ainda por conta do caos financeiro do
Estado", declarou durante coletiva na manhã desta terça-feira.

Ainda segundo Barbosa, ainda não há escala de pagamento deste mês.

A avaliação do governador Romeu Zema é a de que o projeto de reforma administrativa visa reduzir custos e aumentar
eficiência no Estado, mas que ainda não vai resolver de forma imediata a situação financeira da administração.

"A situação do Estado é extremamente delicada no que diz respeito a situação financeira e não há outro caminho a
seguir a não ser este, de fazer cortes. Mas, na verdade, isso não vão resolver a situação de imediato, mas é o início da
solução a longo prazo. Muitas vezes isso vai ser necessário ser feito para que Minas se torne viável", declarou o
governador.

Regime fiscal

Na última sexta-feira, durante discurso na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o governador afirmou
que a única alternativa para tirar as contas do Executivo do vermelho é aderir ao Programa Regime de Recuperação
Fiscal da União. Questionado sobre o tema, o secretário da Fazenda disse que o projeto a ser enviado para o
Legislativo está em elaboração.

"Ainda estamos fazendo a formação do regime. É um trabalho complexo, não é trivial. Então, a gente ainda tem um
tempo, mas não se tem previsão de envio para Assembleia", explicou Barbosa.

Para aderir ao programa do governo federal, Zema precisa aprovar uma série de contrapartidas na Assembleia. Entre
elas estão a privatização de estatais, congelamento do salário do funcionalismo e reduções de custos da máquina
administrativa. Por enquanto, a avaliação de parlamentares da Casa é de que o governador vai encontrar dificuldades
para aprovar essa matéria.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, elaborou projeto de lei para abrir mão do recolhimento do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), no caso das doações que serão feitas pela Vale aos familiares das
vítimas da tragédia de Brumadinho. Vale esclarecer que a obrigação de pagamento do ITCD é responsabilidade de
quem recebe a doação.

A proposta, desenvolvida em função da tragédia que vitimou centenas de famílias, será encaminhada à Assembleia
Legislativa nos próximos dias.
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A reforma administrativa apresentada pelo governador nesta terça-feira teve consultoria da principal secretária da
gestão de Antonio Anastasia
Sobre a presença de tucanos, Zema disse que o importante são os resultados

O governador Romeu Zema (Novo) minimizou nesta terça-feira (5) as críticas que recebeu de eleitores e
correligionários por causa da presença de tucanos em sua gestão. Ao apresentar a proposta de reforma administrativa -
que teve como uma das consultoras a ex-secretária de Planejamento e Gestão do ex-governador Antonio Anastasia
(PSDB) -, o novo governador disse que o que importa são os resultados e não as pessoas.

"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. Temos de ver resultado, temos de quebrar um pouco essa ideia de que as pessoas é que as vezes
definem", disse o governador.

Segundo Zema, a ex-secretária do núcleo principal de governo é funcionária da Fundação Dom Cabral, que prestou
serviços de consultoria para a formulação da reforma administrativa.

Questionado se ela continuaria atuando como conselheira, o governador disse não saber. "Tem de ver lá na fundação,
não sei em que projeto ela está locada. A fundação presta serviço para várias instituições e os times sempre mudam",
disse.

Além de Vilhena, o governador chamou o ex- presidente  do PSDB e ex-secretário na gestão tucana Custódio Mattos
para ser secretário de Governo, pasta que cuidará da sua articulação política. Também escolheu o deputado estadual
Luiz Humberto Carneiro , que foi líder de governo de Anastasia e do sucessor Alberto Pinto Coelho  (PP), para
ocupar a mesma função, representando-o na Assembleia.

A presença dos tucanos no estado serviu para trazer o PSDB para a base aliada, depois de uma disputa de segundo
turno em que Zema foi alvo de duras críticas por parte do grupo de Anastasia. Para tentar reverter a desvantagem em
relação ao novato, Anastasia e seus aliados procuraram colar em Zema a imagem do gestor inexperiente na vida
pública, que traria uma gestão temerária em um momento de grave crise fiscal.
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Ex- presidente  da ALMG estava sem cargo desde o dia 31 de janeiro, quando terminou seu mandato de deputado
estadual

O ex- presidente da Assembleia Legislativa  Adalclever Lopes (MDB) será anunciado hoje como consultor direto do
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS). A apresentação será feita na tarde dessa terça-feira e contará com a
presença do líder de governo na Câmara Municipal, o vereador Léo Burgues (PSL).

Ainda não há detalhes sobre qual será a função de Adalclever e nem qual o salário que irá receber ao ocupar o cargo
no Executivo municipal.

Adalclever Lopes era deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa  na última legislatura. Ele disputou o
cargo de governador de Minas Gerais nas últimas eleições, mas foi derrotado ao ficar em quarto lugar no primeiro
turno, com 2,77% dos votos. Em função disso ficou sem cargo público ao terminar seu mandato de deputado estadual
em 31 de janeiro deste ano.

Na presidência da Assembleia, Adalclever atuou como um aliado do ex-governador Fernando Pimentel (PT) e foi
fundamental para criar a base de governo que aprovou a maior parte dos projetos propostos pelo petista.

No ano passado, Adalclever rompeu com Pimentel e chegou até a aceitar um pedido de impeachment contra o
ex-governador, mas o processo de afastamento acabou arquivado. Após o rompimento, Pimentel enfrentou grandes
dificuldades e não conseguiu aprovar projetos de seu interesse na reta final de governo.
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A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar o rompimento da barragem do Feijão, em
Brumadinho, gerou uma corrida entre deputados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Três
assinam diferentes pedidos para a criação do grupo. O interesse pela "paternidade" da proposta gerou até fila e
revezamento de assessores no fim de semana, tudo para garantir que o protocolo não fosse efetivado em nome do
"colega".

Quem acabou ficando com o primeiro lugar foi o deputado Sargento Rodrigues  (PTB), que entregou, às 8h, um
documento com 65 assinaturas de outros parlamentares. O mínimo exigido para formar uma comissão desse tipo é de
26, ou seja, um terço dos membros da Assembleia.

"Como deputados  estaduais, precisamos assumir nossa responsabilidade. A CPI é o instrumento legal mais vigoroso
de que o parlamento dispõe", disse Sargento Rodrigues . Como está à frente do pedido para a abertura da CPI das
Mineradoras, ele terá lugar garantido na comissão, formada por sete membros.

Autores dos dois outros requerimentos, Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista  (PSD) registraram
posteriormente pedidos semelhantes na Casa.

Eleito na sexta-feira passada presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV) poderá acolher ou não o pedido de
Sargento Rodrigues . Se a solicitação for aceita, caberá aos líderes das bancadas da Casa legislativa indicar os
demais participantes.

Reforma

O início da 19ª legislatura na Assembleia de Minas  também será marcado pelo envio da reforma administrativa
proposta pelo governador Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo estadual deve enviar à Casa o projeto que
permitirá o enxugamento da máquina pública, bem como a redução e fusão de secretarias.

O governo promete austeridade, principalmente para equacionar as dívidas herdadas da gestão anterior e colocar em
dia o pagamento do servidores estaduais, que tiveram inclusive o 13º salário parcelado em 11 vezes.

A assessoria do governo informou apenas que o plano está sendo finalizado.

O vice-líder do governo na Assembleia, Guilherme da Cunha  (Novo), avalia que Zema terá bom trânsito para
aprovação dos projetos prioritários na Casa. "Estamos em uma situação de calamidade financeira, o que significa que a
gestão não vai ser fácil. Contudo, a relação com os deputados será harmoniosa", garante.

O parlamentar disse que, neste momento, o foco se concentra no desastre de Brumadinho, mas que o equilíbrio das
contas por meio da reforma e de um ajuste fiscal é prioridade da gestão. "O ajuste fiscal passa por uma negociação
com o governo federal que já está em curso. Já a reforma administrativa está sendo finalizada para ser enviada à
Assembleia em breve", pontuou.

Caixa dos municípios
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Ontem também, outro parlamentar que correu para protocolar projeto foi o deputado Coronel Sandro  (PSL).
Estreante na Casa, ele quer regularizar os repasses de impostos aos municípios mineiros, como IPVA e ICMS.

Coronel Sandro  é o autor do pedido para suspender os efeitos do Decreto 47.296, de 27 de novembro de 2017, que
retém verbas das prefeituras.

De acordo com o parlamentar, a derrubada do decreto vai permitir o crédito dos 25% do ICMS pelo Banco do Brasil nas
contas dos municípios. O mesmo valerá para o IPVA. "Com isso, a instituição financeira não poderá mais reter os
valores que pertencem aos municípios por força da Constituição Federal", defendeu.

Julvan Lacerda, presidente  da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, vê com bons olhos a
proposta. "É uma boa ação para automatizar os repasses. A nossa esperança é que a situação seja normalizada daqui
para frente", avaliou.

Municípios temem perder receita após tragédia em Brumadinho

Prefeitos de cidades mineradoras de Minas Gerais vão hoje a Brasília discutir questões como a finalização da apuração
das dívidas de mineradoras e os impactos da decisão da Vale de interromper as atividades do setor em barragens
mineiras. A diretoria da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig) deve se encontrar com
representantes do Ministério das Minas e Energia, da Secretaria Nacional de Geologia e Mineração e da Agência
Nacional de Mineração.

A entidade, que convocou prefeitos de todo o Brasil para a ida a Brasília hoje, vai cobrar, por exemplo, o repasse da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) dos municípios impactados e gravemente
afetados pela mineração, e a implementação do Programa Permanente de Relações Institucionais para tratar os
assuntos relevantes da mineração brasileira, como barragens, compensações socioambientais, fiscalizações,
licenciamento e troca de informações sobre atividades. Além disso, será discutida a decisão da mineradora Vale de
paralisar a produção em cidades mineradoras que possuem barragens construídas com o método de alteamento a
montante.

A Amig recebeu com perplexidade a decisão da mineradora. A medida, de acordo com a entidade, irá impactar toda a
cadeia econômica dos municípios onde as barragens estão localizadas, inclusive com a redução do pagamento da
Cfem, os royalties da mineração.

O presidente  reeleito da Amig, Vitor Penido, reforça que a decisão repentina da Vale traz prejuízos enormes para as
cidades e para Minas Gerais e, acima de tudo, afeta diretamente os serviços de educação, saúde e de infraestrutura da
população, oriundos da Cfem.

A legislação determina que os royalties devem ser pagos obrigatoriamente pelas mineradoras pela exploração às
cidades minerárias e também às cidades impactadas, mas os critérios que beneficiam os municípios impactados ainda
não foram definidos pela ANM.

Por Lucas Eduardo Soares - Hoje em Dia
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A reportagem da Gazeta do Triângulo acompanhou na última sexta-feira, 1º, em Belo Horizonte, a posse dos
deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando falamos com o deputado estadual
Doorgal Andrada  (PATRI). Ele comentou sobre as metas e expectativas para seu mandato. Lembrando que um dia
antes, anunciou em suas redes sociais que abriria mãos de regalias como auxílio moradia e paletó, cujos pedidos foram
protocolados durante a cerimônia na ALMG.

"Tenho muito carinho e gratidão por Araguari, seja pela confiança que os araguarinos depositaram em mim com a
expressiva votação que me deram, seja pela relação com minha família, que escolheu a cidade para investir. Nosso
compromisso é o de trabalhar forte pela cidade e farei isso de diversas formas. Uma delas é trazer verbas para a
saúde, educação, segurança pública e outras áreas, tanto com emendas parlamentares quanto lutando por
investimentos diretos dos governos: estadual e federal."

O deputado ainda ressaltou seu desejo de "ser também um parceiro para o desenvolvimento econômico e social.
Precisamos aproveitar políticas públicas e parcerias com entidades privadas para oferecer, por exemplo, cursos de
qualificação de mão-de-obra, atrair investimentos e gerar empregos. É preciso estar próximo e trabalhar junto para
conseguir avanços; por isso, abriremos em breve um escritório de representação na cidade para ter um canal constante
de diálogo com os araguarinos," concluiu Doorgal.

Na semana passada o deputado esteve em Araguari para anunciar oficialmente ao prefeito Marcos Coelho (MDB) a
destinação - antes mesmo de sua posse, de trezentos mil reais em emendas parlamentares ainda para este ano.

Tamém na sexta-feira em Brasília, tomava posse o deputado federal Lafayette Andrada (PRB) que falou com a
reportagem sobre seus projetos e principalmente, a sequência do trabalho do pai, o ex-deputado federal Bonifácio
Andrada (PSDB) na Câmara Federal.

"Neste momento me dirijo a todos vocês para agradecer o voto de confiança em mim depositado nas últimas eleições.
Assumo com responsabilidade meu novo mandato, agora como deputado federal, dando continuidade ao trabalho que
meu pai desenvolveu, sabendo que vivemos um momento difícil no país. Estou entusiasmado e pronto para trabalhar
muito pelo Brasil, por Minas e também por Araguari e toda a região. Esse é o momento de fazermos do trabalho uma
alavanca para dias melhores."
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Portal Itatiaia - MG
Título: Governo de Minas propõe reforma com corte de quase metade da máquina administrativa

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

O Governo de Minas enviou nesta terça-feira à Assembleia Legislativa  o projeto da Reforma Administrativa. O
governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a proposta prevê uma redução de 47% na estrutura do estado, com a
redução de secretarias de 21 para 12 e extinção de cerca de 3,6 mil cargos comissionados.

Zema afirma que a economia será de quase R$ 1 bilhão em 4 anos. Ele admitiu que a reforma não será a solução para
a crise financeira pela qual passa o estado, que tem déficit de R$ 15 bilhões neste ano, além de dívida de R$ 28
bilhões com municípios, fornecedores e servidores públicos. O governador acusou o antecessor, Fernando Pimentel
(PT), de esconder a real situação do caixa do estado.

De acordo com Zema, a redução na estrutura não vai piorar o serviço público. "Vai dinamizar. Quando tem gente
demais, atrapalha. Fizemos uma redução que vai ficar bem dimensionada para a necessidade do estado".

Algumas mudanças nas secretarias são a fusão da de Segurança Pública com a Administração Prisional, que se torna
Secretaria de Justiça e Segurança Pública; a de Cultura com a de Turismo; e a de Agricultura com a de
Desenvolvimento Agrário.
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Patos Hoje
Título: Projeto prevê fim das barragens de rejeitos em Minas Gerais

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Projeto de Lei (PL) 5.511/2019 prevê que num prazo de até dois anos, todas as barragens de rejeitos de minério em
Minas Gerais sejam desativadas e integradas ao meio ambiente.
O texto, apresentado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na última quinta-feira (31) pelo deputado
estadual Cristiano Silveira  (PT), vai além da decisão publicada pela Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável) que exige o descomissionamento das barragens construídas por alteamento para
montante, mesmo sistema das barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho. O PL propõe que outros
modelos de barragens também sejam extintas.

Para o autor do projeto, há tecnologias de extração disponíveis sem a utilização de barragens que apresentam riscos
ao meio ambiente e à população. "Existem formas seguras para a exploração de minério e é assim que queremos que
seja feito em Minas Gerais. Não podemos permitir que mais vidas sejam ameaçadas", apontou Cristiano Silveira .

Segundo a justificativa do projeto, "se deve priorizar as barragens construídas por alteamento por montante, o método
mais perigoso". No entanto, também deverão ser descomissionadas barragens de rejeitos construídas por alteamento
para montante, jusante, por linha de centro e demais reservatórios destinados a reter resíduos sólidos e água
resultantes de processos de beneficiamento de minérios.

Regras

Se o projeto for aprovado, as empresas mineradoras deverão realizar o esvaziamento e a reintegração da área ao meio
ambiente, sem que ocorra mais danos à fauna e flora do local. Barragens em operação terão o prazo de dois anos para
realizar o processo. Aquelas que já estão desativadas, deverão ser integradas em um ano.

Em caso de descumprimento do previsto nesta lei, as empresas ficam sujeitas a multa diária 10.000 Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais (Ufemg). Todo o processo deverá ser fiscalizado e divulgado com ampla transparência.
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Minas 1
Título: Homenagem aos heróis de Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Duarte Bechir  (PSD-MG), apresentou requerimento solicitando a convocação de Reunião
Especial para homenagear o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, demais forças e instituições, pelos
notáveis serviços prestados nas ações desenvolvidas no âmbito da tragédia ocorrida em Brumadinho.

"Esses homens e mulheres que estão no campo de batalha enfrentando as adversidades, num terreno tomado por
milhares de metros cúbicos de rejeitos de minério, que atingiram a nossa querida Brunmadinho, merecem o
reconhecimento de toda sociedade mineira. São heróis e heroínas que são vocacionados para minizar o sofrimento das
famílias que perderam seus entes queridos, e tiveram seus patrimônios e animais atingidos pela tragédia que jamais
será esquecida por todos nós", afirmou Bechir.

O Brasil e o mundo, estão acompanhando através da imprensa o trabalho incansável dos nossos verdadeiros heróis.
Minas Gerais está triste pelo que ocorreu em Brumadinho, mas orgulhosa por termos tropas e instituições altamente
preparadas para enfrentar momentos trágicos, como este que nos atingiu . Não podemos esquecer dos voluntários que
também foram importantes no socorro às vítimas. A homenagem é mais que justa. Concluiu o parlamentar.
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Itatiaia
Título: Adalclever Lopes é o novo consultor de Alexandre Kalil - 23h05

Editoria: Repórter Itatiaia
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Após quatro mandatos na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, Adalclever Lopes é apresentado como consultor
do prefeito de Belo Horizonte. Ao contrário do esperado, Alexandro Kalil não apareceu na apresentação do novo
quadro. Entrevista: Léo Burguês (vereador - PSL); Adalclever Lopes (consultor especial - MDB)
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Itatiaia
Título: Deputados mineiros assinam pedido de CPI - 21H57

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Quase todos os deputados  estaduais assinaram pedido para abertura da CPI da mineração. Ao menos três pedidos
foram protocolados. Hoje, durante a abertura da sessão plenária, tragédia de Brumadinho e CPI foram comentadas.
Projeto de reforma administrativa deve ser enviada amanhã pelo governador.
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Rede Minas
Título: Ações contra mineradoras - 12h48

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

CPI's ,multas,ações judiciais e até criminais,são várias as repercussões legais para os responsáveis por desastres que
ocorreu em Mariana e em Brumadinho.No caso da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana em 2015,21
pessoas chegaram a ser indiciadas  por 19 morte e pelo imenso dano ambiental que atingiu milhares de pessoas,
ninguém foi preso até hoje e nem foram concluídas as reparações financeiras.Entrevistado: Duarte Júnior (prefeito de
Mariana); Adriano Cardoso (sec. geral da OAB). Na Assembleia Legislativa  de Minas,três propostas de abertura de
CPI foram protocoladas para apurar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
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Alvorada
Título: Redução das secretarias estaduais - 12h48

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Número de secretarias estaduais foi reduzida de 21 para 12 pastas, segundo anúncio feito hoje pelo governador
Romeu Zema. A previsão é que seja feita uma economia anual de  R$ 235 milhões. A medida também foi apresentada
hoje por Zema como parte da proposta de reforma administrativa do estado. Para ser implementado, o projerto ainda
precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa de Minas.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Romeu Zema anuncia projeto de reforma administrativa em Minas - 12h40

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Política - O governador de Minas, Romeu Zema, anunciou hoje projeto de reforma administrativa no Estado. Projeto
depende agora da aprovação dos deputados mineiros, mas depende do tempo que levará para ser aprovado na
Assembleia Legislativa . Entrevista: Romeu Zema (governador de Minas - NOVO); Oto Levy (secretário); Gustavo
Barbosa (secretário);
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Itatiaia
Título: Veradores novatos assumem cargos - 21h55

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Quatro vereadores novatos iniciam os trabalhos na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eles vão substituir os
parlamentares que foram eleitos deputados  estaduais. Entre os novatos está Ramon Bibiano do MDB, que substitui
Rafael Martins do PRTB. Entrevista: Ramon Bibiano (vereador - MDB)
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TV Globo
Título: Projeto de lei da reforma administrativa será enviado hoje a Assembleia de Minas -12H30

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema do Novo apresentou hoje o projeto de lei que estabelece a reforma administrativa de Minas
Gerais. O governo diz que se for aprovada na Assembleia Legislativa  a proposta pode significar uma economia de
R$ 1 bilhão por ano aos cofres públicos.  Entrevista: Romeu Zema - governador.
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Rádio CBN
Título: Apesar de criarem comissão de barragens, deputados foram contra projeto de lei - 11h41

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Ouvinte diz que é engraçado demais os deputados , na tragédia de Mariana teve comissão de barragens que poderia
ter evitado uma nova tragédia com a aprovação de um projeto, mas na comissão só um deputado votou contra. 
Comentário: Fica inevitável a gente imaginar como opera uma parte dos deputados estaduais, não apenas os
deputados  estaduais mineiros, mas uma boa parte dos políticos de maneira geral, é aquela turma que financiou a
campanha e no momento que precisar daquele favorzinho de quem te financiou, você olha para o projeto de lei se tiver
entre o interesse público ou de determinado grupo empresarial ou setor, rara são as vezes que a gente consegue ver o
posicionamento pró-público.
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TV Globo
Título: Pedidos para instauração de comissões parlamentares são feitas - 12h10

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

São várias as linhas de investigação sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, até que se chegue em
uma conclusão o trabalho das equipes de resgate não param, as buscas ficaram ainda mais exaustivas ondem após a
chuva.  Na Assembleia Legislativa  de Minas foram protocolados pedidos para instalação de comissão parlamentar
de inquérito para investigar a tragédia em Brumadinho, eles foram feitos pelos deputados Sargento Rodrigues
PTB, Beatriz Cerqueira do PT e Doutor Wilson Batista  do PSD. Na Câmara e no Senado também tem pedido de
CPI para investigar as causas do rompimento da barragem. A justiça de Minas Gerais também determinou que a Vale
pare de jogar rejeitos de minério em várias barragens.
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Rádio CBN
Título: Detalhes da coletiva do governador Romeu Zema - 11h38

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Coletiva do governador Romeu Zema falando sobre a reforma administrativa. Secretários também se posicionaram
depois do governador. O governo de Minas vai enviar nesta terça a Assembleia Legislativa  o projeto de lei que
propõe o corte de 47% da estrutura administrativa do estado, caso seja aprovada essa reforma, a economia nos
próximos quatro anos será de 1 bilhão de reais. Todos os cortes propostos serão dentro da estrutura das secretarias da
administração direta, essas secretarias que tiveram custeio no ano passado de 815 milhões e a expectativa é que esse
custeio caia agora com a reforma para 580 milhões. Inclusive, as próprias secretarias de estado estão sendo
impactadas, com algumas sendo fundidas. Ent: Otto Alexandre Levy (secretário de gestão e planejamento), Gustavo
Barbosa (secretário de Fazenda)
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Rádio CBN
Título: ALMG recebe três pedidos para abertura de CPI da mineração - 11h36

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Assembleia Legislativa  de Minas recebe três pedidos para abertura de uma CPI da mineração. Parlamentares
querem apurar as causas da tragédia em Brumadinho, além da situação de todas as barragens de Minas Gerais. A
decisão para abertura da comissão agora fica com a presidência da casa.
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Inconfidência AM
Título: Projeto para isentar vítimas da tragédia de Brumadinho - 22h53

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governo de Minas divulgou hoje a elaboração de um projeto de lei que vai propor isentar vítimas da tragédia de
Brumadinho do pagamento de um imposto sobre doações. A proposta será encaminhada a ALMG. De acordo com o
governo, o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis é obrigatório e pago por quem recebe doação.
Dessa forma, a doação da Vale aos familiares do rompimento de vítimas da barragem, anunciada em 100 mil reais,
seria isenta dos descontos do imposto.
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Rádio CBN
Título: Bastidores da Política com Bertha Maakaroun - 10h35

Editoria: CBN BH
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Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Ontem foi aquele dia que os deputados , que são quem nos dá muitas vezes perspectivas de projetos pro futuro, de
ideias para melhorar as contas públicas e etc, ontem foi aquele dia do corre corre para apresentação de proposições e
projetos. Teve corre corre em Brasília e aqui em Minas Gerais também. Três horas antes abertura do protocolo para
nova legislatura da Câmara dos Deputados , parlamentares já iniciavam uma fila pra ser os primeiros a apresentar os
seus projetos. Minas está afundada em luto na tragédia criminosa da barragem da Vale, na cidade de Brumadinho,
drama que aliás afeta todo o país e uma repercussão internacional ainda maior do que um estouro da barragem da
Samarco, em Mariana.  Apesar disso, o primeiro projeto protocolado em Brasília diz respeito a uma lei para e que Biblia
seja considerada patrimônio imaterial do país e quem cedeu a primazia para que essa matéria fosse a primeira a ser
protocolada foi uma deputa que pretende protocolar uma uma CPI, mas não se trata de barragem, nem da mineração,
ela buscava assinaturas para casa investigue os pagamentos de indenizações de anistia.Ontem e hoje aqui na
Assembleia estão chegado ao balcão vários projetos, até ontem eram cerca de 400, inferior a aquele de legislaturas
anteriores. A assembleia mudou o regimento interno, então até fevereiro de 2016 as proposições de deputados  eram
arquivadas ao final da legislatura, independentemente de seus autores tenham sido reeleitos ou não, então os
protocolos chegavam aos milhares no primeiro dia da nova legislatura, agora a sua proposição de deputados  eleitos.
Formalmente ainda não se sabem do que se tratam as porposições, porque não foram recebidas em plenário, mas uma
coisa é fato, a Assembleia Legislativa  tem a obrigação de dar resposta contundente  sobre a temática da mineração
da barragem, principalmente com um parlamento fortemente influenciado pelos interesses econômicos e políticos da
mineração.
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Rádio CBN
Título: Romeu Zema comenta sobre reforma administrativa do estado - 10h23

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Informações da Cidade Administrativa, onde o governador de Minas, Romeu Zema, dá uma coletiva à imprensa. O
governador Romeu Zema falando sobre a reforma administrativa do estado de Minas Gerais, projeto que será
encaminhado a Assembleia Legislativa . Ent: Romeu Zema (governador de Minas)
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Band
Título: Greenpeace cobra a suspensão das atividades da Vale em cinco estados - 10h33

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

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Greenpeace cobra a suspensão das atividades da Vale em cinco estados brasileiros, após o rompimento da
barragem de rejeitos da mineradora em Brumadinho, na grande BH. Ent: Marcelo Arteman (representante do
Greenpeace). Marcelo comenta que Minas Gerais tem essa questão das mineradoras serem muito poderosas e terem
muito poder de influência no governo e isso causa a  clássica injustiça dos interesses econômicos, sobrepondo os
interesses da sociedade. Ele diz que vimos isto na Assembleia de Minas , mas também se expande no âmbito
nacional.
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Band
Título: Romeu Zema concede coletiva sobre a reforma administrativa do estado - 10h01

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

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concede, nesta manhã, uma coletiva à imprensa sobre a reforma
administrativa que será implantada no estado. Na última sexta-feira, durante a posse dos deputados  mineiros, o
governador pediu para que os parlamentares se dediquem a aprovação do texto. Entre as primeiras mudanças
anunciadas pelo executivo para enxugar a máquina pública está a fusão das Secretarias de Cultura e Turismo. A lei
orçamentária de Minas foi aprovada com o rombo estimado em cerca de 12 bilhões de reais para 2019.
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Itatiaia
Título: Governo vai encaminhar um projeto de lei para abrir mão do recolhimento do imposto sobre

transmissão causa mortes e doação- 11h00
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema vai encaminhar nos próximos dias a Assembleia Legislativa , um projeto de lei para abrir
mão do recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortes e doação, no caso das doações que vão ser feitas
pela Vale aos familiares das vítimas da tragédia em Brumadinho. O governador Romeu Zema acaba de conceder uma
entrevista coletiva em que anunciou o envio hoje para a Assembleia Legislativa  do primeiro projeto da atual gestão,
é a reforma administrativa. Segundo o governador a proposta prevê uma redução de 47% de estrutura do estado, com
a fusão de secretarias e a extinção de pelo menos 3.600 cargos comissionados, o número de secretarias cai de 21 para
12. Romeu Zema destacou que a redução de custos vai significar uma economia de R$ 1 bilhão em quatro anos.
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Portal O Tempo
Título: Três perguntas para Fred Costa

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Deputado federal pelo Patriota disse que sempre teve uma conduta independente e pretende manter isso
Foi um erro do Patriota ter perdido a filiação do presidente Jair Bolsonaro?

Na minha opinião, não foi o Patriota que perdeu. Faço uma analogia com paquera, namoro e casamento. Tem que
haver um sentimento bilateral, e em determinado momento o presidente  Bolsonaro optou por não se filiar ao Patriota
e fazer sua filiação ao PSL, e temos que respeitar a vontade individual dele. Desejo que ele tenha vida orgânica dentro
do partido, com as diferenças naturais que acontecem internamente.

Que tipo de posicionamento você pretende adotar nas votações do governo?

Ao longo dos meus mandatos como vereador e como deputado estadual, sempre tive uma conduta independente:
aquilo que achava ser bom, votava a favor; o que eu achava ruim, era contra. Pretendo seguir da mesma forma junto
ao governo federal. Claro, tendo diálogo permanente com os outros oito parlamentares que compõem a bancada do
Patriota, mas sem deixar de lado a coerência. Por exemplo, sempre votei contrário ao aumento de impostos. Será com
certeza o meu posicionamento sempre neste caso específico, defendendo agora uma reforma tributária.

O que trazer da atuação na Assembleia de Minas para a Câmara Federal? Algum outro foco?

Na Câmara Municipal, onde é votado aquilo de interesse da cidade, discuti o Código de Posturas, a Lei Orgânica do
Município, a Lei de Ocupação do Solo. São coisas importantes. Na Assembleia, por outro lado, são discutidas questões
mais residuais. Já na Câmara Federal são matérias mais relevantes, fundamentais para ordenar a vida do cidadão.
Matérias de direito tributário, ambiental, penal. Enfim, diretrizes para os principais temas e sua normatização. Levo uma
experiência que ganhei nas outras Casas para conseguir efetuar melhorias que pretendo efetuar, mas o foco se
mantém, como a defesa dos direitos dos animais e a garantia de que criminosos sejam presos.
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Portal Hoje em Dia
Título: Zema quer isentar vítimas de Brumadinho de imposto sobre doação da Vale

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

O Governo de Minas divulgou nesta terça-feira (5) a elaboração de um projeto de lei que propõe isentar vítimas da
tragédia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, do pagamento de um imposto sobre doações. A
proposta será encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De acordo com o governo, o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é obrigatório
e pago por quem recebe a doação.

Dessa forma, a doação da Vale aos familiares de vítimas do rompimento da barragem, anunciada em R$100.000, seria
isenta dos descontos do ITCD.

O governo afirmou que a proposta será encaminhada à ALMG nos próximos dias.
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TV Globo
Título: Justiça determina que Vale para de jogar rejeitos em oito barragens - 08h30

Editoria: Bom Dia Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Central de inteligência define plano estratégico para resgate em Brumadinho (MG). Em alguns pontos, a lama chega a
15 metros de profundidade. Ontem na Assembleia Legislativa  de Minas foram protocolados pedidos para abertura
de CPI para investigar a tragédia. Justiça estadual determinou que a Vale pare de jogar rejeitos em 8 barragens.
Entrevista: Pedro Aihara (tenente do Corpo de Bombeiros)
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Portal EM
Título: Projeto de lei prevê isenção de imposto de doações para famílias da tragédia de

Brumadinho
Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

PL elaborado pelo governo do estado será encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa . Vale anunciou
doações de R$ 100 mil para parentes de vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão
Se projeto for aprovado pelos deputados , famílias não terão que arcar com percentual do imposto sobre as doações

Será encaminhado nos próximos dias à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um projeto de autoria do
executivo estadual que propõe isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no caso das
doações que serão feitas pela Vale aos familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. A empresa anunciou que
fará uma doação de R$ 100 mil às famílias de vítimas.

De acordo com a assessoria do governador Romeu Zema, a obrigação de pagamento do ITCD é responsabilidade de
quem recebe a doação e por isso o projeto prevê que o governo abra mão desse recolhimento. Ainda segundo a
assessoria de Zema, o percentual é de 2,5%. O projeto só se tornará realidade caso seja rpovado pelos deputados
estaduais de Minas.

De acordo com a força-tarefa que comanda a operação montada para dar auxílio às vítimas e resgatar os
desaparecidos, 134 corpos já foram retirados da lama, dos quais 120 já foram identificados. Outras 199 pessoas estão
desaparecidas.

Na manhã desta terça-feira o Corpo de Bombeiros deu início ao 12º dia de buscas pelos desaparecidos, usando 25
máquinas e um efetivo total de 375 bombeiros e mais 37 voluntários, espalhados em 22 pontos de atuação.
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Portal O Tempo
Título: Zema quer cortar mais de 3.000 comissionados por economia de R$ 1 bi

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Vale uma intervenção
A equipe do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apresentou, na manhã desta terça-feira (5), o projeto
de reforma administrativa. A estimativa é de que a economia seja de R$ 1 bilhão em quatros anos.

De acordo com o governador, as estruturas das secretarias e cargos delas foram cortadas em 47%. O número de
pastas foi diminuído de 21 para 12. Zema afirmou também que antes o custo total dessa estrutura era de R$ 815 mil
por ano e, agora vai ser de R$ 580 mil.

"É uma situação extremamente delicada e não há outro caminho a seguir", disse Zema.

O secretário do Planejamento, Otto Alexandre Levy Reis, afirmou que 60% dos 6.000 cargos comissionados estão
previstos nesse projeto para serem extintos.

Ex-secretária de Planejamento da gestão tucana à frente do Estado, Renata Vilhena foi quem liderou a elaboração do
projeto de reforma administrativa.

Para ser implementada, a reforma adrministrativa precisa agora do aval da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). Em discurso na última sexta-feira (1%u2022), durante a posse dos 77 deputados  estaduais, Zema já havia
pedido apoio aos parlamentares para aprovarem a proposta. Ele disse nesta terça-feira que tem confiança nos
parlamentares.
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Portal Exame
Título: Da sirene aos dividendos: as respostas da Vale à tragédia em MG até agora

Editoria: Negócios
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Veja as principais respostas da Vale à tragédia em Brumadinho, que até agora matou 134 pessoas (199 continuam
desaparecidas)
Quando a barragem da Vale se rompeu em Brumadinho (MG) no dia 25 de janeiro, arrastando centenas de pessoas
em 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos, muitas dúvidas surgiram. Dentre os questionamentos estão a dimensão
da responsabilidade da empresa na tragédia, os reparos às vítimas e seus familiares, a sobrevivência econômica da
cidade sem a atividade na mina e a real dimensão dos danos causados à comunidade e ao meio ambiente.

Desde então, a Vale tem emitido diversos comunicados para tentar responder a algumas questões urgentes. Também
anunciou uma série de medidas, de doações para a cidade de Brumadinho à instalação de redes para filtragem da
água do rio Paraopeba, comprometido com o desastre.

Algumas perguntas, porém, seguem sem resposta. A mais importante é: por que a Vale não conseguiu evitar a
segunda catástrofe em suas operações em três anos. Em 2015, o rompimento da barragem em Mariana (MG) causou
19 mortes. A operação era administrada pela Samarco, joint venture da Vale com a BHP. Até hoje, moradores de
Mariana que tiveram suas vidas arrasadas ainda esperam a indenização da empresa.

Veja abaixo as principais respostas da Vale à tragédia em Brumadinho, que até agora matou 134 pessoas (199
continuam desaparecidas).

Primeiras reações

Assim que as primeiras notícias do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho (MG) chegaram aos
jornais, as comparações com outra tragédia recente foram imediatas. Há pouco mais de três anos, uma barragem se
rompeu em Mariana (MG) e matou 19 pessoas. A operação era administrada pela mineradora Samarco, joint venture
da Vale e da BHP.

A questão foi abordada pelo presidente  da Vale, Fabio Schvartsman, no dia do rompimento da barragem em
Brumadinho. "Como vou dizer que a gente aprendeu (após o acidente de Mariana) se acaba de acontecer um acidente
desses? Viramos todas as barragens do avesso e contratamos as melhores auditorias do mundo para verificar o estado
de todas elas. Fizemos tudo que a gente entende que era possível para garantir a segurança e a estabilidade. O fato é
que não sabemos o que aconteceu e o que ocasionou, mas certamente vamos descobrir", afirmou.

Dividendos

No dia 28 de janeiro, a Vale anunciou mudanças em seu sistema de remuneração, como consequência do rompimento
da barragem em Brumadinho. A companhia suspendeu sua política de remuneração aos acionistas, e suspendeu o
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, assim como qualquer outra deliberação sobre recompra de
ações de sua própria emissão. A mineradora divulgou ainda a suspensão do pagamento de bônus a seus executivos.

Responsabilidade

No dia 28 de janeiro, o advogado contratado pela companhia, Sergio Bermudes, afirmou que a empresa não via
responsabilidade pelo ocorrido. "A Vale não vê responsabilidade. Nem por dolo, que é infração intencional da lei, nem
por culpa, que é a infração da lei por imperícia, imprudência ou negligência. Ela atribui o acontecido a um caso fortuito
que ela está apurando ainda", afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Ele também disse que a diretoria da
empresa não se afastará do comando.
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No mesmo dia, a Vale informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que "não autorizou nem autoriza terceiros,
inclusive advogados contratados, a falar em seu nome".

Inspeções

A barragem da Mina Córrego do Feijão rompeu-se apesar de ter sido inspecionada recentemente. Um laudo da
empresa alemã Tüv Süd em setembro do ano passado atestava a estabilidade da barragem. As licenças ambientais
estavam em dia, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Minas Gerais (Semad).

No dia 29, foram presos três funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo licenciamento da
barragem que se rompeu em Brumadinho e dois engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade do
empreendimento.

Ações coletivas

Quatro escritórios de advocacia norte-americanos anunciaram no dia 28 que pretendem entrar com ações coletivas
contra a Vale na Justiça dos Estados Unidos após as perdas causadas aos investidores pelo rompimento da barragem
da mineradora. A Vale já foi alvo de dois processos semelhantes nos EUA em 2015 após o rompimento de barragem
da Samarco em Mariana.

Em comunicado ao mercado, a empresa afirmou que pretende se defender "de forma vigorosa" da reclamação. "A
Reclamação alega, entre outros pontos, que a Companhia teria feito declarações falsas e enganosas e se omitido em
divulgar os riscos e danos potenciais no caso de um rompimento da barragem de Feijão em Brumadinho, MG, Brasil. A
reclamação requer indenização por danos ainda não especificados. Tendo em vista o estágio ainda inicial do processo,
não é possível, neste momento, prever qualquer possível resultado para esta questão", afirma a mineradora.

Corte na produção

A mineradora disse, no dia 29, que vai paralisar operações equivalentes a 10% de sua produção anual de minério de
ferro. São cerca de dez barragens construídas da mesma maneira que a de Brumadinho e a de Mariana, que usam
uma tecnologia chamada de alteamento a montante, método no qual a barragem vai subindo na forma de degraus,
conforme aumenta o volume de rejeitos. A empresa tinha 19 barragens funcionando por esse sistema, mas nove já
estavam desativadas.

A redução na produção anual da Vale será de 40 milhões de toneladas de minério de ferro e deve custar R$ 5 bilhões
em investimentos ao longo de 3 anos.

Animais

Funcionários da Vale e moradores da cidade de Brumadinho não foram os únicos atingidos pelo rompimento da
barragem. Milhares de animais também sofreram com o desastre. No dia 31, a Vale alugou uma fazenda para receber
os animais resgatados após o desastre e criou uma estrutura para acolher e tratar animais resgatados na região. O
local chegou a abrigar 16 cães, quatro aves, um bovino e um gato.

No entanto, nem todos os animais atingidos chegaram ao centro. Médicos-veterinários da Comissão de Bem-Estar
Animal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MG), acompanharam o resgate de animais, que em
alguns casos, por estarem atolados em estado de sofrimento e debilidade tiveram de ser abatidos por meio de tiros
com o apoio da Defesa Civil de Minas.

Investigação

O consultor geral e diretor jurídico da empresa, Alexandre D'Ambrosio, divulgou um vídeo no dia 29 em que afirma que
pediu para os funcionários da mineradora guardarem qualquer documento que possa ser usado nas investigações.
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"Uma das primeiras providências que tomei após o rompimento foi o envio de comunicação a todos os empregados no
Brasil determinando que sejam preservados todo os e-mails, documentos e arquivos de qualquer espécie", afirmou o
diretor.

Doações e compensação

A Vale está disponibilizando assistência e auxílio funeral para as famílias das pessoas que morreram atingidas pelo
rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão. A assistência, que inclui despesas com cartório, sepultamento
e auxílio em dinheiro, beneficia além dos empregados próprios da Vale, prestadores de serviço e também a
comunidade.

Em reunião com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e autoridades do Ministério Público Federal, o
presidente  da Vale Fábio Schvartsman comprometeu-se a acelerar o processo de compensação aos familiares de
mortos e desaparecidos. "Para tanto, estamos preparados para abdicar de ações judiciais, e estamos preparados
porque queremos fazer acordos extrajudiciais", afirmou o presidente , acrescentando que pretende iniciar os
pagamentos.

A mineradora afirmou que irá doar 80 milhões de reais em dois anos para o município de Brumadinho como forma de
compensar a perda de arrecadação da cidade.

A empresa também anunciou que irá doar 100 mil reais para os atingidos pela tragédia. Segundo a companhia, estão
aptos a receber a quantia os representantes de empregados da Vale, de trabalhadores terceirizados e de pessoas da
comunidade falecidas ou desaparecidas. O diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale,
Luciano Siani, afirmou que a quantia não tem relações com as indenizações.

No entanto, três anos após o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, os moradores do povoado
de Bento Rodrigues, em Mariana, ainda esperam indenização da companhia.

Rio Paraopeba

Com o deslizamento de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos pelo rio Paraopeba, que passa pela cidade de
Brumadinho, comunidades inteiras estão ameaçadas, de populações que vivem da pesca a indígenas que moram às
margens do rio, além dos peixes, aves e outros animais.

A Vale informou que instalou no dia 2 de fevereiro a primeira membrana no Rio Paraopeba, em local próximo à
captação de água da cidade de Pará de Minas, a cerca de 40 km de Brumadinho. Esse sistema de captação de água
será protegido, no total, por três barreiras de retenção, que funcionam como tecidos filtrantes, evitando a dispersão das
partículas sólidas (argila, silte, matéria orgânica etc), que provocam a turbidez da água e alteram sua transparência.

Sirene

A Vale tinha um sistema para alertar os moradores da cidade de Brumadinho de qualquer problema na barragem, mas
no dia 25 ele não funcionou. A empresa divulgou uma nota no sábado, 2, esclarecendo que o sistema é acionado
manualmente, a partir de um Centro de Controle de Emergências e Comunicação, que fica localizado fora da área da
mina com funcionamento 24 horas por dia, . "Pelas informações iniciais, que estão sendo apuradas pelas autoridades,
devido à velocidade com que ocorreu o evento, não foi possível acionar as sirenes relativas à Barragem I. As causas
continuam sendo apuradas", afirma a empresa.

Outra mina

As ações da Vale tiveram queda nesta segunda-feira, 4, após a Justiça determinar que a mina de Brucutu parasse de
operar. A notícia foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
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Localizada em São Gonçalo do Rio Baixo, em Minas Gerais, Brucutu é a maior mina de ferro em operação no estado
mineiro. A Vale disse que irá recorrer da decisão.

A empresa também será investigada por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta na Assembléia
Legislativa  de Minas Gerais para apurar as causas do rompimento da barragem em Brumadinho. As investigações
vão envolver empresas e órgãos de fiscalização ambiental.
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Record
Título: Posse adiada para aprovados em concurso - 7h02

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Candidatos aprovados no concurso para soldado da Polícia Militar de Minas tiveram uma surpresa nada agradável, a
tão esperada posse foi adiada por um ano. A notícia do adiamento foi recebida com apreensão pelos candidatos, eles
formaram uma comissão para intermediar a conversa com o governo de Minas. Com faixas nas mãos se concentraram
na porta da Assembleia Legislativa  para pedir a convocação imediata dos aprovados no concurso. O edital previa o
preenchimento de mil quinhentas e sessenta vagas para soldado da Polícia Militar, em todo estado, aqui na capital a
posse para quem passou em todas as etapas do concurso seria agora, nos dias 6 e 7 deste mês, mas na semana
passada uma retificação foi publicada dizendo que isso só acontecerá em fevereiro do ano que vem.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política- 08h09

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

A deputada Beatriz Cerqueira protocolou um pedido de uma CPI na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais pra
apurar o rompimento da barragem de Brumadinho e investigar a questão que envolve a mineração no Estado de Minas
Gerais. Entrevistada: Beatriz Cerqueira  - PT (deputada estadual)  ''Eu sou defensora de uma comissão parlamentar
de inquérito,desde o primeiro crime cometido pela Vale,com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana,em
2015.As mineradoras atuam livremente no Estado,com forte poder econômico,poder político ,com ramificações em
vários poderes do Estado.Então,a CPI é uma resposta enérgica ao problema que estamos enfrentando.Nós fizemos a
coleta de assinatura no dia da posse e conseguimos,salvo engado, mais de 35 assinaturas,eram necessárias 26 o
mínimo pelo regimento da Assembleia.''
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Rádio Super Notícia FM
Título: CPI das Mineradoras ganha força na ALMG  - 06h09

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Trabalho de buscas por vítimas do rompimento da Barragem I da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho,chega no
12º dia,até o momento o Corpo de Bombeiros já resgatou 134 mortos,sendo que 120 já foram identificados,ao todo 394
pessoas foram localizadas e 199 ainda seguem desaparecidas.Esse rompimento da barragem,foi o estopim para que
deputados estaduais protocolassem a CPI da mineração na Assembleia Legislativa de Minas.
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Itatiaia
Título: Câmara Municipal de Belo Horizonte a CPI que investiga a mineração na Serra do Curral

Retoma os trabalhos hoje - 06h33
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

A tragédia de Brumadinho reacendeu as discussões sobre a exploração mineraria em Minas, na Câmara Municipal de
Belo Horizonte a CPI que investiga a mineração na Serra do Curral Retoma os trabalhos hoje. Em novembro do ano
passado os vereadores que compõem a CPI fizeram uma visita ao Parque Estadual da Baleia, que faz parte do
conjunto da Serra do Curral e constataram danos ao meio ambiente provocados supostamente pela atividade
mineradora. Segundo o vereador Gilson Reis do PCdoB, presidente  da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Mineração da Serra do Curral, a ideia é juntar forças com deputados  estaduais, que também estão interessados em
investigar as atividades das mineradoras no estado. Entrevista: Gilson Reis - vereador.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45

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

Publicado: 05-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação- Reportagem exclusiva do site da Itatiaia revela que a barragem de Brumadinho não tinha
sistema que poderia ter evitado centenas de mortes. Eduardo Costa comenta que não fica surpreso, depois que
descobrimos que a Vale de 2015, quando rompeu a barragem em Mariana, para 2016 reduziu em 44% o seu
investimento em segurança, depois que descobrimos que o maior acionista da Vale, Bradesco, banco não tem coração
e depois que o presidente  da Vale disse que a sirene não alertou as pessoas porque está no barro qualquer coisa
que vier Eduardo diz que engole. Junior diz que em Minas uma única empresa tem esse sistema, a Gerdau em Ouro
Branco, as outras nenhuma tem um sistema considerado seguro como esse. Ouvinte Júlio Dias disse que se a Vale
diminuísse as contribuições dadas aos deputados  daria para investir nesse sistema de segurança. Eustáquio
comenta que o levantamento publicado na semana passada na Itatiaia mostra que 80% dos deputados  receberam
dinheiro na campanha de 2014 mais R$ 4 milhões e esse sistema de segurança custa R$ 1,5 milhão. Eduardo Costa
pede a um deputado ou senador em homenagem a juízes como o doutor Wagner Cavalieiri, da Vara de Execuções,
que inclua nesse projeto um aumento de pena para quem entrar com celular em cadeia, já que a gente não consegue
evitar vamos aumentar a pena.
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Na Assembleia Legislativa  de Minas,foram protocolados pedidos pra instalação de comissão parlamentar de
inquérito pra investigar a tragédia em Brumadinho,eles foram feitos pelos deputados : Sargento Rodrigues do PTB,
Beatriz Cerqueira  do PT e Dr. Wilson Batista do PSD.Na Câmara e no Senado também já tem pedido de CPI pra
investigar as causas do rompimento da barragem.A Justiça de Minas Gerais também determinou que a Vale pare de
jogar rejeitos de minério em várias barragens.    Entrevistados: Ten.Pedro Aihara (Corpo de Bombeiros).
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Título: Requerimento que pede a abertura de uma CPI da Mineração - 07H56
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Segue para aprovação do presidente da Assembleia Legislativa , Agostinho Patrus  Filho do PV, o requerimento
que pede a abertura de uma CPI da Mineração, para investigar a tragédia de Brumadinho, que deixou até agora 134
mortos e 199 desaparecidos. A Itatiaia ouviu três deputados que pediram a abertura da CPI da Mineração, Sargento
Rodrigues do PDT justificou a sua licitação. A deputada Beatriz Cerqueira  do PT esclareceu que pediu abertura da
CPI, porque o assunto mineração já faz parte de sua frente de atuação. Doutor Wilson Batista  do PSD foi o terceiro
a fazer o protocolo com pedido de abertura da CPI. Entrevista: Sargento Rodrigues -deputado PDT, Beatriz
Cerqueira - deputada do PT, Wilson Batista- deputado do PSD.
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A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar o rompimento da barragem do Feijão, em
Brumadinho, gerou uma corrida entre deputados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Três
assinam diferentes pedidos para a criação do grupo. O interesse pela "paternidade" da proposta gerou até fila e
revezamento de assessores no fim de semana, tudo para garantir que o protocolo não fosse efetivado em nome do
"colega".

Quem acabou ficando com o primeiro lugar foi o deputado Sargento Rodrigues  (PTB), que entregou, às 8h, um
documento com 65 assinaturas de outros parlamentares. O mínimo exigido para formar uma comissão desse tipo é de
26, ou seja, um terço dos membros da Assembleia.

"Como deputados  estaduais, precisamos assumir nossa responsabilidade. A CPI é o instrumento legal mais vigoroso
de que o parlamento dispõe", disse Sargento Rodrigues . Como está à frente do pedido para a abertura da CPI das
Mineradoras, ele terá lugar garantido na comissão, formada por sete membros.

Autores dos dois outros requerimentos, Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista  (PSD) registraram
posteriormente pedidos semelhantes na Casa.

Eleito na sexta-feira passada presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV) poderá acolher ou não o pedido de
Sargento Rodrigues . Se a solicitação for aceita, caberá aos líderes das bancadas da Casa legislativa indicar os
demais participantes.

Reforma

O início da 19ª legislatura na Assembleia de Minas  também será marcado pelo envio da reforma administrativa
proposta pelo governador Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo estadual deve enviar à Casa o projeto que
permitirá o enxugamento da máquina pública, bem como a redução e fusão de secretarias.

O governo promete austeridade, principalmente para equacionar as dívidas herdadas da gestão anterior e colocar em
dia o pagamento do servidores estaduais, que tiveram inclusive o 13º salário parcelado em 11 vezes.

A assessoria do governo informou apenas que o plano está sendo finalizado.

O vice-líder do governo na Assembleia, Guilherme da Cunha  (Novo), avalia que Zema terá bom trânsito para
aprovação dos projetos prioritários na Casa. "Estamos em uma situação de calamidade financeira, o que significa que a
gestão não vai ser fácil. Contudo, a relação com os deputados será harmoniosa", garante.

O parlamentar disse que, neste momento, o foco se concentra no desastre de Brumadinho, mas que o equilíbrio das
contas por meio da reforma e de um ajuste fiscal é prioridade da gestão. "O ajuste fiscal passa por uma negociação
com o governo federal que já está em curso. Já a reforma administrativa está sendo finalizada para ser enviada à
Assembleia em breve", pontuou.

Caixa dos municípios

Ontem também, outro parlamentar que correu para protocolar projeto foi o deputado Coronel Sandro  (PSL).
Estreante na Casa, ele quer regularizar os repasses de impostos aos municípios mineiros, como IPVA e ICMS.
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Coronel Sandro  é o autor do pedido para suspender os efeitos do Decreto 47.296, de 27 de novembro de 2017, que
retém verbas das prefeituras.

De acordo com o parlamentar, a derrubada do decreto vai permitir o crédito dos 25% do ICMS pelo Banco do Brasil nas
contas dos municípios. O mesmo valerá para o IPVA. "Com isso, a instituição financeira não poderá mais reter os
valores que pertencem aos municípios por força da Constituição Federal", defendeu.

Julvan Lacerda, presidente  da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, vê com bons olhos a
proposta. "É uma boa ação para automatizar os repasses. A nossa esperança é que a situação seja normalizada daqui
para frente", avaliou.

Municípios temem perder receita após tragédia em Brumadinho

Prefeitos de cidades mineradoras de Minas Gerais vão hoje a Brasília discutir questões como a finalização da apuração
das dívidas de mineradoras e os impactos da decisão da Vale de interromper as atividades do setor em barragens
mineiras. A diretoria da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig) deve se encontrar com
representantes do Ministério das Minas e Energia, da Secretaria Nacional de Geologia e Mineração e da Agência
Nacional de Mineração.

A entidade, que convocou prefeitos de todo o Brasil para a ida a Brasília hoje, vai cobrar, por exemplo, o repasse da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) dos municípios impactados e gravemente
afetados pela mineração, e a implementação do Programa Permanente de Relações Institucionais para tratar os
assuntos relevantes da mineração brasileira, como barragens, compensações socioambientais, fiscalizações,
licenciamento e troca de informações sobre atividades. Além disso, será discutida a decisão da mineradora Vale de
paralisar a produção em cidades mineradoras que possuem barragens construídas com o método de alteamento a
montante.

A Amig recebeu com perplexidade a decisão da mineradora. A medida, de acordo com a entidade, irá impactar toda a
cadeia econômica dos municípios onde as barragens estão localizadas, inclusive com a redução do pagamento da
Cfem, os royalties da mineração.

O presidente  reeleito da Amig, Vitor Penido, reforça que a decisão repentina da Vale traz prejuízos enormes para as
cidades e para Minas Gerais e, acima de tudo, afeta diretamente os serviços de educação, saúde e de infraestrutura da
população, oriundos da Cfem.

A legislação determina que os royalties devem ser pagos obrigatoriamente pelas mineradoras pela exploração às
cidades minerárias e também às cidades impactadas, mas os critérios que beneficiam os municípios impactados ainda
não foram definidos pela ANM.

Click aqui e acesse o artigo original

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/briga-por-paternidade-tr%C3%AAs- deputados
-apresentaram-pedidos-de-cria%C3%A7%C3%A3o-de-cpi-da-minera%C3%A7%C3%A3o-1.691555
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O número de mortos pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho subiu para 134 nesta
segunda-feira, 4. Destes, 120 foram identificados. Ainda estão desaparecidas 199 pessoas.Também nesta segunda, foi
protocolada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para
apurar as causas do acidente. A iniciativa teve a assinatura de 36 de um total de 77 deputados . O mínimo necessário
de parlamentares para o registro do pedido era de 26. Segundo a autora da solicitação de CPI, deputada Beatriz
Cerqueira  (PT), as investigações vão envolver empresas e órgãos de fiscalização ambiental. Para que comece a
funcionar, no entanto, o pedido precisa agora passar por análise da Mesa Diretora da Casa.

-

Mina da Vale paralisada

Após o rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, a justiça determinou a paralisação das atividades na maior
mina de ferro do Estado de Minas Gerais. A decisão veio nesta segunda-feira, 4, e foi publicada na coluna do jornalista
Lauro Jardim, do jornal O Globo. A mina que foi fechada também pertence à mineradora Vale. Após a decisão judicial,
as ações da empresa fecharam o dia em queda de 3,91%. A mina, localizada em São Gonçalo do Rio Baixo, em Minas
Gerais, é a maior mina de ferro em operação no estado mineiro. A Vale disse que irá recorrer da decisão.
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Após a criação do Comitê de Crise na gestão petista, recursos dos municípios foram contingenciados
Uma proposta protocolada ontem na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) pede a extinção de um
decreto feito ainda na gestão de Fernando Pimentel (PT) e que teria culminado na falta de repasses constitucionais
para as prefeituras mineiras. O projeto de resolução é de autoria do deputado estadual Coronel Sandro  (PSL) e,
conforme apuração da reportagem, conta apoio de colegas de Parlamento se o texto for colocado em votação na Casa.

O decreto 47.296, de novembro de 2017, instituiu no Estado o chamado Comitê da Crise, que, na prática, define para
onde vai cada centavo que entra nos cofres estaduais. Na justificativa da proposição, o parlamentar alega, no entanto,
que a norma baixada 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). A estimativa da entidade é que as administrações deixaram de receber R$
522,4 milhões do atual governo, sendo R$ 459,4 milhões de ICMS. A gestão de Pimentel, no total, não depositou R$
12,3 bilhões de verbas para as cidades - R$ 6,578 bilhões de ICMS.

Argumento. Na justificativa do projeto, Coronel Sandro  afirma que uma das competências administrativas da
Assembleia é suspender atos normativos do Executivo que exorbitam de seu poder regulamentar. O político declara
que esse decreto deixou as cidades em "situação de absoluta penúria financeira e estado caótico, à beira da falência,
comprometendo serviços como saúde, limpeza pública, educação e políticas públicas essenciais".

O parlamentar ainda classifica que a ação de Pimentel foi inconstitucional, ilegal e antijurídica. "Isso não é justo. O
ex-governador exorbitou nas atribuições dele de legislar por decreto. Além de ser inconstitucional, é uma grande
injustiça com todos os municípios, que têm suas obrigações para cumprir", disse Coronel Sandro à reportagem
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Três pedidos de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  com o objetivo de investigar o rompimento
da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale, localizada em Brumadinho, foram protocolados ontem na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. O primeiro deles é de autoria do deputado Sargento Rodrigues  (PTB) e há previsão de
que seja lido em plenário ainda esta semana, o que dá o início oficialmente à tramitação na Casa. Também
apresentaram pedidos de criação de uma CPI para o caso a deputada Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson
Batista (PSD).

Todos os três pedidos receberam mais assinaturas de apoio que o mínimo estabelecido pelo regimento interno da
Casa, que exige pelo menos 26. A proposta de Rodrigues teve 64 assinaturas. Beatriz Cerqueira  conseguiu 36 e
Doutor Wilson contou com 68 rubricas. "Certeza que temos muito a contribuir. Vamos buscar o aspecto penal para
apontar os culpados desse genocídio", afirmou Rodrigues. Ainda de acordo com ele, o clima na Casa é favorável e não
há o sentimento de disputa como o verificado em outras legislaturas e que poderia atrapalhar os trabalhos. "A intenção
é que seja criada uma força-tarefa que possa, inclusive, fiscalizar todas as barragens em Minas", disse.

Tramitação A expectativa é que o pedido seja lido no plenário pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho
Patrus (PV), nas próximas sessões. Por ter sido o primeiro, Sargento Rodrigues  já está confirmado como integrante
da comissão, caso ela seja aprovada, mas não pode ocupar a presidência e nem a relatoria do grupo de trabalho.
Caberá aos líderes de bancada e partido indicarem os outros seis integrantes da CPI e também os suplentes.

O prazo para que isso ocorra é de cinco dias úteis, após a leitura do requerimento em plenário. Caso não haja
consenso entre os líderes ou não ocorrer a indicação, o presidente  da Assembleia pode indicar os nomes. Como a
Casa ainda está na abertura dos trabalhos os líderes ainda não foram escolhidos, o que pode causar algum tipo de
atraso.

Na sequência, a comissão tem 120 dias para concluir as investigações. O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias,
caso necessário. A escolha do presidente  da CPI e do relator ocorrerá por votação dos próprios integrantes. Até o
momento, segundo informações do Corpo de Bombeiros, 134 pessoas morreram. Dessas 120 já foram identificadas.
Outras 199 seguem desaparecidas.

Ainda segundo Sargento Rodrigues , a expectativa é que especialistas do setor, além de integrantes da polícia e do
Ministério Público sejam convidados a participar. "A CPI é o instrumento legal mais vigoroso que o parlamento dispõe.
Ela possui poderes de autoridades judiciais próprias, o que nos permite não só contribuir para a investigação e
elucidação das causas do fato, em si, mas fazê-lo de forma ágil, ampla e eficaz".
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Nos corredores da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), a proposta tem sido vista de forma positiva
pelos deputados  estaduais. Há quem acredite ainda que, com uma pressão feita pelos prefeitos, o apoio pela
aprovação tende a aumentar se a matéria for colocada em pauta.

O deputado Léo Portela  (PR) diz que não se pode mais concordar com a retenção de direitos constitucionais das
prefeituras. "Essa medida, na minha avaliação, é improbidade administrativa. Acho que tem uma boa possibilidade (de
aprovar esse projeto). Não posso cravar ainda uma resposta porque a Casa ainda está no início dos seus trabalhos",
ponderou.

Do mesmo partido do ex-governador Fernando Pimentel, a petista Marília Campos  afirma que concorda que a norma
de 2017 seja revogada, mas ressalta que não deveria ser preciso criar uma proposta para isso. "O governo do Estado
precisa atender uma reivindicação dos prefeitos, dessa Casa, porque o que queremos é que seja garantido o respeito
às legislações federal e estadual", declarou.

O entendimento de Laura Serrano  (Novo) é que nenhuma das questões listadas no decreto está relacionada
explicitamente com os repasses para os municípios. Por isso, na avaliação dela, mesmo com a revogação do comitê, a
prerrogativa ainda caberia à Superintendência Central de Administração Financeira, subordinada à Secretaria da
Fazenda.

"Mas sou extremamente a favor (da extinção) porque se tem um comitê para exercer funções que, na verdade, já são
realizadas pelas secretarias. Então, cria uma duplicidade de funções que gera uma burocratização maior na máquina
pública e acaba, por vezes, gerando uma lentidão", disse.
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Vale uma intervenção
"A 19ª legislatura da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais inicia-se num momento de luto e dor para os mineiros.
Estamos consternados diante da tragédia que se abateu sobre nós no dia 25 de janeiro deste ano. Compartilho com
cada família esse momento de muita dificuldade e desespero. Vou me empenhar para que as responsabilidades sejam
apuradas e os responsáveis, punidos. Aproveito também para agradecer a cada servidor e a cada servidora do Estado
que não mediram esforços e atuam, incansavelmente, no resgate e no amparo de todos os atingidos pelo rompimento
da barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho".

Esperava-se que o governador Romeu Zema, ao entregar sua mensagem governamental na posse da nova legislatura
da Assembleia, tivesse incluído nela, se não todo esse conteúdo, alguma lembrança, alguma citação sobre esse crime
que ganha repercussão no mundo todo. Não disse nada, como se o rompimento da barragem, que levou à morte e ao
desaparecimento centenas de pessoas, não tivesse acontecido em solo mineiro.

O governador optou por responsabilizar seus antecessores pela atual situação do Estado. Isso mesmo, falou em
"governos", o que expõe uma estranha contradição. Cada vez mais sua administração é comandada por gestores de
um dos governos que ele acusou. Os governos do choque de gestão (PSDB), que levaram ao limite o endividamento
do Estado, que retiraram recursos do Ipsemg, que assumiram um déficit previdenciário em acordo homologado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acabaram com o Fundo de Previdência superavitário. Hoje, o governo do Novo
é também o de quem contribuiu para a atual situação do Estado.

O governador lembrou aos deputados  e às deputadas que as urnas rechaçaram a "velha política" que quebrou o país
e deram o recado de uma nova política. Não é a primeira vez que escutamos essa teoria. Ela parte da ideia de que o
resultado das urnas deu ao governo que assumiu o direito de fazer o que quiser. Trabalha-se o tempo todo com a ideia
do pensamento único, não sendo possível a divergência ou a diversidade. Não custa lembrar os números: o governador
foi eleito com 6.963.914 votos, Antonio Anastasia teve 2.734.535; as abstenções foram 3.631.177, os votos nulos,
1.889.351, e os votos em branco, 476.483. A opinião da população mineira está mais para um cansaço, uma descrença
com o sistema político. Mesmo se os números fossem diferentes, urnas não dão cheque em branco a governantes.

O governador também ditou qual deve ser a pauta do Poder Legislativo: aprovar a reforma administrativa e a adesão ao
refinanciamento da dívida com a União. E já informou aos deputados  e às deputadas, durante seu discurso, ser este
"o único caminho". Também avisou: fora disso, será discurso demagógico. Este seria o "Pacto por Minas" proposto pelo
governador. Na minha tradução livre, uma chantagem. Ou a Assembleia aprova a pauta determinada pelo Executivo,
ou se torna responsável pelas dificuldades que o Estado atravessa. Aprova uma austeridade que tira dos pobres, para
manter o sistema financeiro como está. E deixa a Vale livre para continuar rompendo barragens de rejeitos.

As propostas do governador precisam de um amplo debate na sociedade. Não sairemos da atual situação colocando
como alvo prioritário os serviços e servidores públicos para pagar a conta - estes que estão em Brumadinho atuando no
resgate e no atendimento ao povo de um crime cometido pela iniciativa privada. Em seu discurso, o governador estava
tão focado em acusar seus antecessores (incluindo os que fazem parte do seu governo) e determinar qual deve ser a
pauta da Assembleia Legislativa , que se esqueceu dos mineiros e das mineiras.
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Mais uma vez, a Câmara de BH passou por um verdadeiro jogo de cadeiras. Isso porque houveram quatro saídas de
vereadores eleitos na última eleição municipal, em 2016 e novos nomes acabaram sendo empossados, na última sexta
feira.

A fila começa pelo Coronel Piccinini, representando o PSB. Logo depois estão Maninho Feliz, representando o PSD,
Ramon Bibiano, representando o MDB, e a terminar por Cesar Gordin, representando o PHS, partido do prefeito
Alexandre Kalil.

Os novos vereadores substituem Professor Wendel Mesquita, Doorgal Andrada , Rafael Martins e Osvaldo Lopes
.Todos concorreram como deputados  estaduais ou federais e foram eleitos. Portanto são obrigados a deixar o cargo
antigo para elevar ao poder Legislativo do âmbito estadual.

Ícaro Ambrósio

Ícaro Ambrósio é jornalista e editor-chefe do site O Contorno de BH.
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Os deputados estaduais mineiros retornam ao plenário da Assembleia Legislativa  nesta terça-feira. Na pauta,
após a votação dos vetos do Executivo, os deputados  devem analisar o Projeto de Lei 3.676/16, que dispõe sobre o
licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. O projeto de autoria da Comissão Extraordinária
das Barragens  - instalada pela ALMG após o desmoronamento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em
Mariana - trata do licenciamento das barragens A proposta foi votada em 1º turno pelo Plenário e aguarda parecer de
comissão para voltar à votação em 2º turno. O atual presidente da Assembleia Legislativa , Agostinho Patrus
(foto) presidiu a comissão que tratou do assunto. Para ele, além de votar o projeto é preciso verificar se as medidas
apresentadas estão sendo implementadas.
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Minas tem um déficit de R$ 15 bilhões a R$ 16 bilhões no orçamento deste ano, além da dívida entre R$ 25 bilhões e
R$ 28 bilhões com municípios, fornecedores e funcionalismo público. Só a folha de pagamento consome R$ 3 bilhões
ao mês. Até equacionar essa dívida, o governo vive nessa corda bamba, tendo que escolher quem pagar, segundo o
vice-governador Paulo Brant (foto). Ele entende que quando os funcionários reclamam, "eles têm razão. Pagar a folha
em dia é obrigação do governo, mas temos um mês e herdamos uma situação muito difícil. Eu não tenho a política de
ficar falando mal de Pimentel e Anastasia. A encrenca agora é desse governo". O que Brant esqueceu de colocar nessa
conta é o rombo na arrecadação que o governo terá que arcar devido a tragédia na mina da Vale, em Brumadinho.
Hoje o governador Romeu Zema, em entrevista coletiva, vai apresentar as propostas para a reforma administrativa do
Estado. A reforma será o primeiro grande tema a ser levado à discussão na Assembleia.
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