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G1
Título: Número oficial de mortos no rompimento da barragem em Brumadinho é de 134

Editoria: Jornal Nacional
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Continuam desaparecidas 199 pessoas. Assembleia de Minas e Câmara dos Deputados  recebem pedidos de
abertura de CPI para investigar tragédia.
Chegou a 134 o número confirmado de mortos em Brumadinho; 199 pessoas continuam desaparecidas. Os
investigadores trabalham com diversas hipóteses para tentar descobrir o que provocou o rompimento da barragem.

Cada passo ficou mais complicado com a forte chuva que caiu na região de Brumadinho durante a madrugada. São 11
dias trabalhando sempre no limite da exaustão. Por causa da chuva, toda a área ficou extremamente alagada, tornando
ainda mais difícil o trabalho dos Bombeiros. Em um ponto, segundo eles, a lama chega a 15 metros de profundidade e,
por isso, eles tiveram que trabalhar com extremo cuidado, redobrando a atenção, por causa dos riscos.

O tempo só permitiu o uso de helicópteros no início da tarde; 15 escavadeiras e máquinas pesadas e também os cães
farejadores enfrentaram uma lama bem mais encharcada. Mas a chuva pode ajudar.

"Em um primeiro momento, ela nos atrapalha porque limita a condição de deslocamento das aeronaves. Porque ela
diminui a visibilidade dos pilotos de helicóptero. Por outro lado, a água vai revolver o fundo desse curso d'água que foi
formado e vai nos permitir fazer outros resgates", declarou o tenente-coronel Anderson Passos.

Três deputados mineiros protocolaram, nesta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa  do estado, pedidos
para instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a tragédia de Brumadinho. Na Câmara e no
Senado, também já tem pedidos de CPI para investigar as causas do rompimento da barragem.

A Justiça de Minas negou os pedidos de liberdade para os três funcionários da Vale e dois engenheiros da empresa
TUV SUD Brasil, que participaram da elaboração de projetos de estabilidade da barragem que se rompeu. Eles são
investigados por crimes ambientais, homicídios qualificados e falsidade ideológica.

Numa reportagem exibida neste domingo (3), no Fantástico, professores de engenharia prepararam uma maquete para
mostrar o que aconteceu na barragem que estourou em Brumadinho e explicar o que pode ter provocado o
rompimento. A barragem era do modelo a montante, considerado menos seguro. Segundo a mineradora, ela não
recebia mais rejeitos e estava em processo de desativação. Na simulação, os professores usaram uma mistura de
areia, sílica e água para imitar o rejeito de minério e despejaram na maquete. Em seguida, ela se rompe.

"Está então infiltrando, fazendo um processo que a gente chama de piping. Esse processo vai causar uma erosão
interna", explica Kurt André Pereira Amann.

A erosão interna pode levar para uma segunda etapa: a liquefação. É quando, na mistura de água com rejeito, a água
passa a predominar e a barragem, que era sólida, vira líquida. Na simulação, a água vai se infiltrando até que ocorre o
rompimento.

Fernando Cesar Ribeiro, professor de engenharia da FEI, especialista em monitoramentos de estruturas, diz que uma
barragem, antes de se romper, sempre dá sinais: "Sinais que não estavam sendo percebidos. Eventualmente, por conta
da falta de um monitoramento adequado, nenhuma atitude pode ser tomada, nenhum alerta emitido. Alguns sinais
sempre são colocados. Os projetos devem ter esse tipo de cuidado".

Os investigadores apuram se obras na barragem, detonações de rocha na região ou o acúmulo do volume do lençol
freático podem ter contribuído para o rompimento da estrutura. A apuração quer também identificar se nascentes a
montante da barragem que se rompeu estariam lançando muita água para o interior dela, a partir do topo.
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Para tentar responder a tantas perguntas, os investigadores também analisam as imagens registradas por câmeras da
própria Vale, que mostram o momento exato em que a barragem da mina do Feijão se rompeu, 11 dias atrás.

O professor da UFMG Evandro Moraes da Gama, engenheiro de minas e geólogo, chama a atenção para algumas
manchas localizadas nas pontas da barragem e na parte de baixo dela.

"Na ombreira da barragem, a gente vê as manchas já encharcando de água. Me chamou a atenção as manchas que
acontecem antes da ruptura. E depois, essas fraturas laterais da ombreira da barragem. Isso significa que a
sustentação dela foi perdida. Provavelmente gerou água, a liquefação do solo", explicou.

A Vale afirmou que a barragem tinha um laudo atestando a estabilidade dela. Ainda segundo a mineradora, a estrutura
era monitorada por 94 piezômetros - equipamento que mede a pressão da água -, sendo 46 automatizados. Tinha
também 41 indicadores de nível de água. Segundo a Vale, as informações eram coletadas periodicamente e os dados
analisados pelos geotécnicos responsáveis pela barragem.
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Bhaz
Título: Estado deverá pagar dívida com os municípios mineiros só a partir de 2020

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 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.

Comentários
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Itatiaia
Título: Entrevista com o vice governador de MG, Paulo Brant - 19h31
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Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

O vice-governador de Minas, Paulo Brant, participou hoje do programa Chamada Geral na Itatiaia com Eduardo Costa.
Ele falou sobre os desafios financeiros do Governo, explicou as dívidas e disse que regularizar a situação do servidor é
um sonho de Zema. Ele menciona a dívida com os municípios; ele explicou ainda a escolha de um Tucano para ser
líder do governo na Assembleia de Minas . Ele disse que consultaram vários deputados  e quase que por
unanimidade todos disseram que o melhor líder seria o Luiz Humberto. Ele falou também sobre a situação de
Brumadinho e a questão da recuperação da cidade. Entrevista: Paulo Brant (vice-governador de Minas).
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Portal O Tempo
Título: Estado desiste de operação de R$ 2 bilhões
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Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Vale uma intervenção
O Estado enviou, em 28 de janeiro, uma petição para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em que abre mão
da operação de crédito no valor de R$ 2 bilhões que o Executivo pretendia contratar de bancos internacionais, via
Minas Gerais Participações S/A (MGI) e Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O
dinheiro seria usado para o pagamento de dívidas judiciais.

Com esse gesto do Executivo, assinado pelo procurador estadual Mário Eduardo Guimarães Nepomuceno Júnior, a
operação foi enterrada de vez na gestão de Romeu Zema (Novo).

Em novembro do ano passado, a 7ª Câmara Cível doTJMG havia confirmado a procedência da liminar - concedida em
junho deste ano pelo desembargador Wilson Benevides - que derrubava a operação financeira. A manobra era uma
saída para o fracasso do Executivo na tentativa de levar adiante a venda de 49% das ações do nióbio, por meio da
cisão da Codemig.

A ideia do governo era juntar créditos que tem a receber de pessoas físicas e jurídicas, totalizando R$ 2 bilhões, e
vendê-los à MGI como debêntures - títulos que uma empresa lança quando tem um crédito a receber. Por sua vez, a
Codemig contrairia um empréstimo financeiro junto à instituição chinesa Hangtong Bank, também no valor de R$ 2
bilhões, para a compra de debêntures junto à MGI.

Quem compra esses títulos paga um valor à vista, com desconto, visando receber um preço maior no futuro. Nesse
caso, a Codemig poderia, por exemplo, comprar as debêntures por R$ 2 bilhões e receber, no futuro, R$ 2,5 bilhões.
Entretanto, como a transação envolve a aquisição de empréstimo financeiro com altos juros, o lucro da estatal poderia
ser bem menor e chegar, até mesmo, a gerar prejuízos.

Avaliação

A ação popular para barrar a transação foi proposta, em junho do ano passado, pelo deputado estadual Gustavo
Valadares  (PSDB). Ele avalia que o Estado foi sensato em não insistir na "operação de crédito irregular" pretendida
pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).

"À época, nós denunciamos que a MGI e a Codemig estavam sendo usadas de forma fraudulenta para conseguir
empréstimo para o Estado, a Justiça reconheceu as ilegalidades e suspendeu o processo. Nosso trabalho foi no intuito
de proteger as finanças de Minas, ou seja, o dinheiro do cidadão. Com essa decisão do Executivo quem sai ganhando
são todos os mineiros", declarou o tucano.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputado quer revogar norma de Pimentel que retém repasses - 20h24

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

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).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputados protocolam pedido de instauração de 'CPI da Mineração' - 20h18

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Deputados estaduais protocolaram na manhã desta segunda-feira (4) pedidos para que a Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar a tragédia de
Brumadinho e outras questões relacionadas à mineração.Os pedidos foram feitos por Sargento Rodrigues (PTB),
Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista (PSD). O requerimento agora segue para a aprovação do
presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV).
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Record
Título: Formandos em concurso da PMMG - 19h29

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Os candidatos aprovados no concurso para soldado na Polícia Militar de Minas Gerais tiveram uma surpresa nada
agradável. A tão esperada posse foi adiada por um ano. 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. Entrevista: não identificado.
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TV Globo
Título: Rigor na fiscalização de barragens - 19h27

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

E hoje foi apresentado na Assembleia Legislativa  um substitutivo ao projeto de lei que trata do licenciamento
ambiental e das fiscalizações de barragens no Estado. A medida institui a política estadual de segurança de barragens
e, segundo o autor, deputado João Vitor  Xavier, do PSDB, esse substitutivo que torna a fiscalização mais rigorosa é o
mesmo que já foi derrotado em votação na Assembleia em julho do ano passado. O trabalho teve a participação de 52
entidades.

impresso em 21/02/2019 às 03:40 11 de 307

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg21-mgtv2ed-0402.mp4
http://www.interclip.com.br/


Rede Minas
Título: Repercussões legais -  19h19

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

O que esperar da justiça no caso de Brumadinho? Desde de dezembro de 2015 a Samarco foi multada 56 vezes pelo
Ibama e Secretara de Meio Ambiente - MG.O processo de instauração de uma CPI já está em andamento pra
investigar o que ocorreu com a barragem da Vale na ALMG. Entrevista: Duarte Júnior (prefeito de Mariana) ; Adriano
Cardoso (sec. geral da OAB) .
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Inconfidência AM
Título: CPI protocolada na Assembleia - 17h52

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Com 63 assinaturas, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) foi protocolada na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais nesta segunda feira para apurar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O
mínimo necessário de parlamentares para o registro do pedido era de 26. Para que comece a funcionar ,o pedido
precisa agora passar por análise da Mesa Diretora da casa.
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Portal Hoje em Dia
Título: Aprovados em concurso da PM protestam em BH contra adiamento da convocação

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 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.

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 ao Hoje em Dia 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
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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.

Leia mais:

Com corte de 21 mil cargos, governo quer economizar R$ 209 mi por ano

Sem recursos, prefeitos da RMBH adiam início do ano letivo e prejudicam 167 mil alunos
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R7
Título: Deputados pedem abertura de CPI para investigar tragédia da Vale

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Solicitações foram feitas por três parlamentares mineiros nesta segunda-feira (4); pedidos ainda precisam ser recebidos
pelo presidente da Assembleia
Três deputados estaduais de Minas Gerais protocolaram, nesta segunda-feira (4), pedidos de abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para investigar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As solicitações foram feitas pelos deputados Sargento Rodrigues (PTB), Beatriz Cerqueira  (PT) e Wilson Batista
(PSD). Para que o grupo de apuração seja formado, os pedidos precisam ser recebidos pelo presidente da ALMG (
Assembleia Legislativa de Minas Gerais), Agostinho Patrus (PV).

Thiago Neves usa tragédia de Brumadinho para provocar rival

Depois disso, será dado um prazo para a escolha dos membros da comissão. De acordo com a ALMG, o deputado
Sargento Rodrigues  já tem cadeira garantida devido ao fato de ele ter sido o primeiro a entrar com o pedido de
abertura de CPI. Contudo, o parlamentar não poderá ser presidente ou relator do caso.

A tragédia da Vale, ocorrida no dia 25 de janeiro, deixou até o momento, 134 mortos e 199 pessoas desaparecidas. A
lama de rejeitos da barragem atingiu, ainda, o rio Paraopeba, que fica na região.

Veja o antes e o depois da área atingida pela lama:
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: Joice Hasselmann pede instauração de CPI de Brumadinho

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Duas frentes parlamentares disputam a paternidade de um projeto para investigar a tragédia de Brumadinho (MG) no
Congresso. A primeira, força-tarefa entre o PSDB, MDB, PRB, PSL e PR, pede a criação de uma Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). A segunda, de autoria da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), pede uma CPI
-- Comissão Parlamentar de Inquérito.

SAIBA MAIS 13:37 - 04/02/2019 Número de mortos na tragédia em Brumadinho chega a 134, diz Defesa Civil 13:22 -
04/02/2019 CPI para apurar tragédia de Brumadinho é protocolada na Assembleia de MG 11:53 - 04/02/2019
Bombeiros desmentem que sirene tenha sido acionada novamente em Brumadinho

A CPMI prevê um trabalho conjunto entre senadores e deputados . A CPI, por sua vez, só demanda trabalho na
Câmara (ou no Senado). Para instaurar a CPI de Brumadinho, Joice reuniu "mais de 200 assinaturas". A parlamentar
está desde às 8h de manhã na fila para protocolar o documento que "requer a criação de CPI com finalidade de
investigar as causas do rompimento de barragem de mineração de Mina Córrego do Feijão".

Para autorizar a CPI, é necessário ter 171 assinaturas. A frente suprapartidária, garante ter ao menos 80. E quer
continuar tentando emplacar a ideia até a próxima sexta. "Os parlamentares mineiros tiveram essa ideia e, agora, todos
estão colaborando. É muito importante que o assunto não seja esquecido", diz o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG).

No primeiro dia oficial de mandato, deputados  federais enfrentam horas de fila para protocolar os projetos na
Câmara. Entre os primeiros estão Kim Kataguiri (PSL-SP) e a própria Joice. Madrugar na fila é uma tática para acelerar
a implementação de ideias que são disputadas por várias frentes, como a própria CPI de Brumadinho.

impresso em 21/02/2019 às 03:40 18 de 307

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/02/04/interna-brasil,735297/joice-hasselmann-pede-instauracao-de-cpi-de-brumadinho.shtml
http://www.interclip.com.br/


G1
Título: Para integrar equipe do deputado federal Franco Cartafina, Rodrigo Mateus deixa Procon de

Uberaba
Editoria: Triângulo Mineiro

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Exoneração a pedido foi publicada no Porta-Voz da última sexta-feira (1º).
Foi publicado no Porta-Voz da última sexta-feira (1º) 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 desta segunda-feira (4) 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.

O G1 também entrou em contato com a Prefeitura e aguarda resposta sobre quem será o substituto de Rodrigo no
Procon.

"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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Rede Minas
Título: Desastre de Brumadinho será pauta na ALMG - 12h41

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

O desastre de Brumadinho que deixou mais de 100 mortos,será a pauta nessa semana na Assembleia Legislativa .O
processo de instauração de uma CPI já está em andamento pra investigar o que ocorreu com a barragem da Vale.Em
Congonhas,muito se fala da preocupação com a barragem Casa de Pedra. Entrevistados: Loreda Luciana (dona de
casa); Marlúcia Rezende (funcionária pública); Antônio Araújo (aposentado); Sandoval de Souza (pres. Associação
Comunitária de Congonhas); Igor Souza Costa (pres. Câmara Municipal); Rosângela Faria (dona de casa).
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Alvorada
Título: Abertura de CPI para apurar as causas do rompimento das barragens - 12h52

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Dois pedidos para abertura de CPI para apurar as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão foram
protocolados hoje na Assembleia Legislativa de Minas. Na sexta feira o recém empossado presidente da casa,
Agostinho Patrus  disse que vai priorizar a votação de projetos relacionados as barragens no estado. Ele também se
mostrou favorável a instalação da Comissão Parlamentar de inquérito sobre o caso de Brumadinho. Até o momento,
121 mortes foram confirmadas em decorrência do crime ambiental.
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Record
Título: Governo adia a posse de novos soldados - 13h55

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Os candidatos aprovados no concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais estão ansiosos para começar a
trabalhar, mas na semana passada tiveram surpresa nada agradável, a posse foi adiada por um ano. Eles se
concentraram na porta da Assembleia Legislativa para pedir a convocação imediata dos aprovados no concurso.
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Título: Deputados e senadores em MG tomam posse - 12h

Editoria: Balanço Geral
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Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Tomaram posse 77 deputados estaduais, 53 deputados  federais e 2 novos senadores mineiros eleitos nas últimas
eleições em outubro. Em Belo Horizonte a solenidade teve um tom discreto, por causa da tragédia em Brumadinho. O
único a discursar foi Romeu Zema que ressaltou a crise no estado. O apresentador Mauro Tramonte  do PRB, eleito
deputado estadual mais votado com 516 mil votos comentou a fala do governador. A solenidade foi suspensa para a
eleição da mesa da Assembleia, o presidente eleito foi Agostinho Patrus Filho. Nos bastidores da solenidade os
deputados recolheram 35 das 26 assinaturas necessárias para a criação da CPI das barragens. Entrevista: Mauro
Tramonte - deputado, Agostinho Patrus Filho- presidente da Assembleia.
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Portal Sete
Título: Zema terá que dialogar com velhos caciques
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Contrário à "velha política", o governador Romeu Zema (Novo) será obrigado a dialogar com uma Assembleia
Legislativa  repleta de medalhões que há anos exercem forte influência na política mineira. Nesta legislatura, a
renovação é de apenas 40,5%, abaixo da média histórica de 47%, segundo a Assembleia. Em posições de destaque,
inclusive na Mesa Diretora, estão antigos caciques mineiros.

Dos eleitos em 2018, 31 deputados  são novatos, ou seja, não ocuparam cargo de deputado por Minas anteriormente.
Mesmo assim, o número de reeleitos é superior. Exatos 46 parlamentares darão continuidade ao próprio trabalho na
Assembleia.

Eleito agora para a presidência da Casa, com o aval de 75 dos 77 colegas - faltaram Virgílio Guimarães  (PT), que
não votou, e Hely Tarqüínio (PV), que por conduzir a sessão de abertura da posse ficou impedido de votar -,
Agostinho Patrus Filho (PV) foi vice- presidente na legislatura passada.

O pai dele, Agostinho Patrus , presidiu a Assembleia entre 1995 e 1997. Também ocupou o cargo de vice-
presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Agostinho Patrus  Filho defende uma renovação de valores e tem boa relação com Zema - apoiou abertamente a
campanha do candidato do Novo no segundo turno das eleições.

Ele se disse honrado em assumir uma cadeira que já pertenceu ao pai e afirmou acreditar na "renovação do espírito" da
Casa.

"É uma honra muito grande para mim assumir esse cargo que meu pai já ocupou, espero fazer um mandato à altura. E
acredito que a renovação da Casa é também de valores, não só do número de deputados  eleitos e que nunca
exerceram um cargo político", disse Agostinho.

Outras posições da Mesa Diretora da Assembleia também serão ocupadas por políticos com currículo extenso.

O primeiro vice- presidente será Antonio Carlos Arantes  (PSDB), ex-prefeito de Jacuí por três mandatos e
ex-assessor do ex-governador Aécio Neves entre 2005 e 2006.

Ex-prefeito de Montes Claros e de Coração de Jesus, no Norte de Minas, Arlen Santiago  (PTB) é outro velho
conhecido da política mineira. O deputado chegou a sustentar a candidatura própria à Presidência da Casa, mas
desistiu de concorrer em troca do cargo de 3º secretário da Mesa Diretora.

Cristiano Silveira (PT), que será o segundo vice- presidente  da Casa, foi vereador em São João del-Rei e está na
política há pelo menos 18 anos. Tadeu Martins Leite  (MDB), eleito para primeiro secretário, cumprirá agora o terceiro
mandato como deputado, assim como Carlos Henrique  (PRB), que será o segundo secretário da Assembleia. O
republicano foi também vereador em BH por três vezes.

Romeu Zema deverá ter o apoio de cerca de 70% da Assembleia no início do mandato. Aliados do governador estimam
que, até o momento, estejam do lado de Zema 58 parlamentares.

A partir da semana que vem, os deputados  devem se dividir em quatro blocos principais, sendo que apenas o PT,
com dez deputados , e o PSOL, que elegeu a deputada Andreia de Jesus para o primeiro mandato, anunciaram que
serão oposição.
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GRNews - Pará de Minas
Título: Projeto sobre barragens terá prioridade, diz novo presidente da ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

O novo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus  (PV), disse,
em sua primeira entrevista coletiva no cargo, que os projetos de lei em fase avançada de tramitação, interrompida pelo
recesso parlamentar, terão prioridade no início da 19ª Legislatura. Um deles, citado pelo presidente , é o PL 3.676/16,
de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens .

A matéria estabelece regras mais rígidas para o licenciamento de barragens de rejeitos de mineração. Entre outras
coisas, proíbe a construção de barragens pelo método de alteamento a montante, o mesmo utilizado nas estruturas que
se romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, no dia 25 de janeiro passado.

Ele lembrou, ainda, de leis que foram aprovadas na última legislatura, como a Lei 22.796, de 2017, oriunda do PL
3.677/16, que destina 100% dos recursos recolhidos com a taxa minerária para o aumento da fiscalização sobre a
atividade.

Agostinho Patrus presidiu a Comissão Extraordinária das Barragens , que em seu relatório final apresentou
recomendações para diferentes órgãos do governo, com vistas a evitar acidentes como os de Mariana e Brumadinho.
"Vamos verificar se estão sendo implantadas", declarou o presidente .

Ele também falou sobre a possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)  para apurar
a tragédia de Brumadinho. Segundo Agostinho Patrus , se forem cumpridas as exigências do Regimento Interno da
Casa, a CPI será instalada. O deputado acrescentou que sabe que já estão sendo colhidas assinaturas e que o assunto
será analisado pela Mesa. De acordo com o Regimento, a CPI precisa do aval de pelo menos 26 deputados .

Privatização

Indagado sobre declarações do governador Romeu Zema a respeito da possível privatização de estatais mineiras,
Agostinho Patrus  afirmou que a Casa ainda deverá receber projetos do Poder Executivo sobre a matéria. Para ele,
no entanto, trata-se de um tema de difícil aprovação. "O tema foi discutido em várias assembleias, mas só no Rio
conseguiu ser aprovado", ponderou.

Segundo o presidente , a Casa também espera o envio, pelo Executivo, de proposições que tratam da reforma
administrativa do Estado. Adiantou que a Assembleia de Minas  vai fortalecer o papel de fiscalização dos atos do
governo estadual, como forma de permitir que sejam oferecidos à população serviços de melhor qualidade.

Orçamento

Agostinho Patrus rechaçou a informação de que a Assembleia de Minas  é a mais cara do País. Ele explicou que a
Casa é a única que considera em seu orçamento o pagamento de inativos. Se tirar esses valores, a Assembleia não
constará na lista das que mais gastam, segundo o presidente . Ele reforçou que o orçamento do parlamento mineiro
não chega a 1,3% do total do Estado.

O deputado afirmou, ainda, que nos últimos dez anos a ALMG não aumentou o orçamento acima da inflação e que
despesas continuarão sendo cortadas, como na legislatura anterior. Com informações da ALMG
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Nesta sexta-feira, 1º/02, o deputado Bosco (Avante) tomou posse para seu terceiro mandato na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Junto aos colegas, Bosco  prestou o juramento e participou da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária onde foi feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema e realizada a eleição da Mesa.

Em suas redes sociais, o deputado que obteve 11.765 mil votos na cidade (dos 42.319 votos que o elegeram) nas
últimas eleições agradeceu aos amigos, parceiros, prefeitos, vereadores, lideranças e toda comunidade pelo apoio e
afirmou que continua firme na ALMG em prol das demandas do cidadão. "Aos nossos eleitores quero aqui novamente
renovar o meu compromisso de continuarmos trabalhando cada vez mais por cada uma de suas cidades e também
pelo nosso estado de Minas Gerais", afirmou em vídeo gravado pouco depois da posse.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou nesta sexta-feira (1/2), na Assembleia Legislativa , em Belo
Horizonte, da posse dos 77 deputados  estaduais eleitos para o mandato 2019/2022. Em pronunciamento, o
governador apresentou um balanço das contas do Estado e destacou a necessidade de união dos Poderes para a
recuperação das finanças estaduais. "A Lei Orçamentária Anual estima receita total de R$ 100 bilhões, frente a
despesas fixadas de R$ 112 bilhões, resultando em um déficit para este ano de R$ 12 bilhões. No que diz respeito ao
resultado previdenciário, o orçamento de 2019 traz a expectativa de um déficit de R$ 18 bilhões. Como podem ver, a
situação é, no mínimo, crítica. Mas, a despeito do diagnóstico extremamente difícil, a crise financeira será enfrentada
com muito trabalho e responsabilidade pelo novo governo", afirmou Romeu Zema, que entregou uma cópia do relatório
com as contas do Estado à Assembleia Legislativa .

Segundo o governador, "a única alternativa para que o Estado possa reajustar suas contas" é por meio da adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal junto ao governo federal, que já está em processo de negociação pela sua gestão.
"Isso dependerá dos esforços conjuntos de todos os Poderes. Por isso, quero, mais uma vez, conclamá-los para que
façamos um pacto por Minas, para que possamos juntos cumprir a missão de tirarmos o nosso Estado do vermelho e
fazer com que ele se torne novamente viável. Peço a todos os deputados  e deputadas que tenham consciência da
gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação nessa Casa", acrescentou.
Romeu Zema destacou ainda a necessidade de os deputados  estaduais empossados se dedicarem à aprovação da
reforma administrativa do Estado, que permitirá um cenário mais compatível da gestão governamental.

"Ou fazemos as reformas necessárias ou muito em breve a situação será totalmente inviável. E uma das primeiras
contribuições que esta Casa poderá oferecer aos mineiros será a aprovação da reforma administrativa, que está sendo
elaborada. É um passo inicial que daremos para a redução dos custos do Estado, gerando economias que precisarão
ser feitas para cobrir parte do rombo nas contas públicas, para que os servidores possam ter os salários em dia, para
garantir que as prefeituras possam receber os valores que têm direito, e que possamos ter condições de investir no que
deve ser prioridade do Estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura", completou. Na avaliação do
governador, é preciso que os novos governantes sigam os desejos por mudança, ética e seriedade com os recursos
públicos demonstrados pelos eleitores nas últimas eleições. "Nas urnas, o mineiro demonstrou que deixará para trás
aqueles que insistirem no velho sistema das práticas do passado. Neste contexto, é preciso ter a consciência de que é
preferível trabalhar com as verdades, ainda que muito inconvenientes, do que com as mentiras dos discursos
populistas e demagógicos que levaram o nosso Estado à falência. Os números, como eu disse, estão aí para qualquer
um confirmar: um estado falido", disse.
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Deputados Sargento Rodrigues e Beatriz Cerqueira (foto: Alexandre Guzanshe e Juarez Rodrigues/EM/D.A
Press)

Pedido do deputado Sargento Rodrigues  (PTB) para instalação de uma CPI da mineração depende agora do aval do
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus (PV)

Por: Iracema Amaral

Fonte: em.com.br

Na disputa pela publicidade da autoria do pedido para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
sobre o setor de mineração, no rastro das tragédias de Mariana e Brumadinho, o deputado Sargento Rodrigues
(PTB) ganhou nesta segunda-feira (4) da deputada Beatriz Cerqueira (PT).

A assessoria do deputado conseguiu protocolar, na manhã de hoje, o requerimento em nome do parlamentar que,
conforme o Regimento Interno (RI) da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), assegura a ele uma vaga de
membro efetivo na comissão.

Sargento Rodrigues , no entanto, segundo o RI, não poderá ocupar a vaga de presidente  da CPI nem a de relator
da futura apuração sobre as causas e os implicados nos dois desastres ambientais, que deixaram mortos e
desaparecidos em meio à lama de rejeitos das barragens rompidas.

Até a publicação desta matéria, a reportagem do em.com.br não conseguiu contato, nesta segunda-feira (4), com os
dois deputados para repercutir a disputa.

Fila

Durante todo o dia desse domingo (3) e madrugada desta segunda-feira (4), assessores dos dois deputados  se
revezaram em uma das portarias de acesso à ALMG para garantir - na sessão de protocolo da Casa, que abriu às 8
horas de hoje-, o registro do pedido em nome de seus respectivos chefes.

A assessoria da deputada também anexou o requerimento. Neste caso, ele será, como de praxe, anexado à solicitação
primeira do deputado Sargento Rodrigues .

A Assessoria de imprensa da ALMG informou, na manhã desta segunda-feira, que o deputado Doutor Wilson Batista
(PSD) também protocolou pedido semelhante.

Tramitação

Caberá ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus  (PV), conforme determina o Regimento Interno
da Casa, acolher ou não o pedido. Se houve acolhimento, a CPI contará com sete membros efetivos e a mesma
quantidade de suplentes.

A indicação dos participantes da CPI ficará sob a responsabilidade dos líderes de bancadas e blocos da Casa, exceto a
vaga já assegurada pelo deputado Sargento Rodrigues . Os cargos dos parlamentares na CPI serão escolhidos por
meio de eleição realizada pelos membros efetivos.
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Para que comece a funcionar, pedido precisa agora passar por análise da Mesa-Diretora da Casa; autora da solicitação
de CPI, deputada Beatriz Cerqueira  (PT), diz que as investigações vão envolver empresas e órgãos de fiscalização
ambiental
BELO HORIZONTE - Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar as causas do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, foi protolocada hoje, 4, na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais, com 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.
Inicialmente será analisada a existência de pré-requisitos para a instalação da comissão, como número suficiente de
assinaturas e fato determinado. Em seguida, será comunicada ao Plenário a chegada do pedido. A partir deste ponto,
líderes discutem nomes para a presidência, relator e outros integrantes da comissão.

Não há data prevista para que tudo isso ocorra. A posse dos parlamentares ocorreu na sexta-feira, 1°. Conforme fontes
da Assembleia, as negociações para formação de blocos e indicação de líderes na Casa já está em andamento. "O
histórico indica que os blocos estejam formados e os líderes indicados com pelo menos uma semana de funcionamento
do parlamento". A primeira sessão do ano está prevista para esta terça-feira, 5.

Na sexta-feira, 1°, em entrevista logo depois de tomar posse como presidente da Assembleia Legislativa , o
deputado estadual Agostinho Patrus  (PV), afirmou que se forem cumpridas as exigências do Regimento Interno da
Casa, a CPI será instalada. O parlamentar disse ainda já ter tomado conhecimento de que assinaturas estavam sendo
colhidas para que o pedido fosse protocolado.

---#{"MM-ESTADAO-CONTEUDO-VIDEO":[{"ID":"965519","PROVIDER":"AGILE"}]}#---]

Instalada, a CPI tem 120 dias para ser concluída, podendo ser prorrogada por mais 60. Deputada em primeiro
mandato, Beatriz Cerqueira  afirma que já defendia a implantação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
caso semelhante, no rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, que tem como controladoras a Vale e a BHP,
em Mariana, em 2015.

"A CPI é a resposta mais rígida que o Poder Legislativo pode dar em um caso tão grave", diz a parlamentar. Apesar da
tentativa de articulação para implantação de uma CPI no caso de Mariana, o máximo que os deputados  que
pressionavam por isso conseguiram foi a abertura de uma Comissão Extraordinária.

Poder de polícia

A principal diferença entre a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão Extraordinária é que a CPI tem o
chamado "poder de polícia". Ou seja, caso um representante de empresa ou de órgão de fiscalização convocado a
depor não compareça para ser ouvido, pode ter pedido de prisão emitido pelos deputados -investigadores.

"Espero que agora consigamos instalar uma comissão que consiga trabalhar com transparência e seriedade, para fazer
uma apuração do crime, do funcionamento das barragens, das mineradoras e a atuação dos órgãos de fiscalização",
afirma Beatriz Cerqueira .

Dez dias depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o balanço mais recente do número da tragédia,
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divulgado ontem, 3, às 21h30, aponta 114 mortos identificados e 7 ainda sem identificação. Há 140 pessoas
desaparecidas, entre funcionários terceirizados da Vale e moradores da comunidade local, e 65 desaparecidos entre
trabalhadores da empresa. Um total de 105 pessoas estão desabrigadas e seis seguem hospitalizadas.
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Portal Lafaiete Agora (MG)
Título: Em novo mandato, deputado Glaycon Franco quer continuar garantindo a

representatividade da região &#8211; Lafaiete Agora
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Empossado no dia 1º de fevereiro para o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, o
deputado lafaietense, Glaycon Franco  (PV) que continuar garantindo a representatividade da região do Alto
Paraopeba e do Vale do Piranga. Mais experiente, o deputado afirmou que assume o novo mandato com muita
responsabilidade e encara a missão como um desafio em decorrência da crise financeira que atravessa o Estado.

Majoritário em 23 cidades e votado em 323 municípios, Glaycon foi eleito com mais reeleito com 60.373 mil votos. O
parlamentar defende a sua meta é aumentar a representatividade da região. "Vamos intensificar o nosso trabalho
nessas cidades. Temos que ter um trabalho, mais regionalizado sem perder o foco das nossas bandeiras que é a
saúde, o municipalismo, o desenvolvimento e o combate das desigualdades regionais. Meu foco é fortalecer a nossa
região no cenário político, econômico e social no Estado", disse Glaycon Franco .

Em um momento em que a situação das barragens tomaram conta dos noticiários em decorrência da tragédia de
Brumadinho, o parlamentar também comentou sobre o assunto. Segundo ele, está sendo trabalhado na Assembleia
de Minas  vários projetos que visam aumentar a fiscalização e o rigor das leis ambientais. Glaycon entende que é
preciso buscar o desenvolvimento sustentável já que o Estado depende da atividade de mineração. "Minas Gerais é o
terceiro maior PIB da União. Se nós (Minas Gerais) pararmos com a atividade de mineração, caímos para 16º. Então é
uma situação muito delicada e que nesse momento requer muita prudência e cautela", frisou Glaycon Franco .

Mesa diretoria

Durante a solenidade de posse, foi composta a mesa diretora da Assembleia que ficou assim composta:

Presidente : Agostinho Patrus (PV)

1º-vice- presidente : Antonio Carlos Arantes (PSDB)

2º-vice- presidente : Cristiano Silveira (PT)

3º-vice: Alencar da Silveira Jr . (PDT)

1º-secretário: Tadeu Martins Leite (MDB)

2º-secretário: Carlos Henrique (PRB)

3º-secretário: Arlen Santiago (PTB)
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Inconfidência AM
Título: Projeto de Lei de iniciativa popular de 2016 - 12h37

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

A tragédia provocada pelo colapso da barragem da Vale em Brumadinho colocou novamente na pauta de discussões
da Assembleia Legislativa , um projeto de lei de iniciativa popular de 2016 que criava regras mais rígidas para o
licenciamento de barragens de rejeitos de minério que estabelecia mais fiscalização e punição severa em caso de
falhas. O Projeto de Lei "Mar de Lama Nunca Mais" chegou a ser discutido na Assembleia Legislativa . Entrevista:
Andressa Lanchotti -  promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa do Meio Ambiente.
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Itatiaia
Título: Entrevista com Paulo Brant - 13h15

Editoria: Chamada Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Eduardo Costa pergunta a Paulo Brant, porque Romeu Zema escolheu um tucano na liderança da Assembleia se foi
para ficar livre dos tucanos que a população votou no Zema? Paulo Brant diz que o governo precisa de obter uma
maioria na Assembleia de 50 deputados  temos 3. Ele comenta que o governo está entrando em um processo de
reconstrução. Entrevista: Paulo Brant - vice-governador.
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R7
Título: Investigado pela PF, Aécio Neves buscará na Câmara sua sobrevivência política

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Tucano viveu, em poucos anos, trajetória que foi de um dos políticos mais poderosos do país a companhia indesejada
até por colegas de partido
No discurso de despedida do Senado, em dezembro passado, Aécio Neves (PSDB) desabafou aos pares: "Tenho
vivido dias extremamente difíceis, vocês podem imaginar. Mas não perco a minha fé".

Quando ele finalizou a fala e desceu da tribuna, o que se viu destoou muito da liturgia parlamentar: não houve nenhum
senador que o elogiasse ou fizesse aparte para mencionar alguma passagem de seus oitos anos no cargo, período em
que mineiro quase virou presidente da República.

Transformado em político radioativo desde meados de 2017, quando foi afastado do Senado e quase preso nas
investigações da Lava Jato, Aécio voltará neste ano à Câmara dos Deputados , onde começou sua ascensão nacional
no início dos anos 2000. Será o lugar em que ele tentará sobreviver e se reerguer politicamente - tarefas consideradas
difíceis até pelos aliados mais próximos.

Certo é que o mineiro ainda enfrentará dificuldades com a Justiça. O maior temor, ainda não afastado de todo por quem
tem familiaridade com as investigações, é que o agora deputado federal seja preso.

Em dezembro, a Polícia Federal realizou duas operações - desdobramentos da principal, deflagrada em maio de 2017,
após a delação dos donos da JBS - que apuram suposta propina de mais de R$ 120 milhões repassada pelos irmãos
Batista para o tucano entre 2014 e 2017.

A acusação sustenta que esse dinheiro foi usado para comprar apoio à sua candidatura presidencial, o que sua defesa
considera um absurdo.

Além de imóveis do senador, da irmã Andrea Neves e do primo Frederico Pacheco, estes dois presos temporariamente
em 2017, os policiais também fizeram buscas no apartamento de sua mãe, Inês Maria, em um bairro nobre de Belo
Horizonte.

Para Aécio, que saiu das eleições de 2014 como o principal nome da oposição, os eventos dos últimos dois anos
mudaram sua carreira: de um dos políticos mais influentes do país a um com a imagem pública bastante abalada.

Um dos fiadores da posse de Michel Temer (MDB) no Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff, Aécio foi
fundamental para que o PSDB fizesse parte do governo. No ano seguinte, ele e Temer acabaram tragados
simultaneamente no escândalo revelado pelos executivos da JBS.

O mineiro, contudo, ainda conseguiu sobreviver à avalanche das últimas eleições. Ele fez parte do seleto grupo da elite
política que conseguiu se reeleger, embora para isso tenha descido um degrau e buscado uma cadeira como deputado
federal.

A decisão de se candidatar à Câmara, mais fácil que a disputa para o Senado, se mostrou a correta. Numa campanha
em que dispensou atos públicos, feita praticamente em ambientes fechados ou fazendas do interior, o senador "jogou
parado", como disse um de seus aliados em Minas. Foi eleito com 106.702 votos, o 19º mais votado na bancada
mineira de 53 deputados eleitos.

Com o auxílio de uma rede formada por vereadores e prefeitos do interior, ele pautou sua campanha nas ações de seu
governo estadual entre 2003 e 2010.
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"Ele ainda tem muito prestígio no Estado, a eleição mostrou isso. Foi de certa forma um gesto de gratidão dos eleitores
e dos políticos ao seu passado", afirmou o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior (PDT).

Foro para a luta judicial

Com a eleição para a Câmara, Aécio manteve o foro privilegiado, que lhe garante o direito de ser julgado pelo Supremo
Tribunal Federal, onde os processos contra os políticos costumam demorar mais em comparação às ações nas
primeiras instâncias.

Ele é réu na corte numa ação penal sob acusação de corrupção passiva e obstrução de Justiça pela Procuradoria Geral
da República na esteira da delação dos executivos da JBS. Há outros processos em trâmite, alguns com recursos
solicitando o arquivamento, outros para prolongar a investigação.

Os inquéritos causam apreensão no seu grupo político. Sua prisão foi solicitada em pelo menos três ocasiões pelo
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, mas sempre recusada pelo STF sob o argumento de que a
Constituição determina que um parlamentar só pode ser detido em flagrante. O tribunal, porém, autorizou em dois
momentos distintos a suspensão de seu mandato.

"Ele sabe muito bem da sua atual situação e das dificuldades que vai enfrentar. Ele é inteligente, entende que não é o
momento para se expor", comentou Danilo de Castro, um dos aliados mais próximos de Aécio em Minas Gerais e seu
ex-secretário no governo estadual.

No seu círculo, muitos temem os desdobramentos da Lava Jato principalmente contra seus familiares. O aparecimento
do nome da mãe nas investigações foi um sinal. A filha de Tancredo Neves, Inês Maria, já foi citada na Lava Jato como
sócia de uma empresa da família sob investigação.

Como já disse em diferentes ocasiões, Aécio afirma tratar-se de um "teatro do absurdo" encenado pelos executivos da
JBS, que estariam buscando "imunidade penal dos seus acordos de delação".

Pior momento

Para o político, 2017 foi o pior momento da sua longa carreira, quando a hecatombe provocada pelo escândalo da JBS
também fez balançar Michel Temer.

Além da suspensão do mandato no Senado, o STF determinou à época a prisão da irmã, Andrea, sua estrategista
política e pessoa que ele mais escutava e confiava, além do primo e assessor Frederico.

Nos áudios gravados pelo empresário Joesley Batista, Aécio negocia com ele o recebimento de R$ 2 milhões para
ajudar em suas despesas pessoais - o político afirmou se tratar de um empréstimo pessoal. Quando abordavam sobre
a entrega do dinheiro, o mineiro disse: "Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação. Vai ser o Fred
com um cara seu".

O episódio, além de ajudar a abalar sua imagem, provocou rusgas familiares. "Ele não honra a memória do pai e do
avô", disse o desembargador aposentado Lauro Pacheco de Madeiros Filho dias depois da prisão do filho, Frederico.

Casado com uma das sobrinhas de Risoleta Neves, mulher de Tancredo por quase meio século, Lauro foi
procurador-geral da Justiça de Minas no período em que o avô de Aécio governou o Estado, no biênio 1983-84.

Numa carta divulgada na rede, Lauro disse que faltou ao neto seguir o conselho de Tancredo: o "mínimo de cerimônia
com os escrúpulos".

As suspeitas da Lava Jato sobre seu círculo familiar vão além da mãe, da irmã e do primo. Um contraparente - casado
com uma enteada da mãe -, o empresário Oswaldo Borges da Costa Filho, também estava sendo investigado.
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Um dos tesoureiros do tucano na campanha presidencial de 2014 e pessoa chave de sua gestão em Minas,
Oswaldinho, como é conhecido, dirigiu a secretaria do governo responsável pela construção da Cidade Administrativa,
sede do Executivo Mineiro sob suspeita de superfaturamento e de conluio com construtoras.

"Aécio está passando por um momento de humilhação muito grande, humilhação inclusive de sua família, com uma
exposição desumana. Essas coisas não se consertam no futuro", afirmou à BBC News Brasil o senador Renan
Calheiros (MDB-AL), outro dos sobreviventes das urnas em 2018 e também investigado pela Lava Jato - ele é um dos
principais críticos no Legislativo dos métodos dos investigadores.

"Não se pode constranger para investigar. Geralmente é o contrário, se investiga para, se for o caso, constranger".

Reino final

Considerada a mais inteligente da família e, dos netos, a mais próxima de Tancredo, Andrea Neves perdeu muito de
seu prestígio após a prisão. Como o irmão, um dos efeitos diretos foi distanciar-se da elite política e econômica que até
pouco tempo ela frequentava com desenvoltura. Apresar das afinidades entre neta e avô, quem acabou herdando o
trono político foi Aécio.

Nascido em Belo Horizonte em 1960, ele também recebeu influência do pai, Aécio Ferreira da Cunha, que foi deputado
estadual e federal. Mas nada o marcou tanto quanto a relação com o avô.

Morando no Rio de Janeiro desde a adolescência, Aécio se tornou secretário-pessoal de Tancredo a partir de 1982,
quando o político disputou e venceu a campanha para o governo de Minas. O jovem voltou para o Estado, onde se
formou em economia pela PUC-MG.

Três anos depois, ele acompanhou de perto a agonia de Tancredo, internado na véspera da posse na Presidência e
morto dias depois.

Graças ao vice que se tornou presidente , José Sarney, Aécio assumiu uma diretoria na Caixa Econômica Federal,
mas por pouco tempo. Em 1986 ele foi eleito deputado federal com a maior votação em Minas, ainda comovida com a
morte de Tancredo. Era o início de uma longa carreira no Congresso.

O ponto de sua carreira parlamentar foi quando ele se tornou o presidente da Câmara dos Deputados , em 2001,
quando ainda não tinha completado 41 anos. O grande responsável por sua eleição foi o então presidente  Fernando
Henrique Cardoso, personagem fundamental na trajetória de Aécio nos anos vindouros, apoiando-o primeiro para
assumir o comando do PSDB e, depois, como o nome do partido para a Presidência em 2014. Procurado, o ex-
presidente não quis se manifestar sobre o mineiro.

Eleito governador numa grande aliança em 2002, no mesmo ano que Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Planalto,
Aécio fez um governo popular em Minas, apesar de acusações de irregularidades apontadas posteriormente - uma
delas foi a construção de uma pista de pouso nas terras de sua família em Cláudio, no interior do Estado.

No período em que esteve no Palácio da Liberdade, Aécio manteve ótimas relações com Lula e outras lideranças do
PT, ocupando em 2016 o papel de um dos principais articuladores da queda de Dilma.

Agora, aos 58 anos, Aécio Neves da Cunha virou companhia indesejada. Renan Calheiros é um dos poucos a
defendê-lo publicamente.

Após sua derrocada pública, muitos dos antigos colaboradores e amigos se distanciaram. Um deles foi o senador
Antonio Anastasia (PSDB), ex-governador de Minas que foi vice de Aécio e lançado por ele na política. Nas últimas
eleições, quando foi derrotado no segundo turno para o governo mineiro, Anastasia chegou a ir à Justiça para não ter
seu nome vinculado ao do antigo aliado. Procurado, o senador também não quis dar entrevista a respeito.
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Outro que fez questão de se afastar foi o apresentador da TV Globo Luciano Huck, que apagou de seu Instagram todas
as fotos ao lado do político.

Resistência interna

A resistência a Aécio é grande também no PSDB. Um dos velhos amigos na legenda, o senador Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB) passou a cobrá-lo publicamente pelo seu comportamento. O mesmo fez Tasso Jereissati (PSDB-CE), outro
senador que passou a criticar o mineiro publicamente. Há muito tempo Aécio deixou de falar com os dois.

Para muitos do PSDB, sobretudo na ala jovem, a eventual refundação da legenda está ligada à saída do político. Uma
representação assinada no final do ano por um deputado federal do Acre cobra a sua expulsão. O pedido foi
encaminhado a Geraldo Alckmin, atual presidente do PSDB, e deve ser submetido à comissão de ética da sigla.

Aécio busca ganhar tempo para uma sonhada reconciliação. Em Minas, o atual presidente  do partido, Domingos
Sávio, outrora um aliado, também se posicionou contra ele durante a eleição e hoje virou um adversário. Mas como seu
mandato termina em maio, a transição poderia resultar em alguém mais simpático ao neto de Tancredo.

No plano nacional, um dos expoentes da queda de braço pelo comando do PSDB é João Doria, governador de São
Paulo e com quem Aécio tenta uma recomposição, sem um desfecho previsível. O temor, porém, é que a eterna
indefinição tucana provoque uma debandada no partido.

Aécio também já fez acenos ao presidente  Jair Bolsonaro (PSL). Numa ligação para parabenizar o ex-capitão pela
vitória eleitoral, no ano passado, o mineiro citou a afinidade entre sua agenda econômica - apresentada em 2014 - e a
do ministro Paulo Guedes. E se colocou à disposição para ajudar o novo governo no Congresso.

Procurado pela BBC News Brasil, Aécio não quis ser entrevistado. Sua assessoria afirma que o ele espera
serenamente para provar sua inocência.

Uma das principais lições das "pauladas" recentes que levou, segundo um amigo do seu núcleo político que pediu para
não ser nomeado, foi exatamente afastar-se de pessoas ilustres e celebridades - círculo que ele se deleitava por
frequentar - que o abandonaram no momento de maior dificuldade.

Segundo esse aliado, a curta campanha que o levou de volta à Câmara dos Deputados  foi exemplar. Naqueles
meses, conta, ele se sentiu verdadeiramente abraçado e acolhido por centenas de vereadores e prefeitos do interior
mineiro.

"Ele é articulado e conhece bem a Câmara, vai ser o lugar ideal para a sua volta", afirmou Danilo de Castro.

Sua reputação, como disse Renan Calheiros, está "completamente arrebentada". Mas o próprio senador alagoano, por
experiência própria, alerta: "O fundo do poço de um político tem mola".

BBC Brasil - Todos os direitos reservados - É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC
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Itatiaia
Título: Instalação de CPI para investigar desastre da Vale - 12H33

Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Na Assembleia Legislativa a deputada Beatriz Cerqueira  do PT protocolou hoje um pedido de instalação de uma
CPI para investigar o desastre provocado pela Vale em Brumadinho. O presidente  do IBRAM renunciou ao cargo
apenas duas semanas após ser eleito para o posto.
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Inconfidência AM
Título: Projeto de Lei da reforma administrativa - 12h29

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

O govenador Romeu Zema deve enviar a partir de hoje para a Assembleia Legislativa  o Projeto de Lei que trata da
reforma administrativa. O PL vai confirmar as mudanças que estão sendo feitas pelo governo para enxugar a máquina
pública. Entre as propostas estão a redução em quase 50% no número de secretarias e a extinção de cargos como
alternativas para gastar menos. O deputado estadual Luíz Humberto Carneiro  do PSDB disse que até sexta feira vai
ser possível que o governo chegue a um acordo com a AMM (Associação Mineira de Municípios) para o pagamento da
dívida do estado com as prefeituras. Deve ser protocolado nessa semana pela Deputada Beatriz Cerqueira  do PT, o
requerimento para a instalação de uma CPI para investigar a atividade minerária no estado e tambem o rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho. Entrevista: Luíz Humberto Carneiro - deputado estadual - PSDB , Agostinho
Patrus Filho - PV - Presidente da Assembleia Legislativa .
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Rádio UFMG Educativa
Título: Novos deputados planejam endurecer leis para a área de mineração - 12h46

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Novos deputados  de Minas planejam endurecer leis para a área de mineração. É o que eles afirmaram durante a
posse realizada na última sexta-feira. Em mensagem lida na solenidade, o Governador Romeu Zema pediu a
aprovação de medida que reduzem os gastos públicos. O rompimento da barragem da mineradora Vale, em
Brumadinho, foi um dos temas comentados na última sexta-feira antes, durante e depois da cerimônia de posse dos 77
deputados estaduais eleitos em Minas no ano passado. Antes de a solenidade ser iniciada, no lado de fora da
Assembleia Legislativa , dezenas de pessoas usavam faixas para exigir a punição dos responsáveis pelo desastre.
Eles também pediam a aprovação do projeto de lei conhecido como Mar de Lama Nunca Mais que tramita na Casa
desde 2016. O executivo estadual tenta negociar com os prefeitos de Minas a quitação da dívida bilionário deixada pela
gestão de Fernando Pimentel e ampliada em janeiro, quando, segundo a Associação Mineira de Municípios, Zema
deixou de repassar mais de R$ 500 milhões para as prefeituras. Segundo o presidente  da Associação, Julvan
Lacerda, os prefeitos esperam que neste mês, o Governo regularize os depósitos constitucionais devidos aos
municípios. Entrevista: Agostinho Patrus (novos presidente do Parlamento - PV); Beatriz Cerqueira  (deputada -
PT); Romeu Zema (governador de Minas Gerais - NOVO); Luiz Humberto Carneiro (líder do governo - PSDB).
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Rádio América
Título: Entrevistado com João Vitor Xavier - 11h02

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019

Deputado comenta sobre a mineração no estado. Xavier comenta que as empresas de mineração tem optado por um
método mais barato. Deputado fala sobre o desastre de Brumadinho. Entrevistado comenta sobre a votação na
Assermbleia sobre isso e nenhum dos deputados deram ouvidos. Ele faz parte da Comissão de Minas e Energia
na Assembleia e que ele buscou muitas informações, estudos sobre a mineração nos 8 anos de mandato que ele tem.
Paulo Azeredo comenta sobre a entrevista com João Vitor Xavier. Entrevistado: Deputado João Vitor  Xavier
(deputado estadual - PSDB).
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Band
Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h15

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

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Judiciário arbitra acordo entre AMM, Associação Mineira de Municípios, e o governo estadual para quitar dívida de 12
bilhões de reais. Será um acordo jurídico e não político, nem administrativo. Existem 60 ações judiciais dos municípios
contra o estado, por conta dos atrasos nos repasses constitucionais e nos atrasados que acumulam cerca de 12
bilhões de reais 700 milhões, a maior parte do governo passado de Fernando Pimentel do PT. Por conta disso o
judiciário mineiro acionou a Câmara de Conciliação para mediar esse conflito.O primeiro encontro aconteceu no dia 30
passado e foram adotadas ali três condições para que a pacificação seja evoluída, a primeira delas é regularização dos
repasses a partir de amanhã, terça-feira, quando são feitos os repasses semanais de impostos do ICMS e o FUNDEB,
a segunda condição é apresentação da forma de pagamento dos atrasados e a terceira condição naturalmente a
suspensão de todas as ações judiciais protocoladas pelos prefeitos. Haveriam um segundo encontro no próximo dia 8,
para que o governo apresentasse a proposta e o calendário de pagamentos, mas até semana que vem o governo
deverá concluir essa etapa. A tendência é o estado começara então a manhã a regularização dos repasses e contas
atrasadas, deverá dividir em duas etapas, os atrasados do governador atual, o Romeu Zema do partido NOVO, no
primeiro mês de governo e os de seu antecessor Fernando Pimentel, acumulados e por dois anos. O governo Zema
deve cerca de 500 milhões de reais nesse primeiro mês de governo e o governo prometeu deixou ir uma dívida de 12
bilhões de reais. A tendência nesses casos é o governos Zema pagar a primeira etapa em 5 parcelas, a dívida que ele
mesmo deixou aqui no primeiro mês, e começaram a pagar à do governo Pimentel a partir de janeiro do ano que vem.
Para isso os prefeitos terão que aprovar esse acordo em assembleia. As propostas estão em discussão, até porque o
ano que vem 2020 é o último ano de mandato deles alguns buscaram a reeleição outros talvez não possam mais mas
vão atuar para eleger seus aliados. É aquela situação que não deverá agradar a todos, servidores, por exemplo, vão
receber 13º salário atrasado em onze parcelas e os prefeitos só partir de janeiro do ano que vem e não se sabe em
quantas parcelas. A maioria deles deverá revendicar que a dívida seja quitada então em 12 meses, alcançando e o
resto do mandato deles, a ponto e talvez de recuperar capacidade administrativa na oferta e dos serviços públicos.
Agora oriol governo mineiro vai ter que tem apoio da maioria né pra renegociar a dívida com a união e a gente sabe de
toda situação é vivida por esses municípios ou seja vai ter que renegociar muito. Haverá muita turbulência, será um
grande desafio. Na questão da adesão o regime de recuperação fiscal, que é a renegociação da dívida de Minas com
União, pode haver apoio da maioria sim, mas a situação deverá se agravar quando forem discutidas as contrapartidas,
como por exemplo, venda de estatais, congelamento de salários dos servidores, aumento da contribuição
previdenciária dos servidores, teto de gastos, entre outros temas espinhosos. Se a estatal a ser vendida for a Copasa
ou a Cemig, por exemplo, será necessária a realização de um plebiscito popular, além da provação pela Assembleia
Legislativa , ou mudam a constituição quis exige o referendo ou então para eliminar essa condição ou então a consulta
terá que ser feita mesmo aos mineiros.  Aumentar a contribuição previdenciária dos servidores também de 11 para
14%, sem regularizar o pagamento de salário se ainda assim ainda reajustes  será o desafio enorme, que enfrentará
resistência dos servidores e de 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. De acordo com os dados da
própria Assembleia, o governo federal deve a Minas cerca de 130 bilhões de reais, enquanto a dívida de Minas é de 90
bilhões de reais, ou seja, no encontro de contas Minas teria ainda a receber outros 40 bilhões, então está faltando um
poder moderador, por exemplo, do judiciário federal, para resolver esse conflito, mas Minas abrir mão dessa demanda
terá de sujeitar então a renegociação unilateral o do governo federal, quanto as condições que a gente falou agora a a
pouco.

impresso em 21/02/2019 às 03:40 78 de 307

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg75-bandnews-0402.mp3
http://www.interclip.com.br/


Band
Título: Deputados concentram esforços em projeto de lei sobre barragens - 10h10

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

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

No primeiro dia útil após a posse, os deputados  mineiros devem concentrar os esforços para aprovar o projeto de lei
sobre barragens. Na última sexta-feira foi aberto a 19ª legislatura da Assembleia de Minas , que será composta por
46 parlamentares reeleitos e 31 novos, uma renovação em torno 40%. A cerimônia de posse foi marcada por protestos
contra a mineradora Vale e por servidores da segurança pública, que também protestaram contra o atraso de salários.
Para a mesa diretora foi eleita a chapa única com o deputado Agostinho Patrus do PV, como presidente .
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h06

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

No Café com Política de hoje,nós recebemos o deputado estadual pelo PSC Gustavo Mitre .  Jornalista : ''É inevitável
que não falemos da situação de Brumadinho.É possível pensar em alguma proposta legislativa em Minas,na sua
opinião,pra que não tenhamos cenas como essas mais uma vez no Estado?''  Deputado: ''Foi com tristeza que
acompanhamos o desdobramento desse episódio em Brumadinho.Na Câmara Federal eu participei da criação de uma
CPI,que vai ter como objetivo esclarecer em que situação estão as barragens de nosso Estado e na Assembleia
Legislativa ,no dia da posse,eu assinei duas CPI'S para iniciar as fiscalizações das barragens em Minas.''
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Itatiaia
Título: Beatriz Cerqueira do PT protocolou hoje o pedido de instalação de uma CPI para investigar

o desastre provocado pela Vale em Brumadinho - 10H
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

A Defensoria Pública da União inaugura em Brumadinho um núcleo de atendimento para as vítimas do desastre, no
espaço serão prestados serviços e orientações jurídicas aos atingidos pelo rompimento das barragens da Vale e
também da Samarco. Na Assembleia Legislativa a deputada Beatriz Cerqueira  do PT protocolou hoje o pedido de
instalação de uma CPI para investigar o desastre provocado pela Vale em Brumadinho.
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Portal O Tempo
Título: Deputados protocolam pedido de instauração de 'CPI da Mineração'

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Sargento Rodrigues  (PTB) foi o primeiro a protocolar o pedido e terá prerrogativa para ser um dos membros da
comissão, caso seja aprovada
Três deputados estaduais protocolaram na manhã desta segunda-feira (4) pedidos para que a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar a
tragédia de Brumadinho e outras questões relacionadas à mineração.

Os pedidos foram feitos por Sargento Rodrigues (PTB), Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista  (PSD).
O requerimento agora segue para a aprovação do presidente da casa, Agostinho Patrus (PV).

Corrida

Os pedidos foram feitos logo nas primeiras horas em que os deputados  - que assumiram seus cargos na sexta-feira
(1º) -puderam protocolar projetos na Assembleia.

Havia uma disputa para se tentar ser o pioneiro nessa ação, já que o autor do primeiro projeto tem a prerrogativa de ser
um dos membros da CPI, caso ela seja instaurada.

Sargento Rodrigues  (PTB) foi quem conseguiu protocolar o primeiro pedido, logo, os outros dois seriam anexados ao
dele em caso de aprovação pelo presidente da ALMG.

Integrantes

A comissão seria formada por sete membros. Os outros seis serão indicados por líderes de cada bloco, que ainda não
foram formados. As funções de cada um dos integrantes será definida por meio de votação.
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Portal EM
Título: Em MG, deputados ''entram na fila'' por paternidade de CPI para apurar tragédia de

Brumadinho
Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Assessores dos parlamentares enfrentam a fila para garantir que seus chefes possam relatar a CPI que vai apurar,
além de Brumadinho, a catástrofe que aconteceu em Mariana há três anos
Em pleno domingo, assessores aguardam para protocolar pedido hoje

Disputa pela paternidade da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  da mineração começou nesse domingo (3)
mesmo, no domingo. Em meio às buscas por desaparecidos da tragédia de Brumadinho, na Grande BH,
representantes dos deputados estaduais Sargento Rodrigues (PTB) e Beatriz Cerqueira  (PT) fizeram uma
"pequena fila", durante todo o dia desse domingo (3), numa das portas da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). Com eles, um objetivo em comum: garantir a relatoria da investigação do setor que deixou centenas de mortos
nas barragens da Vale e da Samarco. Em conversa com a reportagem, as pessoas ligadas aos parlamentares não
quiseram se identificar, mas confirmaram a intenção. Eles permaneceriam na porta que dá acesso ao plenário até as 0h
desta segunda, quando poderiam entrar na Casa. Lá, a papelada só pode ser protocolada às 8h desta segunda-feira
(4).

Para vencer a corrida, os deputados  contaram com um sistema de rodízio de pessoas. Durante a tarde, um jovem
representava Beatriz Cerqueira (PT), enquanto um homem defendia Sargento Rodrigues  (PTB). Eles contavam
com a ajuda de seguranças da Assembleia para ir ao banheiro. A comida era comprada nas imediações da Praça
Carlos Chagas.

"A CPI precisa de 26 assinaturas, no mínimo, para sua instalação. Nosso requerimento conseguiu, se não me engano,
mais de 30. É certo que teremos uma CPI, mas isso não pode servir de barganha para algo menor, um pré-acordo para
a não apuração de fatores importantes. Precisamos de um processo que escute as pessoas, não só relatórios",
ressaltou a deputada petista, que inicia seu primeiro mandato. Ela também destacou a necessidade da aprovação de
projetos para resguardar os atingidos por barragens. A reportagem tentou contato com Sargento Rodrigues  por
telefone, mas não obteve sucesso.

O desastre de Brumadinho tem marcado o primeiro ano de mandato dos deputados  recém-eleitos em Minas. Na
última sexta-feira, quando os parlamentares tomaram posse na Assembleia, a cerimônia se desenrolou de maneira
mais modesta. Durante o evento, os presentes ficaram em silêncio durante um minuto, justamente para lembrar das
vítimas da tragédia.
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G1
Título: Pedidos de abertura de CPIs para investigar tragédia de Brumadinho são protocoladas na

Assembleia de Minas
Editoria: Minas Gerais

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Há três anos, a ALMG abdicava da criação de uma CPI para apurar desastre em Mariana para instaura uma
Comissão Extraordinária de Barragens .
Os deputados estaduais Beatriz Cerqueira (PT) e Sargento Rodrigues  (PTB) protocolaram nesta segunda-feira
(4) pedidos de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para investigar o rompimento da
Barragem do Feijão, da Vale, no dia 25 de janeiro.

Até a manhã desta segunda-feira, 121 mortes foram confirmadas. Mais de 200 pessoas continuavam desaparecidas.

"Mais um crime da Vale. É preciso ter uma resposta por isso que a CPI é importante. Porque ela tem um papel de
investigação. Nós vamos conseguir entender como é que uma mineradora constrói um refeitório na porta de uma
barragem que se rompe, que não tem sirene, e, portanto, contribuir para que as pessoas sejam corretamente
investigadas e punidas", disse Beatriz Cerqueira durante posse da nova legislatura na última sexta-feira (1º).

De acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), como o deputado Sargento Rodrigues
apresentou as assinaturas primeiro, o pedido dele tem prioridade de análise na Mesa Diretora. Ainda não há prazo para
instauração da CPI.

Há três anos atrás, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito chegou a ser debatida para apurar os crimes
relacionados à tragédia em Mariana. Porém, o deputado Adalclever Lopes (PMDB), na época presidente  da Casa,
disse que a instauração de uma comissão extraordinária seria mais eficiente por causa da proximidade do recesso
parlamentar e que uma eventual CPI poderia ser criada em 2016, o que não aconteceu.

Um projeto de lei com o objetivo de tornar mais dura a legislação referente aos licenciamentos chegou a ser elaborado
pela Comissão Extraordinária de Barragens , mas não foi adiante. Dos 22 deputados  estaduais que fizeram parte
do grupo, apenas três não receberam dinheiro de mineradoras em suas campanhas nas eleições de 2014.
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Itatiaia
Título: Abertura da CPI da mineração movimenta discussões na Assembleia Legislativa de Minas -

07H50
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Diante da eminencia da abertura da CPI da Mineração na Assembleia Legislativa , já que as assinaturas necessárias
foram coletadas o Movimento dos Atingidos por Barragens já se articula para garantir participação no andamento dos
trabalhos da comissão. O temor do movimento é que a CPI tenha o foco apenas na fiscalização que é importante, mas
não contempla o principal que seria a mudança de paradigma no que diz respeito a forma como se faz mineração
atualmente, já que as empresas são autorreguláveis. Entrevista :Joceli Andreoli - membro coordenação nacional do
MAB
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Inconfidência FM
Título: Governo deve enviar hoje projetos para a ALMG - 07h23

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia de Minas  começa a primeira semana de trabalhos do ano com expectativa de chegada da reforma
administrativa e do projeto de ajuste fiscal. O governador Romeu Zema deve enviar a partir de hoje para a ALMG o
projeto de lei que trata da reforma administrativa. O PL vai confirmar as mudanças que estão sendo feitas pelo governo
para enxugar a máquina pública. Outro projeto que deve ser enviado pelo executivo é o que autoriza o Estado a realizar
ajustes como contrapartida ao plano de recuperação do Estado junto a União. Entrevista: Luiz Humberto Carneiro
(deputado estadual e líder de governo - PSDB)
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Alterosa
Título: Tragédia é lembrada durante posse na ALMG - 07h42

Editoria: Alterosa Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Os 77 deputados  estaduais e eleitos para próxima legislatura,tomaram posse em cerimônia na ALMG. A tragédia em
Brumadinho foi lembrada dentro e fora do plenário.Entrevista: Rafael Martins (deputado estadual) ; Agostinho Patrus
(deputado estadual).
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Inconfidência FM
Título: Promotora de Justiça pede rediscussão de projeto de lei que regulamenta barragens em

Minas - 07h06
Editoria: Jornal da Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Tragédia provocada pelo colapso da barragem da Vale em Brumadinho colocou novamente na pauta de discussões um
projeto de lei de iniciativa popular de 2016 que criava regras mais rígidas para o licenciamento de barragens de rejeito
de minério e estabelecia mais fiscalização e punição severa em caso de falha. Projeto foi elaborado após o rompimento
da barragem da Samarco, em Mariana e recebeu mais de 56 mil assinaturas. O PL Mar de Lama Nunca Mais chegou a
ser discutido na ALMG, no entanto, por falta de entendimentos entre o governo do estado, deputados  e as
mineradoras, o texto foi paralisado e depois rejeitado pela Comissão de Minas e Energia . Entrevista: Andressa
Lanchotti (promotora de justiça)
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Portal Hoje em Dia
Título: Zema terá que dialogar com velhos caciques

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Contrário à "velha política", o governador Romeu Zema (Novo) será obrigado a dialogar com uma Assembleia
Legislativa  repleta de medalhões que há anos exercem forte influência na política mineira. Nesta legislatura, a
renovação é de apenas 40,5%, abaixo da média histórica de 47%, segundo a Assembleia. Em posições de destaque,
inclusive na Mesa Diretora, estão antigos caciques mineiros.

Dos eleitos em 2018, 31 deputados  são novatos, ou seja, não ocuparam cargo de deputado por Minas anteriormente.
Mesmo assim, o número de reeleitos é superior. Exatos 46 parlamentares darão continuidade ao próprio trabalho na
Assembleia.

Eleito agora para a presidência da Casa, com o aval de 75 dos 77 colegas - faltaram Virgílio Guimarães  (PT), que
não votou, e Hely Tarqüínio (PV), que por conduzir a sessão de abertura da posse ficou impedido de votar -,
Agostinho Patrus Filho (PV) foi vice- presidente na legislatura passada.

O pai dele, Agostinho Patrus , presidiu a Assembleia entre 1995 e 1997. Também ocupou o cargo de vice-
presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Agostinho Patrus  Filho defende uma renovação de valores e tem boa relação com Zema - apoiou abertamente a
campanha do candidato do Novo no segundo turno das eleições.

Ele se disse honrado em assumir uma cadeira que já pertenceu ao pai e afirmou acreditar na "renovação do espírito" da
Casa.

"É uma honra muito grande para mim assumir esse cargo que meu pai já ocupou, espero fazer um mandato à altura. E
acredito que a renovação da Casa é também de valores, não só do número de deputados  eleitos e que nunca
exerceram um cargo político", disse Agostinho.

Outras posições da Mesa Diretora da Assembleia também serão ocupadas por políticos com currículo extenso.

O primeiro vice- presidente será Antonio Carlos Arantes  (PSDB), ex-prefeito de Jacuí por três mandatos e
ex-assessor do ex-governador Aécio Neves entre 2005 e 2006.

Ex-prefeito de Montes Claros e de Coração de Jesus, no Norte de Minas, Arlen Santiago  (PTB) é outro velho
conhecido da política mineira. O deputado chegou a sustentar a candidatura própria à Presidência da Casa, mas
desistiu de concorrer em troca do cargo de 3º secretário da Mesa Diretora.

Cristiano Silveira (PT), que será o segundo vice- presidente  da Casa, foi vereador em São João del-Rei e está na
política há pelo menos 18 anos. Tadeu Martins Leite  (MDB), eleito para primeiro secretário, cumprirá agora o terceiro
mandato como deputado, assim como Carlos Henrique  (PRB), que será o segundo secretário da Assembleia. O
republicano foi também vereador em BH por três vezes.

Romeu Zema deverá ter o apoio de cerca de 70% da Assembleia no início do mandato. Aliados do governador estimam
que, até o momento, estejam do lado de Zema 58 parlamentares.

A partir da semana que vem, os deputados  devem se dividir em quatro blocos principais, sendo que apenas o PT,
com dez deputados , e o PSOL, que elegeu a deputada Andreia de Jesus para o primeiro mandato, anunciaram que
serão oposição.
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Portal Hoje em Dia
Título: 'É um crime contra a humanidade', diz coordenador do projeto Manuelzão sobre

Brumadinho
Editoria: Horizontes

Assunto: ALMG
Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Sedimentos de minério de ferro, provenientes do rompimento da barragem na Mina do Córrego do Feijão, em
Brumadinho, na Grande BH, podem chegar ao rio São Francisco. A constatação é de Marcus Vinicius Polignano,
coordenador-geral do Manuelzão, um projeto de extensão da UFMG que luta pela revitalização de cursos d´água. Em
entrevista ao Hoje em Dia, o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal classifica a tragédia como
"crime". Para o docente, o desastre de Mariana, na região Central, em 2015, não deixou lições.

O senhor esteve na semana passada em Brumadinho para tomar conhecimento da dimensão do desastre. O que foi
constatado nessa visita?

Primeiramente, fica o sentimento de devastação do ponto de vista ambiental, das comunidades do entorno e do que foi
isso em termos de tragédia humana. Podemos qualificar aquela situação como um crime contra a humanidade, diante
da dimensão de tudo. Fica o impacto emocional e também técnico sobre o que foi aquele mar de lama. Quanto a
responsabilidades, é uma questão histórica. O rompimento foi uma consequência e, para entender as causas, a gente
precisar voltar, entender toda a sequência anterior àquela sexta-feira.

Quais características poderiam apontar para um desastre como esse?

Em primeiro lugar, o modelo adotado pela mineração em Minas Gerais ao longo dos últimos anos é arcaico, obsoleto.
O próprio modelo foi construído usando essas armadilhas que, sequencialmente, foram caindo ao longo da história.
Portanto, era uma situação absolutamente anunciada. Outra questão é a conivência do Estado perante a mineração,
pois, ao invés de cumprir o papel de normatizar, regular e procurar diminuir os riscos, é absolutamente submetido à
mineração. Em terceiro lugar, a gente já tinha um passado extremamente ruim. Mariana tinha sido, até então, o maior
desastre ambiental do mundo. E a gente não mudou uma vírgula depois disso. Os processos continuaram os mesmos.
Por último, o que considero ser o fato mais criminoso da história: uma barragem não se rompe do dia para a noite. A
menos que houvesse um fenômeno sobrenatural ou muito extraordinário. Ao contrário, não existia nenhuma causa
externa ali. A barragem ruiu por dentro, pela estrutura. E era do conhecimento da empresa ter feito um plano de
emergência, um mapa de inundação. Eles sabiam que toda a estrutura de pessoal estava logo abaixo e, mesmo assim,
não agiram.

Para o senhor, então, não houve lição após o desastre de Mariana?

No sentido de proteger a vida, nenhuma. Podemos afirmar isso, com todos esses fatos. Tomo muito cuidado com as
afirmações que faço. Mas temos histórico, fatos e provas disso. Temos informações e dados para confirmar.

Riva Moreira

Os rejeitos chegaram ao rio Paraopeba. Qual é a situação lá?

Os córregos do Feijão e o Ferro de Carvão (da bacia do Paraopeba) sumiram, soterrados pelo mar de lama. Ou seja,
eram cursos d'água, com qualidade muito boa. Aquele cenário foi varrido. No caso do Paraopeba, essa lama está
sedimentando. Todo mundo se preocupa em saber para onde ela está indo, mas a nossa preocupação é sobre onde
ela vai ficar. Aqueles sedimentos vão destruindo microorganismos, peixes. Era um dos rios mais piscosos (que tem
grande variedade de peixes). Não sabemos, ainda, o quanto essa lama está progredindo, mas com certeza será uma
situação duradoura, pois a chuva vai removendo parte desse material e o levando por seu curso.
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Qual era o nível de qualidade das águas antes da tragédia?

De turbidez baixa. Mas tinha problema de esgoto, o que sempre foi uma briga envolvendo todos os comitês de bacias.
Agora, esse problema se agrega ao minério de ferro. É um desastre o somatório total. A bacia já vinha enfrentando
problemas, mas a qualidade piorou 200%.

É possível que o Paraopeba volte a ser o que era antes da tragédia?

É prematuro dizer, mas a história do rio e das águas mudou. Temos, agora, um problema para uma centena de anos.
Porque não é um processo que vai lá e remove. A extensão é absurda, e a cada chuva realimenta aquele sistema. E,
para ter peixe, precisa ter microorganismo.

Em razão disso, é possível que esses sedimentos cheguem ao rio São Francisco?

Com certeza. Algum material vai chegar. Não sei quanto. No entanto, hoje o drama humano é tão grande que está
suplantando todos os outros procedimentos. Mas é preciso que a gente entenda que à medida em que vai se
identificando, a gente percebe que números são pessoas. E pessoas têm famílias, relações. Agora, estamos deixando
que as equipes do setor operacional funcionem.

Os córregos do Feijão e o Ferro de Carvão sumiram, soterrados pelo mar de lama. Aquele cenário foi varrido

Será feito algum mapeamento dos cursos d'água afetados?

Fizemos uma prévia para ter a coleta de informações no dia em que visitamos Brumadinho, e vamos acompanhar os
dados que eventualmente serão divulgados pelos órgãos competentes. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)
está montando um sistema de monitoramento que a gente espera ser totalmente transparente, para termos maiores
informações sobre a qualidade de água, e ciência dos processos.

Já é possível adiantar algo sobre as informações coletadas?

Não, até porque o material foi encaminhado para o laboratório, onde será analisado. Isso demanda tempo, mas
podemos dizer que alguns cuidados têm que ser tomados. Essa água contaminada pelos rejeitos infiltram e
contaminam o lençol freático. E quem tem poços artesianos no entorno do local contaminado definitivamente não deve
usar essa água porque provavelmente está contaminada.

Um dos temores é a possibilidade de se afetar o abastecimento na região metropolitana...

Existe um ponto de captação da Copasa no Paraopeba, mas a companhia tem reservatórios grandes fora dessa área.
Hoje, o acúmulo nesses outros lugares é muito grande, por isso o abastecimento na Grande BH está garantido, até
então. Mas, no Paraopeba, a captação está afetada, pois a água está contaminada.

Como está o rio Doce três anos após o rompimento da barragem em Mariana?

Não quero ser pessimista, mas posso dizer que está do mesmo jeito que foi deixado. Depois de tanto tempo, os
sedimentos permanecem no curso. A viscosidade foi comprometida, a biodiversidade também. De zero a 100% do que
poderia ter sido feito lá, não chegamos a 10%. Deixamos na mão de quem provocou o dano cuidar do processo de
recuperação. Por isso, não existe empenho do setor porque ele tenta amenizar despesa, controlar processos, minimizar
custos.

O que os comitês de bacias têm feito para cobrar?

Desde o que aconteceu em Mariana, tomamos posição. Fomos para a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG), apoiamos o projeto de iniciativa popular, com 55 mil assinaturas, para mudar as regulamentações e evitar
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coisas desse tipo. Pedíamos que estruturas como aquelas rompidas não ficassem próximas a aglomerados. Se isso já
estivesse vigente, talvez não teria ocorrido agora, de novo. Por isso, é importante lembrar que os políticos da legislação
anterior também estão com o pé nessa lama. Agora, o ser humano, o mineiro, e não minério, precisa se indignar. Foi
uma negligência, um crime. O Estado precisa ter uma outra conduta e as pessoas precisam acompanhar. A única
palavra que consigo utilizar para sintetizar tudo isso é: absurdo. É inacreditável acompanhar aquilo tudo, ver corpos
boiando. Absurdo.

Além disso, outra cobrança antiga do Comitê da Bacia do Rio das Velhas é a de que, no rio, seria possível pescar e até
nadar. Está sendo possível?

O rio das Velhas sofre com o impacto de mineração, mas há também o problema do esgoto. Até 2009, pouco esgoto
era tratado. Mas conseguimos tirar 70% do que era despejado. Dessa maneira, fizemos com que os peixes voltassem
àquele curso. Mas, para nadar, é um grande desafio. Temos cobrado da Copasa uma posição, pois é necessário que
ela avance nessa questão, com a melhora do tratamento do esgoto. Sozinhos, não damos conta de melhorar um rio. É
um desafio. E estamos batalhando nisso.
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Estado de Minas Online
Título: O olhar triste de uma vaca presa na lama

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

A tragédia que matou mais de 100 pessoas, centenas, milhares de animais de pequeno e grande portes, que destruiu
povoados, que poluiu rios, margens de rios, estradas, cidades, que pela segunda vez, em menos de quatro anos,
coloca nossa Minas Gerais machucada, ferida, aleijada, desfigurada nas manchetes de jornais e TVs de todo o mundo
não foi provocada apenas pelo rompimento de uma barragem precária de terra e de rejeitos de minério. Tem muito
mais responsáveis/irresponsáveis causadores, governantes, parlamentares, entidades, riquíssimos dirigentes de
empresas bilionárias em faturamento e de poder de corrupção.

É tanta gente que fica difícil resumir. Na liderança está a empresa causadora de tudo, a "Companhia Vale do Rio
Doce", como era chamada na época de sua criação, em 1942, no governo de Benedicto Valladares, pelo secretário de
Agricultura Israel Pinheiro, seu primeiro presidente , de 1942 a 1946. Que escolheu para sucedê-lo o engenheiro
Eliezer Batista, considerado um gênio na sua área. A Vale cresceu, enriqueceu, foi privatizada de forma espúria,
perdeu o respeito por suas raízes minerais mineiras, e virou o monstro de ganância que é hoje.

No mesmo nível de culpabildade estão os governos federais e estaduais dos últimos 15 anos, ou mais. Permitiram a
exploração irresponsável, não fiscalizaram como deveriam, se omitiram em face dos abusos cometidos. Ministros,
secretários estaduais, funcionários públicos do primeiro e segundo escalões, técnicos e engenheiros da mineradora e
de suas contratadas devem ser investigados, e punidos, se comprovada sua responsabilidade no que tem acontecido.

Fazer economia para lucrar mais, em prejuízo da segurança indispensável, na construção de barragens, permitir que
engenheiros/arquitetos desatentos ou despreparados localizem escritórios e refeitórios em áreas de risco, abaixo da
represa de terra, frágil estrutura sujeita a rompimento fácil, e não impedir a ocupação de espaços sujeitos a tragédias
por moradores e comerciantes vizinhos, constituem infrações legais que exigem apuração e punição.

Dilma Rousseff também deve ser punida, se a informação for verdadeira. Depois do rompimento da barragem de
Mariana, que matou 19 pessoas, a então "presidenta" fez incluir, a pedido ($$$) das mineradoras, em decreto que
assinou, parágrafo considerando como de causa "natural" o rompimento de barragens. Ou seja, isento de
responsabilidade civil/criminal, humana e empresarial. O máximo de desatino!

E mais: substitutivo do deputado estadual João Vitor  Xavier (PSDB), em projeto de lei que impediria a construção de
barragens de terra, além de outras medidas de segurança, foi rejeitado, dizem que por pressão das mineradoras que
subvenciam parlamentares, alguns deles com milhões de reais, por 3 votos a 1, em julho de 2018, na Comissão de
Minas e Energia da Assembleia. Votaram contra os deputados Thiago Cota (MDB), Gil Pereira (PP) e Tadeu
Martins Leite (MDB).

Para coroar o festival de insanidade, três registros. 1) Uma delegação de soldados israelenses, especializados em
resgatar vivos e mortos em soterramentos, chegou há dias para ajudar. Diz ter sido mal recebida pelos mineiros. Sem
contar com nenhum apoio, voltou quinta-feira, lamentando o tratamento pequeno e mesquinho que lhe foi dado. 2) O
comando militar da área alagada autorizou o abate, por atiradores a bordo de helicópteros, que brincavam de tiro ao
alvo, de todos os animais encontrados no lamaçal. Covardia. 3) Um grupo de veterinários, voluntários, deslocou-se
para Brumadinho para tentar salvar da morte vacas, bois, cães, gatos e micos presos na lama. Foram impedidos de
trabalhar pelo comando dos bombeiros. Argumento: nossa missão é salvar pessoas e resgatar mortos. Pergunta óbvia:
o que tem uma coisa com a outra?. São atividades paralelas, uma não prejudica a outra, bombeiros, com sacrifício e
heroísmo, salvando vidas e resgatando mortos; veterinários piedosos resgatando animais presos no lamaçal, mas
ainda vivos. A ordem absurda durou dois dias. No terceiro, diante do protesto de moradores e jornalistas, os
veterinários puderam iniciar a nobre missão.
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Uma vaca, filmada todos os dias pelas tvs, apenas com a cabeça e parte do corpo fora da lama, mas viva e olhando
como pedindo soccorro, foi a primeira tentativa de salvamento. Era preciso tirá-la da lama ferruginosa e grudenta. Com
a força dos braços não conseguiram. Lá da vala em que caíra, ela acompanhava tudo com o olhar triste. Os voluntários
pediram a ajuda de um helicóptero que estava nas proximidades. Com uma corda, seria possível soltar e levantar
alguns centímetros do lamaçal seu corpo desidratado, emagrecido. Uma tábua estava preparada para transportar o
pobre animal até a margem seca.

Mais surpresa: o piloto do helicóptero foi proibido de prestar a ajuda solicitada. Os heroicos veterinários, emocionados,
tentaram novamente levantá-la. A lama pegajosa grudara no seu pelo. A noite já se aproximava, o sofrimento não era
apenas dela, demonstrado pelo seu olhar triste, mas de todos os que presenciavam a cena. Impotentes, exaustos,
solitários no esforço inútil, a eles não restou outra saída a não ser a de acabar com a lenta e dolorosa agonia do pobre
e indefeso animal, um ser vivo como nós todos, suposta e nem sempre humanos. Uma injeção letal marcou, com mais
uma cruz, a tragédia de Brumadinho.

Será difícil para os que acompanharam a cena esquecer aquele olhar de dor e sofrimento, com que, até o suspiro final,
ela acompanhava, como se procurasse entender o que de impiedade acontecia em seu entorno. Aquele olhar, aquele
último olhar, certamente vai ferir e acompanhar até o fim da vida, condenando-os, os responsáveis pelo ato que me
permito classificar, justamente revoltado, como criminoso e desumano.
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O Globo Online (RJ)
Título: Política e mineração estão de mãos dadas em Minas Gerais

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Principal representante do setor tem há duas décadas influência multipartidária
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 ou 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 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 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
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). Coura não se manifesta sobre o assunto. "Será
plenamente esclarecido", limitou-se a dizer, na última sexta-feira, ao GLOBO, por meio da assessoria do Sindiextra. Ele
também minimiza a relação construída com políticos: "São relações estritamente institucionais e com diversas
instâncias dos poderes". O sindicato divulgou comunicado lamentando o ocorrido em Brumadinho. "Não mediremos
esforços para amenizar a dor das vítimas e de seus familiares", diz o texto.

Presença notada na festa de aniversário de Coura e em eventos do Sindiextra, o deputado federal Leonardo Quintão
(MDB-MG) é reconhecido como principal líder em defesa dos interesses do setor no Parlamento - e o primeiro da lista
de doações 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 de servidores que
cuidam da fiscalização.

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. Em conversa gravada por Joesley
Batista, da JBS, em março de 2017, Aécio Neves (PSDB-MG) 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, Fábio Schvartsman foi anunciado como presidente  da Vale. Na última sexta, Trabuco e Caffarelli
negaram ao GLOBO, em nota, ter havido o acerto relatado por Aécio. Já o tucano não quis dizer se blefava ou falava a
verdade. "A gravação retratou um diálogo pessoal e informal ", informou o advogado Alberto Toron.
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Inconfidência AM
Título: CPI para investigar rompimento de barragem da VALE - 21H58
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Publicado: 04-02-2019 Link para a Notícia

Uma CPI para apurar os indícios do rompimento da barragem de Brumadinho foi protocolada na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais com assinatura de 36 de um total de 87 deputados . O mínimo necessário de
parlamentares para o registro do pedido era 26. Segundo a autora da CPI, deputada Beatriz Cerqueira  do PT, as
investigação vão envolver empresas e órgãos de fiscalização ambiental.
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Disputa pela paternidade da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  da mineração começou ontem mesmo, no
domingo. Em meio às buscas por desaparecidos da tragédia de Brumadinho, na Grande BH, representantes dos
deputados estaduais Sargento Rodrigues (PTB) e Beatriz Cerqueira  (PT) fizeram uma "pequena fila", durante
todo o dia de ontem, numa das portas da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Com eles, um objetivo
em comum: garantir a relatoria da investigação do setor que deixou centenas de mortos nas barragens da Vale e da
Samarco. Em conversa com a reportagem, as pessoas ligadas aos parlamentares não quiseram se identificar, mas
confirmaram a intenção. Eles permaneceriam na porta que dá acesso ao plenário até as 0h desta segunda, quando
poderiam entrar na Casa. Lá, a papelada só pode ser protocolada às 8h de hoje.

Para vencer a corrida, os deputados  contaram com um sistema de rodízio de pessoas. Durante a tarde, um jovem
representava Beatriz Cerqueira (PT), enquanto um homem defendia Sargento Rodrigues  (PTB). Eles contavam
com a ajuda de seguranças da Assembleia para ir ao banheiro. A comida era comprada nas imediações da Praça
Carlos Chagas.

"A CPI precisa de 26 assinaturas, no mínimo, para sua instalação. Nosso requerimento conseguiu, se não me engano,
mais de 30. É certo que teremos uma CPI, mas isso não pode servir de barganha para algo menor, um pré-acordo para
a não apuração de fatores importantes. Precisamos de um processo que escute as pessoas, não só relatórios",
ressaltou a deputada petista, que inicia seu primeiro mandato. Ela também destacou a necessidade da aprovação de
projetos para resguardar os atingidos por barragens. A reportagem tentou contato com Sargento Rodrigues  por
telefone, mas não obteve sucesso.

O desastre de Brumadinho tem marcado o primeiro ano de mandato dos deputados  recém-eleitos em Minas. Na
última sexta-feira, quando os parlamentares tomaram posse na Assembleia, a cerimônia se desenrolou de maneira
mais modesta. Durante o evento, os presentes ficaram em silêncio durante um minuto, justamente para lembrar das
vítimas da tragédia.
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu, na última sexta-feira, em caráter liminar, a posse de 91
servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A decisão é do desembargador Geraldo Augusto, que acatou
parcialmente o pedido do subprocurador geral do Ministério Público de Contas (MPC), Marcílio Barrenco Corrêa. O
pedido de liminar se deu pelo fato de que, inicialmente, no edital do concurso, estavam previstos o provimento de 39
vagas, sendo 35 para livre concorrência e quatro reservadas para candidatos com deficiência. Todos foram nomeados
no dia 15 do mês passado.

Apesar disso, no dia 23 de janeiro, o presidente  do TCE, Cláudio Terrão, publicou novo ato para nomear outros 91
servidores que estariam em cadastro reserva. Totalizando, dessa forma, a nomeação de 130 servidores. Na última
quinta-feira, o desembargador proferiu liminar para suspender a posse de todos os nomeados. Entretanto, no dia
seguinte, Geraldo Augusto reavaliou a decisão, por entender que há documentações que comprovam a viabilidade
financeira do Tribunal para dar posse aos 39 servidores previstos inicialmente no edital. Quanto aos 91 nomeados, o
MPC e o TJMG, entenderam que as nomeações não estavam previstas e poderiam trazer prejuízos ao Orçamento do
TCE. Na decisão, o desembargador também levou em conta que as nomeações ocorreram há menos de 30 dias do
término do mandato de Terrão à frente da presidência do Tribunal, marcado para se encerrar no dia 18 de fevereiro.

"A nomeação em massa de servidores, em final de gestão, indica, em princípio, ausência de regular planejamento e
assunção de despesas em desacordo com os estudos técnicos que embasaram a própria publicação do edital,
subestimando o impacto financeiro e orçamentário decorrente das nomeações", argumentou Geraldo Augusto.

Marcílio Barrenco também lembrou no pedido de liminar que, em 2018, a receita anual do TCE foi de R$ 708 milhões,
enquanto a despesa de pessoal chegou a R$ 635 milhões. Com isso, mais de 90% dos gastos do TCE foram
direcionados às despesas de pessoal.

"Em tempos de crises financeiras, assumir a elevação de compromisso financeiro na casa de milhões anuais em
despesas com pessoal, utilizando-se de índice orçamentário emprestado de 1% da Assembleia Legislativa  do
Estado, que se retirado acarreta a extrapolação dos limites da LRF, sem disponibilidade de caixa, e a menos de um
mês do fim de mandato, é conduta típica de irresponsabilidade fiscal passível de nulidade, vez que denota a falta de
planejamento e compromisso com a realidade financeira do Estado", argumentou Marcílio Barrenco.

Após a decisão, a assessoria de imprensa do TCE informou que o tribunal foi notificado e, na sexta-feira, apenas os 39
servidores previstos no edital tomaram posse dos cargos. O Tribunal não informou se iria recorrer da liminar.
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A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) depende da aprovação de algumas leis pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A tarefa de passar projetos de lei que resultem em austeridade pode ser um
desafio para o governo de Minas.

A deputada estadual Marília Campos  (PT) considera que medidas que afetem a Previdência, por exemplo, não serão
aprovadas. Já o líder de governo na casa, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), acredita que a Casa vai ajudar o
governador Romeu Zema na implementação de mudanças para garantir o retorno do crescimento.

Marília analisa que a solução para as dificuldades financeiras passa pelo acerto de contas entre Estado e União - a
dívida do governo federal com Minas relacionada às compensações da Lei Kandir é estimada em R$ 135,7 bilhões, o
que significa que o Estado teria um crédito de R$ 48,5 bilhões. "Quanto mais a gente paga, mais a gente deve em
função dos juros. Essa dívida tem que ser renegociada, particularmente essa taxa de juros e o índice que reajusta",
afirma.

Já o líder de governo revelou que as medidas que serão adotadas por Romeu Zema (Novo) não foram definidas. Mas
ele está otimista. "Todos nós temos que dar as mãos agora para salvar Minas Gerais. O resultado das eleições mostrou
que é preciso mudar", pontuou Carneiro.

Experiência

O Rio adotou o RRF em setembro de 2017. Relatório financeiro mostra que, sem o pagamento da dívida e com
enxugamento, os gastos estão sob controle. As receitas estão frustradas.
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O Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) inicia suas reuniões ordinárias amanhã, quatro dias
após a posse dos deputados  eleitos no ano passado. Já na primeira sessão, devem ser recebidos pelo Plenário nove
vetos totais e um veto parcial a proposições de lei aprovadas na legislatura passada. Esses vetos precisam ser votados
em definitivo, pela Assembleia, em um prazo de 30 dias a partir desse recebimento, ou passam a sobrestar a pauta do
Plenário, impedindo a votação de qualquer outra proposição. É o que determina o artigo 222 do Regimento Interno da
ALMG, que regulamenta a tramitação desse tipo de matéria. Entre os dez vetos que estão para serem recebidos, dois
são do ex-governador Fernando Pimentel (PT) (foto) e foram publicados no Diário Oficial de Minas Gerais em 22/12/18.
Os outros oito vetos, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), foram publicados na edição de 5/1/19.

Publicidade

comentários
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O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), deputado federal mais votado em Minas, patrocinou um esquema
de candidaturas laranjas no estado que direcionou verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao seu
gabinete na Câmara.

Após indicação do PSL de Minas, presidido à época pelo próprio Álvaro Antônio, o comando nacional do partido do
presidente  Jair Bolsonaro repassou R$ 279 mil a quatro candidatas. O valor representa o percentual mínimo exigido
pela Justiça Eleitoral (30%) para destinação do fundo eleitoral a mulheres candidatas.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) - Jake Spring - 16.jan.2019/Reuters

Apesar de figurar entre os 20 candidatos do PSL no país que mais receberam dinheiro público, essas quatro mulheres
tiveram desempenho insignificante. Juntas, receberam pouco mais de 2.000 votos, em um indicativo de candidaturas
de fachada, em que há simulação de alguns atos reais de campanha, mas não empenho efetivo na busca de votos.

A Folha visitou as cidades de Ipatinga, Governador Valadares, Timóteo e Coronel Fabriciano, na região do Vale do Rio
Doce, leste de Minas Gerais, e investigou as informações prestadas por elas à Justiça Eleitoral.

Dos R$ 279 mil repassados pelo PSL, ao menos R$ 85 mil foram parar oficialmente na conta de quatro empresas que
são de assessores, parentes ou sócios de assessores do hoje ministro de Bolsonaro.

Esse é o caso, por exemplo, de Lilian Bernardino, candidata a deputada estadual em Governador Valadares. Ela é
próxima a Haissander Souza de Paula, que foi assessor do gabinete parlamentar de Álvaro Antônio de dezembro de
2017 ao início deste ano, quando o deputado assumiu o Ministério do Turismo. Haissander hoje é secretário
parlamentar do suplente de Álvaro Antônio na Câmara, Gustavo Mitre , do PHS.

Lilian recebeu da direção do PSL R$ 65 mil de recursos públicos, declarou ter gasto todo esse valor e obteve apenas
196 votos. No mesmo dia ou poucos dias depois de ter recebido as verbas, ela repassou boa parte para quatro
empresas que têm ligações com o ministro do Turismo.

Um total de R$ 14,9 mil foi para duas empresas de comunicação de um irmão de Roberto Silva Soares, conhecido
como Robertinho Soares, que foi assessor do gabinete de Álvaro Antônio e coordenou sua campanha no vale do Rio
Doce. Outros R$ 10 mil foram direcionados para uma gráfica de uma sócia do irmão de Robertinho.

Houve também pagamento de R$ 11 mil à empresa de Mateus Von Rondon Martins, de Belo Horizonte, responsável
pela divulgação do mandato de Álvaro Antônio e hoje assessor especial do Ministério do Turismo.

Lilian declarou gasto de R$ 2.500 com o secretário do PSL em Ipatinga, Edmilson Luiz Alves, que, segundo o que
informou a candidata à Justiça Eleitoral, fez atividades de militância e mobilização de rua para a campanha.

À Folha Edmilson, que coordenou o comitê de campanha do PSL na região, disse nunca ter visto a candidata.

"Em Valadares eu não acompanhei ninguém", afirmou, dizendo que jamais assinou recibo eleitoral de serviços para
Lilian. "Não, não conheço essa Lilian não. Nem o telefone dela eu tenho."

Um dia após a Folha procurar ouvir os envolvidos, Edmilson ligou de novo dizendo ter se lembrado do trabalho.
Segundo ele, sua tarefa consistiu em intermediar a contratação para Lilian de uma empresa de disparo de mensagens
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de WhatsApp.

Ele não soube explicar por que o nome dele, e não da suposta empresa, aparece na prestação. Também se
comprometeu a passar o nome e o contato dessa empresa, mas não fez isso até a conclusão desta reportagem.

A Folha procurou Lilian por telefone e em endereços de Valadares em que teria morado, mas não conseguiu contato.

Outra candidata campeã de dinheiro do PSL, mas lanterna de votos, é Mila Fernandes. Teve 334 votos a deputada
federal. Ela disse à Justiça ter gasto os R$ 72 mil que recebeu. Entre outros fornecedores, R$ 4.900 para Mateus Von
Rondon.

O hoje assessor especial do Turismo declarou serviços eleitorais a apenas essas quatro candidatas do PSL, além de
outro postulante de Minas Gerais.

Por telefone, Mila disse à Folha que fez campanha, mas encerrou a ligação após ser questionada sobre quais atos
eleitorais havia realizado. Por mensagem de texto, afirmou que só daria entrevista pessoalmente. A Folha se dispôs a ir
onde ela indicasse, mas ela não respondeu mais.

A reportagem visitou as cidades de Timóteo e Coronel Fabriciano no dia seguinte em pelo menos três endereços que
poderiam ser dela, mas não a encontrou.

A terceira candidata é Débora Gomes, a mais bem sucedida das quatro, tendo obtido 885 votos para deputada
estadual.

Ela recebeu a Folha na garagem de casa, em uma rua do centro de Ipatinga. Afirmou que fez campanha com foco em
familiares e amigos e que imprimiu e mandou distribuir material. Mas que não teve tempo para se dedicar às eleições
porque é enfermeira particular e tem pacientes que não poderia abandonar.

Na garagem é visível um adesivo desbotado dela ao lado da foto de Bolsonaro. Débora também declarou ter feito seus
principais gastos em firmas vinculadas ao hoje ministro -R$ 30 mil nas empresas do irmão de Robertinho, R$ 10 mil na
da sócia deste e R$ 7.600 para Mateus Von Rondon.

Débora disse que conheceu Von Rondon durante a campanha, negou que Álvaro Antônio ou assessores tenham
direcionado seus gastos, mas não soube dizer qual serviço o assessor especial do ministro fez.

A quarta candidata é Naftali Tamar, que disputou uma cadeira na Câmara. Recebeu R$ 70 mil e teve 669 votos. Ela
declarou gasto de R$ 9.000 com Von Rondon. A Folha não conseguiu localizá-la.

Além das quatro, uma quinta candidata do PSL de Minas, Cleuzenir Souza, recebeu do partido R$ 60 mil de recursos
públicos e obteve 2.097 votos. Ela não declarou gastos com nenhuma empresa vinculada ao ministro e, durante a
campanha, registrou um boletim de ocorrência em que acusa dois assessores de Álvaro Antônio de cobrar dela a
devolução de metade do valor -conforme noticiado em dezembro pela coluna Mônica Bergamo, na Folha.

Esses dois assessores teriam exigido isso como pagamento de material de campanha do partido que, segundo ela, não
teria custado nem R$ 5.000. A Folha a procurou em Governador Valadares, onde ela morava, mas familiares afirmaram
que ela se mudou para Portugal logo após as eleições.

Marcelo Álvaro Antônio trocou o PR pelo PSL no início de 2018, seguindo Bolsonaro, de quem foi o coordenador de
campanha em Minas.

Ministros e outros cargos-chave do governo Bolsonaro
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Na esteira da onda que elegeu o presidente  da República, conseguiu 230 mil votos e foi escolhido como um dos
poucos integrantes da "cota política" do primeiro escalão do presidente  da República. Em sua prestação de contas,
ele não usa nenhuma das empresas mencionadas nesta reportagem.

Em suas redes sociais, Álvaro Antônio divulgou no início de 2018 vídeo ao lado de Bolsonaro e de Robertinho Soares,
que também comanda o PSL em Ipatinga. Na ocasião, o então pré-candidato à Presidência pedia aos eleitores que se
filiassem ao PSL de Minas para serem candidatos nas eleições.

Outro lado

O ministro Marcelo Álvaro Antônio afirmou, por meio da assessoria, que "a distribuição do fundo partidário do PSL de
Minas Gerais cumpriu rigorosamente o que determina a lei" e que "refuta veementemente a suposição com base em
premissas falsas de que houve simulação de campanha com laranjas no partido."
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A Folha encaminhou nove perguntas específicas para o ministro. Ele encaminhou uma resposta única.

"Fazer ilações sobre o valor gasto por qualquer candidato e a quantidade de votos que o mesmo conquistou é, no
mínimo, subestimar a democracia e o poder de análise dos eleitores", afirmou.

Segundo ele, a contratação de empresas é de responsabilidade de cada candidato. Sobre as suas, especificamente,
que não são objeto desta reportagem, ele disse que "foram feitas de forma legal como comprova a aprovação da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral".

O ministro não respondeu a perguntas como a de quais foram os critérios utilizados por ele para a escolha das
candidatas e para o volume de recursos repassados e se houve direcionamento dele ou de assessores para que elas
usassem suas verbas nas empresas vinculadas a seus assessores.

Von Rondon, hoje assessor especial do ministro do Turismo, disse que faz gestão de mídias sociais, geração de
conteúdo, vídeos e peças gráficas para Álvaro Antônio e que trabalhou efetivamente para as quatro candidatas.

Segundo ele, com Débora, houve uma reunião de orientação em Belo Horizonte.

"O serviço foi prestado. Eu tenho os materiais para poder comprovar", disse ele, que ficou de repassá-los, o que
também não ocorreu até a conclusão desta reportagem.

No contato por telefone, ele afirmou em um primeiro momento que as quatro candidatas tiveram votação "relativamente
expressiva", na comparação recurso versus voto. A Folha relatou que a comparação mostra exatamente o inverso, mas
ele não fez mais comentários sobre isso.

A reportagem tentou novamente contatá-lo em busca do material que ele havia prometido enviar, mas Von Rondon não
atendeu mais.

A Folha falou brevemente por telefone com Robertinho Soares. Após a reportagem se identificar, ele desligou e não
atendeu mais as diversas ligações feitas posteriormente.

Seu irmão Reginaldo Soares, dono da I9 Minas e da Imagem Comunicação, disse que prestou todo o serviço declarado
pelas candidatas. Afirmou que fez a coordenação de comunicação, pesquisas e elaboração de peças visuais para uso
na internet, além de anúncio no seu jornalzinho, que funcionava em uma loja de Ipatinga.

A Folha visitou o local, que está desocupado desde o fim do ano passado. "A gente presta serviço principalmente para
as prefeituras, e o estado está quebrado. Nossos clientes estão bem escassos, então a gente acabou, por dívidas,
desativando a sede até que tenha condições melhores."

Ele negou que o dinheiro tenha sido usado para outro fim."Tanto é que hoje em dia tem quem se envolve em dinheiro
de corrupção tá super bem e com a vida tranquila. E não é o nosso caso, a gente trabalha pra sobreviver."

Sócia sua em uma das empresas, Luzmar do Carmo diz que imprimiu material de campanha para as candidatas, mas
não soube precisar a quantidade e os valores porque, afirmou, seus funcionários estavam de férias. A Folha não
conseguiu localizar Haissander.
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