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Título: "Quem não preveniu foi a empresa", diz Fernando Pimentel
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Ex-governador de Minas destacou as ações tomadas após o acidente de Mariana e afirmou ter herdado "um enorme
estoque de processos ambientais"
O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), falou neste sábado (2) com o jornal O Estado de S. Paulo pela
primeira vez sobre a tragédia de Brumadinho. Ele destacou as ações tomadas após o acidente de Mariana e afirmou ter
herdado "um enorme estoque de processos ambientais".

Sua administração errou ao não prevenir a tragédia em Brumadinho? O que sua gestão poderia ter feito?

Pimentel - Nosso governo atuou, desde 2015, prontamente para responder ao desastre de Mariana com um grande
esforço para superar aquele momento, inclusive com a criação de uma força-tarefa que atendeu à emergência e reviu
todos os procedimentos de licenciamento e fiscalização. Além disso, considerando ter havido um acidente (com
vítimas) semelhante, com uma barragem do mesmo método construtivo (à montante) em operação no governo tucano,
em 2014, da empresa Herculano, adotamos em 2016 uma ação ainda mais incisiva que foi a proibição de construção
de novas estruturas com esse método em Minas Gerais. Essa medida foi recomendada por um grupo de especialista
que se reuniu, a nosso pedido, para debater esta e outras ações preventivas na sequência do desastre. Na tragédia de
Brumadinho, quem não preveniu, ou não fez a devida comunicação, foi a empresa e suas subcontratadas. E isso fica
cada vez mais evidente à medida em que vão sendo reveladas as falhas e omissões da Vale na operação da barragem
que se rompeu.

Por que o Executivo, com a Lei 21.972/2016, tirou do Conselho de Política Ambiental a competência exclusiva de
decidir sobre o licenciamento de parte dos pedidos de licenciamento? Por que só caberá ao Estado definir se os
empreendimentos são de baixo ou grande risco? Não há prejuízo na falta de participação de outros entes sociais?

Quando assumimos o governo do Estado herdamos, entre outros passivos, um enorme estoque de processos de
licenciamento ambiental, de variadas complexidades, desde simples postos de combustível até operações de grandes
complexos minerários. Criamos também uma força-tarefa para propor à Assembleia a reestruturação administrativa do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, considerado então extremamente ineficiente. Esse grupo
observou que a tarefa do Copam era de analisar projetos de maior complexidade, onde se inserem as principais
questões sociais. E isso foi mantido. A classificação de projetos e atividades quanto ao porte e potencial degradador
continua competindo ao Copam. Está garantida a participação de outros entes sociais na análise dos projetos. O
Copam é um conselho, paritário, ao qual a lei confere ampla participação da sociedade, através das universidades,
ONGs, entidades de classe e setor econômico. Quaisquer outros entes sociais e qualquer cidadão também pode
participar nas audiências públicas e nas reuniões do conselho. Segundo especialistas, a possibilidade de conceder
licença prévia, licença de instalação e licença de operação ao mesmo tempo reduz as chances de identificar potenciais
impactos e planejar possíveis soluções para reduzir/evitar/mitigar impactos ambientais... Também há especialistas na
área do sistema nacional de meio ambiente e na área do licenciamento ambiental que sustentam que a adoção do
procedimento trifásico (fases sequenciais) ou do aglutinado (fases conjuntas) não reduz nem aumenta a identificação
de impactos. Cabe esclarecer o que é licenciamento e o que é avaliação de impacto ambiental. O que determina a
identificação de potenciais impactos e o planejamento de possíveis soluções para reduzir/evitar/mitigar impactos
ambientais são os estudos ambientais, matéria tratada diferentemente pela legislação. Vale ressaltar que, para
qualquer atividade de minério de ferro em Minas Gerais, nossa lei exige o EIA, o relatório mais complexo dentre todos
os previstos na esfera ambiental.
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Romeu Zema está pedindo adesão ao refinanciamento das dividas, o ano legislativo começou, Romeu Zema vai
precisar muito da Assembleia Legislativa   de Minas. Ele ainda tem um problemão para resolver com as prefeituras.
Governador afirmou que a única alternativa para tirar o estado do vermelho é aderir ao programa de regime de
recuperação fiscal das união. O pronunciamento foi feito após a cerimônia de posse dos deputados na Assembleia
Legislativa de Minas Gerias.

impresso em 21/02/2019 às 03:38 5 de 475

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg54-primeiras-noticias-0202.mp3
http://www.interclip.com.br/
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A definição sem chapa só foi possível após um amplo acordo que dividio as vagas  e os comandos das comissões
entre os mais diversos partidos, as articulações começaram no final do ano passado e com isso o nome de Agostinho
Patrus foi aprovado por 75 deputados eleitos. São 77 parlamentares, mas Virgílio Guimarães  do PT  estava
ausente no momento do pleito e Hely Tarquinio do PV não pode votar por questão regimental. Entrevista: Agostinho
Patrus - presidente da Assembleia

impresso em 21/02/2019 às 03:38 6 de 475

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg53-primeiras-noticias-0202.mp3
http://www.interclip.com.br/


TV Bandeirantes MG
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Uma CPI da mineração na Assembleia Legislativa de Minas Gerais,é o que a deputado estadual Beatriz Cerqueira
vai defender no legislativo estatual como uma de suas primeiras ações no parlamento.No último dia 29 de
janeiro,durante uma reunião de articulação com lideranças sociais,populares e sindicais no auditório da
Assembleia,esse assunto foi discutido por várias pessoas que lotaram esse espaço.Entrevistado: Pablo Dias
(coordenador do MAB); José Antônio (morador de Brumadinho)
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Tucano viveu 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".
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Título: Entrevista com João Vitor Xavier - 10h51
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Falamos das homenagens às famílias,falamos também sobre a situação de muita gente que está em busca de
respostas no caso das forças de segurança como a polícia federal e a polícia civil,mas também tem as medidas
poderiam ter sido tomadas antecipadamente para termos um futuro distante desses problemas elas sonata se a
barragem.Uma das principais medidas para garantir a segurança das barragens foi rejeitada na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais.Batizado de 'Mar de lama nunca mais',o projeto de lei tornava mais rígidas as regras para
licenciamentos,mas não foi aprovado na Comissão de Minas e  Energia da casa.Entrevistado: João Vitor  Xavier
-PSDB (deputado estadual).
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Título: Notícias da Assembleia - 08h03
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A posse dos deputados  estaduais marca o início do trabalho de quatro anos que eles vão realizar como
representantes da população de Minas, na solenidade eles já demonstraram pelo menos duas preocupações imediatas,
a tragédia de Brumadinho e a situação econômica de Minas. O desastre provocado pelo rompimento de uma barragem
de rejeitos da Vale foi lembrado em manifestações, discursos e homenagens deputados  de diferentes partidos
afirmam que vão se dedicar a tornar a mineração mais segura no estado e já colhem assinaturas para apurar as causas
da tragédia. Outra preocupação é a situação fiscal de Minas, marcada por déficit nas contas, parcelamento de salários
e atraso em repasses.  Entrevista: Deputado Beatriz Cerqueira - PT, Luiz Humberto Carneiro - PSDB.   Essa
Assembleia tem um perfil bem diferente da anterior, com mais de 40% de renovação, mais mulheres e mais partidos. O
número de deputadas subiu de 6 para 10, o maior patamar do legislativo. Dos 77 deputados  31 são novatos ,
inclusive o mais votado, deputado Mauro Tramonte . Cerca de 28 partidos estão representados na legislatura de
número 19 , no parlamento de Minas 8 a mais do que a anterior. Entrevista: Andreia de Jesus - PSOL, Mauro
Tramonte - PRB.   O novo presidente da Assembleia Legislativa de Minas é o deputado Agostinho Patrus  Filho
do PV, ele que foi presidente da Comissão Extraordinária das Barragens  na casa foi eleito para comandar os
trabalhos legislativos pelos próximos dois anos. Agostinho Patrus  se diz consciente de que a atuação parlamentar já
começa com desafios imensos. Também estão eleitos para a mesa da Assembleia os três vice presidentes na ordem:
Antônio Carlos Arante do PSDB, Cristiano Silveira do PT e Alencar da Silveira Junior - PDT, estão definidos ainda
os três secretários Tadeu Martins Leite MDB, Carlos Henrique do PRB e Arlen Santiago do PTB.   Entrevista:
Agostinho Patrus - presidente da Assembleia.   O governador de Minas Romeu Zema que participou da posse dos
deputados  anunciou durante a solenidade que quer cortar o máximo possível os gastos do governo e pediu o apoio
dos parlamentares para tirar o estado do vermelho. Entrevista: Romeu Zema- governador
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EM BELO HORIZONTE

O deputado uberabense Hely Tarquinio (PV) por ser o parlamentar mais idoso, abriu a cerimônia de Posse dos
parlamentares, citando o sentimento de dor e de pesar de todo o povo mineiro representado no Legislativo e
expressando a solidariedade humana e espiritual aos familiares e amigos das vítimas. "Asseguro a todos que a ALMG
não faltará ao seu dever de enfrentar e superar os desafios para garantir que fatos como esse não se repitam", afirmou.
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Por quatro votos a um, o Tribunal de Justiça absolveu, em segunda instância, o ex-prefeito Tarcísio Delgado e o
ex-superintendente da Amac José Sóter Figueirôa na ação de improbidade administrativa movida contra ambos pelo
Ministério Público sob a acusação de contratação de mais de mil servidores públicos sem prévia aprovação em
concurso. A sentença condenatória tinha sido proferida em 30 de agosto de 2017 pela juíza Roberta Araújo de
Carvalho Maciel. Na ocasião, tanto Tarcísio quanto Figueirôa recorreram, obtendo o resultado favorável nessa
sexta-feira. A decisão do Tribunal ainda não foi publicada no Di0ário Oficial.

CPMI em curso

A deputada Margarida Salomão foi a primeira a assinar a lista para a criação da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para apurar a situação da mineração em Minas Gerais e no Brasil. O documento elaborado pela bancada do
Partido dos Trabalhadores já está sendo impulsionado para obter o número de adesão suficiente para a instalação da
CPMI. Pelo Instagram, a deputada acrescentou que está convencida de que será alcançado o número mínimo de
assinaturas.

Comissão especial

Já o deputado Lafayette Andrada (PRB), no seu primeiro dia de trabalho, apresentou proposta de criação de uma
comissão especial  para debater o Código Minerário e a legislação que regula a construção de barragens. A proposta,
segundo o parlamentar, foi aceita por unanimidade e deve resultar no início dos trabalhos já na próxima semana.
"Nossa meta é que as leis devem ser mais rígidas para coibir tragédias como as de Mariana e de Brumadinho." O
deputado, aliás, também foi um dos parlamentares que visitaram a região atingida pela lama.

Almas não foi

O prefeito Antônio Almas não viajou a Belo Horizonte para acompanhar a posse dos deputados  estaduais eleitos pela
cidade, Sheila Oliveira e Roberto Cupolillo, em razão de uma agenda apertada em Juiz de Fora. Na véspera, ele
acompanhou a posse dos vereadores Juraci Scheffer, Nilton Militão e Vagner França por ser um evento local.

Mesa diretora

Tão logo terminou a solenidade de posse, os deputados  elegeram a nova Mesa Diretora da Assembleia. Foi uma
eleição rápida por haver apenas uma chapa apresentada. O novo comando do Legislativo, como já tinha sido
anunciado no Painel, ficou com o deputado Agostinho Patrus (PV). Foram eleitos também os deputados Antonio
Carlos Arantes (PSDB), para 1º vice- presidente ; Cristiano Silveira (PT), para 2º vice; o deputado Alencar da
Silveira Jr . (PDT), na 3ª vice-presidência; Tadeu Martins Leite (MDB), para 1º secretário; Carlos Henrique  (PRB),
para 2º secretário; e Arlen Santiago (PTB), como 3º secretário.
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Nesta sexta-feira (1º), o deputado Agostinho Patrus (PV) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), em votação na Casa, após a posse dos deputados . O deputado teve 75 votos dos 77
parlamentares. Virgílio Guimarães  (PT) não votou e Hely Tarquínio (PV), que presidiu a sessão, não pode votar. Nos
bastidores da Casa, Agostinho é considerado um conciliador, que tem bom trânsito com o governador Romeu Zema
(Novo). Além de Agostinho, foram eleitos para a Mesa Diretora da Assembleia os deputados Antonio Carlos
Arantes (PSDB), para 1º-vice- presidente ; Cristiano Silveira (PT), para 2º-vice; Alencar da Silveira Jr . (PDT), na
3ª-vice-presidência; Tadeu Martins Leite (MDB), para 1º-secretário; Carlos Henrique (PRB), para 2º-secretário; e
Arlen Santiago (PTB), como 3º-secretário. Fonte: Hoje em Dia Imagem: Google
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Em discurso, chefe do Executivo pede união dos Poderes e pontua a necessidade de aprovação do Regime de
Recuperação Fiscal e da reforma administrativa

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.

Esse post foi publicado em Noticias de Minas Gerais. Bookmark o link permanente.
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A marcha fúnebre executada por um bombeiro militar em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, marcou a solenidade de posse dos
parlamentares da 19ª Legislatura, no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nessa sexta, 1.

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

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

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

Posse

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

O deputado Alencar da Silveira Jr . (PDT), que atuou como 1º-secretário, fez a chamada de deputados  e
deputadas, que também prestaram o compromisso e assinaram o termo de posse. Hely Tarqüínio declarou
empossados os parlamentares e instaladas a 19ª Legislatura e sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária.

Sobriedade

A cerimônia anteriormente programada pela Assembleia foi alterada em função do desastre ocorrido em Brumadinho.
Foram suprimidos, no Espaço Democrático, ritos solenes como o cumprimento dos representantes de outros poderes
do Estado, a recepção dos parlamentares pelos prefeitos e presidentes de câmara, as honras militares e a
apresentação de banda de música, entre outros.

As bandeiras também ficaram a meio mastro e, na cerimônia de Plenário, foram dispensadas a ornamentação e a
apresentação artística. O tempo de solenidade e a área reservada para os eventos também foram reduzidos.

Nas imediações da Assembleia e nas áreas abertas ao público, houve manifestações em função do rompimento da
barragem em Brumadinho e do pagamento parcelado dos salários e do 13º do funcionalismo estadual.

Mesa

Compuseram a mesa da solenidade, além dos citados, a deputada Andreia de Jesus (Psol), como 2ª secretária; o
presidente  do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Missias de Morais; o vice-governador, Paulo Brant; o
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procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet; e o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares.

Também estavam na mesa o Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas de Minas e ex- presidente  da ALMG
José Alves Viana (Dr. Viana); o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac; a reitora da UFMG, Sandra Goulart
Almeida; o vereador Altair Gomes, representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e o ex-governador e ex-
presidente da ALMG Alberto Pinto Coelho .

Entre os presentes à cerimônia estavam, ainda, outros dois ex-presidentes da ALMG, Romeu Queiroz e Antônio Júlio.

Fonte: ALMG
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Representando Sete Lagoas e região, o deputado estadual Douglas Melo  tomou posse nesta sexta-feira (1º de
fevereiro), para seu segundo mandato.

A cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) foi rápida e contou com a
participação do Governador Romeu Zema, centenas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de Minas.

Douglas Melo  obteve 49.027 votos nas eleições de 2018. Vários prefeitos e lideranças da região foram levar o seu
abraço ao deputado.

Segundo o deputado, foi um dia de imensa alegria para ele, sua família e equipe de gabinete. "Após receber 49.027
votos nas eleições de outubro e de ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi o dia de ser empossado como
deputado estadual por Minas Gerais para mais 4 anos de mandato. Continuar na Assembléia Legislativa  de Minas
Gerais e poder representar Sete Lagoas e região e região em mais uma legislatura é um grande orgulho. Por falar em
orgulho, há 4 anos eu não imaginava que hoje estaria levando meus dois filhinhos para o ato de juramento na posse.
Desta vez não tive a presença física da minha mãe, mas senti sua presença me abençoando e norteando meus passos
neste novo mandato. Muito obrigado eleitores de Sete Lagoas e das cidades da região. Farei um mandando
independente, buscando recursos junto ao governo para melhorar a vida da nossa gente. Que Deus nos abençoe em
mais uma caminhada. Minas Gerais meu estado querido, ser um dos deputados  estaduais que te representam, é o
meu orgulho", disse Douglas Melo à redação do Site Mega Cidade.

Da Redação
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Nessa sexta-feira, 1° de fevereiro de 2019, foram realizadas as cerimônias de posse dos deputados  estaduais e
federais eleitos pelo povo. São 513 representantes na esfera federal, que atuarão no Congresso Nacional, e 77
deputados empossados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

A primeira atividade solene foi realizada no sessão teve início às 10h37 sendo conduzida pelo presidente  da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM), do Rio de Janeiro.

Inicialmente, os deputados  cantaram o hino nacional sob a regência da banda do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, e em seguida houve a chamada dos deputados  da 56ª legislatura, que também fizeram juramento de
observar as leis, garantir a Constituição e sustentar a união, integridade e independência do Brasil.

Em entrevista à TV Câmara, os deputados  eleitos destacaram a missão de ser um divisor de águas para acabar com
a velha política sendo que mais da metade dos eleitos atua pela primeira vez. Os políticos objetivam contribuir para
ajudar no desenvolvimento econômico e social do Brasil, tendo clareza nos propósitos de atuar também para as
reformas políticas e estruturais como a da Previdência e Tributária.

O araguarino Zé Vitor (PMN) conversou com a reportagem a respeito do sentimento ao tomar posse como deputado
federal. "Esse é um grande momento para mim, mas também para toda a cidade e região. Acredito muito que nós
podemos fazer um grande trabalho para os pequenos e médios municípios. Sinto que o país está respirando um novo
ar e nós temos a oportunidade de fazer parte desta mudança fundamental. As grandes discussões no país acontecem
em Brasília e, nós, felizmente, com o apoio de todos, fomos recolocados nas grandes discussões do Brasil, aquelas
que interferem diretamente na vida das pessoas, e com certeza faremos um grande trabalho juntos", enfatizou.

O sentimento de alegria ao tomar posse como deputado de Araguari também foi compartilhado por Raul Belém  (PSC)
que manifestou gratidão pelo povo araguarino ao tomar posse na tarde dessa sexta-feira, na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. O araguarino também relembrou o momento político que seu pai, Raul Belém , viveu.

"Há 32 anos não tínhamos representante nesta Casa eleito e agora nós temos a alegria e uma gratidão enorme, fico
honrado pela oportunidade que, primeiro Deus, nos deu, e segundo, o povo de Araguari e a nossa região. Hoje
relembrei de uma forma muito carinhosa que em 1968 meu pai, foi o primeiro líder do MDB aqui na Casa, onde foi
retirado de seu mandato através do AI-5, ato cruel da ditadura. Permaneceu 13 anos com os direitos políticos cassados
e retornou em 1982", contextualizou.

O novo representante falou a respeito da grave crise que as cidades mineiras enfrentam tendo em vista a dívida do
Estado com os municípios. Raul Belém  afirmou que irá trabalhar com afinco e seriedade para tentar minimizar os
transtornos que tem afetado consideravelmente o município de Araguari.

"Na próxima semana irei conceder uma coletiva de imprensa para falar sobre os planos que tenho, como conhecedor
do poder Executivo municipal, para que os municípios comecem a receber. No momento foi firmado um acordo do
Estado com a Associação dos Municípios Mineiros na presença de órgãos como o Ministério Público e o poder
Judiciário, onde o governo se compromete, a partir de fevereiro, não haver qualquer tipo de atraso em relação as
verbas dos municípios, mas nós temos um plano para que o município comece a receber do passado", destacou.

O deputado estadual também falou a respeito dos transtornos gerados com o rompimento da barragem de rejeitos, em
Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte. "Isso afetará todo o setor mineral do Estado. Estive em
Brumadinho e trata-se de uma situação trágica, confesso que nunca vi algo tão triste. É importante que esta Casa
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proponha investigação séria em relação a estes acontecimentos e é uma oportunidade de nós discutirmos a questão da
mineração em Minas, que compromete o meio ambiente e tem recurso muito inferior ao que recebe de royalty os
estados e municípios que tem petróleo. O mineral é uma atividade impactante e a compensação financeira não é a
mesma. Esperamos que seja resolvida esta situação e o governo federal compense Minas Gerias e demais estados em
relação aos ressarcimentos da Lei Kandir. Minas precisa sair deste buraco e acreditamos que isso será possível
através de um trabalho sério e compromissado dessa Casa", finalizou.

Deputados estaduais eleitos por Minas Gerais

Mauro Tramonte (PRB) - 516.390 votos

Sargento Rodrigues (PTB) - 123.648 votos

Bruno Engler (PSL) - 120.252 votos

Cleitinho (PPS) - 115.492 votos

Noraldino Junior (PSC) - 114.807 votos

Cássio Soares (PSD) - 113.003 votos

Leandro Genaro (PSD) - 98.717 votos

Beatriz Cerqueira (PT) - 96.824 votos

Léo Portela (PR) - 93.895 votos

10. Virgílio Guimarães (PT) - 91.204 votos

11. Fábio Avelar (Avante) - 83.718 votos

12.Dr. Jean Freire (PT) - 83.024 votos

13. Arlen Santiago (PTB) - 82.130 votos

14. Delegada Sheila (PSL) - 80.038

15. Carlos Henrique (PRB) - 79.088

16. Cristiano Silveira (PT) - 79.079 votos

17. Tito Torres (PSDB) - 78.862 votos

18.Mário Caixa (PV) - 76.527 votos

19.Del. Heli Grilo (PSL) - 75.920 votos

20. João Vítor (PSDB) - 75.256 votos

21. Sávio Souza Cruz (MDB) - 74.822 votos

22. Tadeuzinho (MDB) - 72.267 votos
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23. André Quintão (PT) - 71.615 votos

24. Marília Campos (PT) - 71.329 votos

25. Agostinho Patrus (PV) - 70.055 votos

26. Rosângela Reis (Pode) - 70.040 votos

27. Antonio Arantes (PSDB) - 69.586 votos

28. Dalmo Ribeiro (PSDB) - 69.342 votos

29. Charles Santos (PRB) - 67.913 votos

30. João Magalhães (MDB) - 67.874 votos

31.Dr. Hely (PV) - 64.913 votos

32. Ulysses Gomes (PT) - 63.776 votos

33.Dr. Wilson Batista (PSD) - 62.052 votos

34. Gustavo Valadares (PSDB) - 60.687 votos

35. Neilando Pimenta (Pode) - 60.637 votos

36. Glaycon Franco (PV) - 60.373 votos

37. Doorgal Andrada (Patri) - 57.942 votos

38. Celise Laviola (MDB) - 57.412

39. Duarte Bechir (PSD) - 56.745 votos

40. João Leite (PSDB) - 56.298 votos

41. Thiago Cota (MDB) - 55.870 votos

42. Ione Pinheiro (DEM) - 55.634 votos

43. Alencar Jr . (PDT) - 54.373 votos

44. Elismar Prado (PROS) - 53.842 votos

45. Leonídio Bouças (MDB) - 52.624 votos

46. Gil Pereira (PP) - 52.146 votos

47. Braulio Braz (PTB) - 51.657 votos

48. Leninha (PT) - 51.407 votos

49. Luiz Carneiro (PSDB) - 50.341 votos
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50. Douglas Melo (MDB) - 49.027 votos

51. Dr. Paulo (Patri) - 48.927 votos

52. Coronel Sandro (PSL) - 48.533 votos

53. Zé Reis (PHS) - 45.746 votos

54. Carlos Pimenta (PDT) - 43.492 votos

55. Inácio Franco (PV) - 42.819 votos

56. Bosco (Avante) - 42.556 votos

57. Roberto Andrade (PSB) - 41.903 votos

58. Marquinho Durval (PT) - 41.852 votos

59. Gustavo Santana (PR) - 36.573 votos

60. Celinho Sinttrocel (PCdoB) - 35.840 votos

61. Betão (PT) - 35.455 votos

62. Laura Serrano (Novo) - 33.813 votos

63. Bartô do Novo (Novo) - 31.991 votos

64. Raul Belem (PSC) - 31.788 votos

65. Prof. Wendel (SD) - 31.722 votos

66. Cleiton Oliveira (DC) - 31.347 votos

67. Osvaldo Lopes (PHS) - 31.161 votos

68. Alberto Pinto Coelho (SD) - 28.104 votos

69. Coronel Henrique (PSL) - 27.867 votos

70. Repórter Rafael (PRTB) - 27.463 votos

71. Fernando Pacheco (PHS) - 25.091 votos

72. Guilherme da Cunha (Novo) - 24.792 votos

73. Ana Paula Siqueira (Rede) - 23.372 votos

74.Prof. Irineu (PSL) - 21.845 votos

75. Gustavo Mitre (PSC) - 21.373 votos

76.Zé Guilherme (PRP) - 19.341 votos
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77. Andrea de Jesus (PSol) - 17.689 votos

Deputados federais eleitos por Minas Gerais

Marcelo Alvaro Antonio (PSL) - 230.008 votos

Reginaldo Lopes (PT) - 194.332 votos

Andre Janones (Avante) - 178.660 votos

Paulo Guedes (PT) - 176.841 votos

Aurea Carolina (PSOL) - 162.740 votos

Gilberto Abramo (PRB) - 162.092 votos

Cabo Junio Amaral (PSL) - 158.541 votos

Eros Biondini (PROS) - 157.394 votos

Rogério Correia (PT) - 131.312 votos

10.Padre João (PT) - 131.228 votos

11.Rodrigo de Castro (PSDB) - 131.120 votos

12.Weliton Prado (PROS) - 129.199 votos

13.Misael Varella (PSD) - 128.537 votos

14.Hercílio Coelho Diniz (MDB) - 120.489 votos

15.Stefano Aguiar (PSD) - 115.795 votos

16.Patrus Ananias (PT) - 112.724 votos

17.Zé Silva (SD) - 109.335 votos

18.Marcelo Aro (PHS) - 107.219 votos

19.Aécio Neves (PSDB) - 106.702 votos

20.Eduardo Barbosa (PSDB) - 105.969 votos

21.Diego Andrade (PSD) - 105.803 votos

22.Lincoln Portela (PR) - 105.731 votos

23.Emidinho Madeira (PSB) - 103.533 votos

24.Lafayette Andrada (PRB) - 103.090

25.Pinheirinho (PP) - 98.404
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26.Subtenente Gonzaga (PDT) - 93.932

27.Margarida Salomão (PT) - 89.378

28.Dr. Mário Heringer (PDT) - 89.046

29.Odair Cunha (PT) - 87.891

30.Bilac Pinto (DEM) - 87.683 votos

31.Fred Costa (Patri) - 87.446 votos

32.Domingos Sávio (PSDB) - 80.990 votos

33.Paulo Abi Ackel (PSDB) - 79.797 votos

34.Dimas Fabiano (PP) - 74.223 votos

35.Tiago Mitraud (Novo) - 71.901 votos

36.Vilson da Fetaemg (PSB) - 70.481 votos

37.Newton Cardoso Jr (MDB) - 69.900 votos

38.Leonardo Monteiro (PT) - 68.686 votos

39.Euclydes Pettersen (PSC) - 65.316 votos

40.Lucas Gonzalez (Novo) - 64.022 votos

41.Fabio Ramalho (MDB) - 63.149 votos

42.Doutor Frederico (Patri) - 60.950 votos

43.Igor Timo (Pode) - 60.509 votos

44.Julio Delgado (PSB) - 58.413 votos

45.Mauro Lopes (MDB) - 58.243 votos

46.Delegado Marcelo Freitas (PSL) - 58.176 votos

47.Franco Cartafina (PHS) - 53.390 votos

48.Charlles Evangelista (PSL) - 51.626 votos

49.Léo Motta (PSL) - 51.073 votos

50.LuisTibé (Avante) - 50.474 votos

51.Alê Silva (PSL) - 48.043 votos

52.Greyce Elias (Avante) - 37.620 votos
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53.Zé Vitor (PMM) - 32.833 votos
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Isto é - SP
Título: Depois de Mariana, licenciamento ambiental em Minas ficou mais flexível

Editoria: Brasil
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Publicado: 02-02-2019 Link para a Notícia

Após o desastre na barragem de Mariana que deixou 19 mortos em 2015, o governo de Minas flexibilizou regras de
licenciamento ambiental. Entre as mudanças, estão a possibilidade de reduzir de três fases para até uma o trâmite de
concessão da licença para parte dos empreendimentos e reduzir a competência do Conselho de Política Ambiental
(Copam) - que tem participação da sociedade e do setor produtivo - na análise dos processos. O licenciamento
acelerado, por exemplo, foi usado pela Vale para aprovar o aumento de produção no complexo de minas de
Brumadinho onde ruiu a barragem.

O governo Fernando Pimentel (PT) enviou o projeto que reforma a lei em outubro de 2015, com pedido de urgência.
Em 25 de novembro, 20 dias após Mariana, a Assembleia aprovou o texto, sob críticas de ambientalistas. Pimentel
sancionou a lei em 2016 e, nos anos seguintes, regulamentou o modelo. Último titular da pasta de Ambiente (Semad)
da gestão passada, Germano Vieira foi o único secretário mantido pelo novo governador, Romeu Zema (Novo).
Servidor de carreira, Vieira é considerado de bom trânsito no setor produtivo.

Pimentel disse à época que o objetivo da reformulação era reduzir a burocracia. Nos oito primeiros meses de 2018,
foram concluídos 3.676 processos de licenciamento no Estado. Nos dois anos anteriores, 2.915 análises foram
concluídas. Por outro lado, especialistas e ambientalistas dizem que é possível reduzir etapas só para aprovar projetos
mais simples, mas o risco da licença acelerada é não haver tempo e debate suficientes para avaliar os impactos de
atividades com potencial significativo de danos, como a mineração.

Em geral, a licença ambiental tem três etapas - a prévia, em que se analisa a viabilidade do projeto; a de instalação, em
que se autoriza a construção; e a de operação, que permite a atividade do empreendimento. A lei de 2016 abriu a
possibilidade de duas ou até três fases de uma vez só. Norma assinada por Vieira, em dezembro de 2017, prevê
classificar os projetos em escala de 1 a 6, segundo o tamanho, o potencial poluidor e localização.

No caso do pedido aprovado em dezembro de 2018 pelo Copam, por exemplo, a Vale usou o rito abreviado para ter
aval de aumento de 70% na exploração do minério de ferro no complexo Jangada/Feijão, em Brumadinho. Isso foi
possível porque o pedido se enquadrou na classe 4, pois envolvia reaproveitamento dos rejeitos de barragens -
diferente da própria barragem, que tem classificação 6.

Segundo o professor de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Bruno
Milanez, antes já havia licenciamentos que juntam fases, mas eram mais caso a caso. "Corre-se o risco de não haver
tempo hábil de avaliar profundamente os reais impactos." Na análise de cada etapa, diz ele, era comum a necessidade
de adaptações. "Pode-se descobrir que o solo não é bom, que há nascente ali."

Outra crítica foi sobre reduzir a participação do Copam na análise de empreendimentos. A decisão sobre liberar os
projetos de classes 3 e 4 passou a ficar a cargo de técnicos do governo. "A sociedade e os conselheiros têm menos
informações qualificadas e menos chance de contribuir", afirma Klemens Laschefski, professor de Geologia da
Universidade Federal de Minas(UFMG). Para Maria Dalce Ricas, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, a
mudança foi um "retrocesso".

Governo

Em nota, a Semad destacou que a lei de 2016 teve aval do Legislativo e garante participação social. Sobre a licença
concomitante, disse que não há prejuízo de análise nos processos, que são para casos específicos. Segundo a pasta,
as ações de controle para cada fase do licenciamento são iguais às do processo de três etapas e não há redução de
exigências. Conforme a Semad, a construção da norma de 2017 envolveu técnicos da pasta, setor produtivo, Ministério
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Público e ONGs.

Pimentel disse que não conseguiria responder até a noite desta sexta-feira, 1, e a reportagem não localizou o ex-titular
de Ambiente Jairo Isaac (de maio de 2016 a novembro de 2017). O secretário anterior na gestão Pimentel, Sávio
Souza Cruz, não respondeu até as 22 horas desta sexta.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45

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

Publicado: 02-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - Tragédia de Brumadinho completou uma semana  na sexta-feira. O governador volta a
Brumadinho e deve fazer um pronunciamento, bombeiros dizem que não tem data para se encerrar as buscas. Junior
Moreira comenta que em Mariana foram 19 mortos foram três meses de tentativa. Depois de bate boca votação para a
presidência do senado é adiada para hoje às 11h e o presidente  do Supremo Ministro Dias Toffoli determina que a
eleição seja feita de forma secreta, o favorito para ganhar a eleição é o velho  Renan Calheiros, Na Câmara Federal o
deputado Rodrigo Maia venceu no primeiro turn, na Assembleia Legislativa  um velho conhecido da politica filho de
deputado foi eleito presidente da Assemblea Agostinho Patrus  Filho. Eduardo Costa e Junior Moreira comentam
sobre o tema.
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Itatiaia
Título: Empossados os deputados mineiros começam os trabalhos na semana que vem - 07h13

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

Publicado: 02-02-2019 Link para a Notícia

Empossados os deputados  mineiros começam os trabalhos na semana que vem e o projeto que trata da reforma
administrativa do estado deve ser colocado na lista de prioridades do legislativo. Outro assunto que deve movimentar 
os próximos dias na Assembleia é a CPI da Mineração. Os 77 deputados  estaduais mal tomaram posse e já estão
sendo feitas costuras e articulações em torno dos desafios anunciados nessa legislatura, os principais são a reforma
administrativa , adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal e a CPI da mineração. Os temas
movimentaram as posses nesta sexta-feira  quando 46 deputados  reeleitos e outros 31 novatos iniciaram os
mandatos. Governador ressaltou que a situação do estado é critica. O novo lider do governo na Assembleia deputado
Luís Humberto do PSDB afirmou que na semana que vem a reforma administrativa deve ser encaminhada para a casa,
mas não detalhou o conteúdo da proposta. Os blocos ainda não foram definidos, nos bastidores se falam em quatro.
Nesta sexta-feira também tomou posse o novo presidente da Assembleia de Minas , Agostinho Patrus  do PV.
Entrevista: Luís Humberto- líder do governo na Assembleia, Beatriz Cerqueira - deputada do PT, João Leite -
deputado PSDB, Agostinho Patrus - presidente da Assembleia.
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Após uma tarde de protestos em frente a Assembleia de Minas , sindicatos de várias categorias disseram que vão
fazer novos atos para cobrar do estado posições em relação ao fatiamento do salários e 13ª . Entrevista: Adilson Bispo-
representante dos policiais civis, Lecioni Pinto- Sindute
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Título: Presidência da Assembleia de Minas - 05H21

Editoria: Café com Notícia
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Publicado: 02-02-2019 Link para a Notícia

Junior Moreira comenta que em Minas os deputados estaduais também tomaram posse, Agostinho Patrus  do PV
disputou chapa única e foi eleito presidente  da Assembleia com 75 votos, também fazem parte da mesa Tadeu Leite
do MDB como primeiro secretário, Antônio Carlos Arantes do PSDB como primeiro vice presidente , Cristiano
Silveira do PT como segundo vice - presidente , Alencar da Silveira Junior do PDT como terceiro vice-
presidente .
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Título: ALMG pode criar uma CPI
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Assunto: ALMG
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Logo após tomar posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), quatro deputados  começaram a
colher assinaturas para apoiar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  que investigue o setor da
mineração em Minas Gerais. A intenção dos parlamentares é abrir uma frente no Poder Legislativo para apurar
responsabilidades sobre o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho.

Na tarde de ontem, um grupo de manifestantes foi até da Assembleia protestar contra a empresa e homenagear as
vítimas da tragédia de Brumadinho. Barro foi jogado no chão na escadaria do prédio e um manifestante jogou sobre
seu corpo lama para lembrar os mortos soterrados pelos rejeitos da barragem.

A manifestação foi organizada pelo grupo Santa Mão, coletivo criado depois da tragédia em que 115 pessoas
morreram. "Não foi acidente. O estado mata rio, mata peixe e mata gente", gritaram os manifestantes, revezando as
palavras estado e Vale. Os manifestantes levaram cartazes, cruzes e a todo instante gritavam "assassinos". Um grupo
coletou assinaturas para um abaixo-assinado pela desativação da barragem de rejeitos de Raposos, da AngloGold.

A deputada Beatriz Cerqueira  anunciou ter reunido 35 assinaturas para abrir a comissão, nove assinaturas a mais do
que o número exigido pelo regimento interno. Os deputados Osvaldo Lopes  e Wilson Batista também pediram aos
colegas apoio para abrir a CPI e o deputado Sargento Rodrigues  disse ter apoio de 60 parlamentares para a CPI da
mineração.

Durante a cerimônia de posse, uma faixa que dizia "CPI da Mineração Já" foi estendida nas galerias do plenário, mas
rapidamente seguranças pediram aos manifestantes que a retirassem, uma vez que não eram permitidos atos políticos
no evento.

MÍNIMO Após ser eleito presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus , afirmou que a instauração de
uma CPI precisa atender a requisitos regimentais, como o número mínimo de apoio e um fato estabelecido a ser
investigado. "Como presidente  da Casa sou um juiz e não me cabe ser a favor ou contra, mas verificar o regimento e
ouvir a voz da maioria. Se os pressupostos foram cumpridos, a Assembleia vai instalar a CPI", disse o deputado.

O líder do governo no Legislativo, deputado Luiz Humberto Carneiro , afirmou que serão necessárias mudanças na
legislação que trata do setor minerador no estado, mas não garantiu se a criação de uma CPI terá apoio do governador
Romeu Zema na Casa. "Temos certeza que temos que fazer alterações nas leis. Ter dureza com as licenças
ambientais, mas procurar uma condição da empresa continuar no estado, mas dar garantias à população em termos de
segurança", disse o representante do governo de Minas na Assembleia.
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Insatisfeitos com o parcelamento dos salários e o pagamento do 13º salário em 11 vezes, policiais civis e militares,
bombeiros e agentes penitenciários ameaçam cruzar os braços nos próximos dias. Reunidos ontem em protesto na
porta da Assembleia Legislativa - no mesmo momento em que os deputados  estaduais tomavam posse - e na
Praça Sete, os profissionais da área de segurança pública em Minas deram um ultimato ao governador Romeu Zema
(Novo): até a semana que vem querem uma nova proposta para quitação do 13º. Caso contrário, a paralisação das
atividades é questão de dias.

Cerca de 6 mil pessoas, segundo os organizadores, fecharam o quarteirão da rua Rodrigues Caldas, em frente à
Assembleia, e do alto de um carro de som, representantes de cada categoria se revezaram em discursos de protesto
ao governo estadual e reclamação da falta de dinheiro para pagar as contas. "Se o Zema não pagar, nós vamos parar",
gritavam a todo instante. "Governo nenhum se mantém sem a segurança pública", alertou um policial. "Houve aumento
para deputados  e juízes. Nós fomos obrigados a prejudicar nosso Natal porque não tivemos o 13°", reclamou outro.
Faixas traziam frases como "Governador, o 13° salário não é carnê da Eletrozema", em alusão às lojas de
eletrodomésticos da família.

O clima beligerante na porta da Assembleia chegou também ao plenário da Casa. Pouco antes do início da solenidade
de posse dos deputados , servidores tentaram entrar no salão. Eles gritavam "Zema caloteiro, cadê meu 13º?". Os
manifestantes chegaram a forçar a entrada que dava acesso ao plenário, assustando convidados dos deputados  que
chegavam para o evento, onde o governador estaria presente, mas foram impedidos pelos policiais legislativos que
fizeram uma barreira.

Alguns chutaram a porta e até ameaçaram jogar uma cadeira para quebrar os vidros e liberar o acesso. O deputado
Sargento Rodrigues  (PDT) tentou acalmar os ânimos dos policiais, mas a tensão continuou por cerca de meia hora,
atrasando o início da cerimônia.

Enquanto isso, do lado de fora, a política gerava momentos de tensão entre os próprios manifestantes. Quando foi dito
que a política salarial do governo Romeu Zema é a mesma do PT, populares que protestavam no mesmo lugar contra a
Vale e homenageavam as vítimas da tragédia de Brumadinho, vaiaram fortemente os policiais. Em resposta, eles
começaram a gritar "Lula ladrão". Mais cedo, já haviam expulsado da Praça da Assembleia , alguns manifestantes
que levaram cartazes com os dizeres "Lula Livre". Os ânimos só acalmaram quando um policial usou o microfone para
alertar para a importância de todos estarem unidos em defesa dos servidores - além deles, o movimento ganhou a
adesão de funcionário da saúde e educação.

Da Assembleia, cerca de 200 manifestantes seguiram em passeata para a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte.
Eles queimaram dois caixões simbolizando a morte de Zema. No fim da passeata, as pessoas rezaram uma oração em
homenagem às vítimas e aos bombeiros, que trabalham no resgaste dos corpos do desastre de Brumadinho. "Eles
merecem todo nosso respeito. Estão se dedicando ao máximo e não receberam o que deveria", afirmou um
manifestante. (Com MF)
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O deputado Agostinho Patrus (PV) foi eleito na sexta-feira (1º) presidente da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) para o biênio 2019-2021, com 75 votos. A eleição da Mesa da Assembleia foi realizada eleita com voto
aberto, pela terceira vez consecutiva, logo após a posse dos 77 deputados da 19ª Legislatura.

Uma única chapa participou da eleição dos sete cargos da Mesa. Além de Agostinho Patrus , foram eleitos os
deputados Antonio Carlos Arantes (PSDB), para 1º-vice- presidente ; Cristiano Silveira  (PT), para 2º-vice; o
deputado Alencar da Silveira Jr . (PDT), na 3ª-vice-presidência; Tadeu Martins Leite (MDB), para 1º-secretário;
Carlos Henrique (PRB), para 2º-secretário; e Arlen Santiago (PTB), como 3º-secretário.

Depois da votação, o deputado Hely Tarqüínio, que presidiu o início da reunião por ser o mais idoso da Assembleia (78
anos), declarou empossado o deputado Agostinho Patrus  e transferiu a ele a presidência dos trabalhos. Por sua vez,
Agostinho Patrus deu posse aos demais membros da Mesa.

Logo após a eleição, o presidente Agostinho Patrus  iniciou seu primeiro discurso lembrando o rompimento da
barragem da empresa Vale no município de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que
causou centenas de mortes e grande devastação. Ele assumiu o compromisso de trabalhar para evitar que isso se
repita. "A Assembleia inicia esta legislatura sob o signo do luto, solidária no sofrimento dos atingidos e perfilada com
outros órgãos de fiscalização e controle - dos três níveis federativos - na tarefa de trabalhar para que eventos
devastadores como este não se repitam. É o que a sociedade espera de nós. É o compromisso que temos com ela",
afirmou.

A difícil situação financeira do Estado também foi lembrada por Agostinho Patrus  em seu discurso. Ele ressaltou que
o Parlamento tem o papel de garantir que as decisões para o enfrentamento da crise respeitarão a democracia. "Se é
certo que não haverá solução fácil e indolor, também é certo que não haverá solução adequada fora do crivo do
Parlamento", disse.

Agostinho Patrus  comentou a diversidade de opiniões e posturas que qualificarão esta legislatura, integrada por
parlamentares de 28 partidos.

"Casas legislativas não são moradas de pensamento hegemônico. Um de seus elementos estruturantes é justamente a
multiplicidade de opiniões", declarou. Segundo o presidente , mesmo diante das diferenças, os objetivos de todos são
comuns: justiça social, desenvolvimento, oportunidades iguais e respeito às diferenças.

Posse - A marcha fúnebre executada por um bombeiro militar em homenagem às vítimas do rompimento da barragem
da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, marcou a solenidade de posse dos parlamentares da 19ª Legislatura, no
plenário da ALMG.

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

A menção do presidente  ao "trabalho heroico" do Corpo de Bombeiros Militar de Minas, no resgate das vítimas em
Brumadinho, provocou o aplauso de todos os presentes. Ele citou ainda as outras forças policiais e de defesa civil, bem
como os voluntários, vindos também de outras localidades. Além da marcha fúnebre, houve ainda um minuto de
silêncio dedicado às vítimas.
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Crise fiscal - Em pronunciamento no qual transmitiu a mensagem do Poder Executivo aos parlamentares da nova
legislatura, o governador Romeu Zema voltou a pedir um pacto de todas as forças políticas para tornar Minas viável
novamente. Ele apresentou números que dão a dimensão da crise fiscal do Estado, como o passivo de R$ 30 bilhões, a
dívida pública de R$ 114 bilhões e a previsão de deficit orçamentário de R$ 12 bilhões para este ano.

O governador reiterou que fará a adesão ao regime de recuperação fiscal da União e pediu a reflexão e o apoio dos
parlamentares para a aprovação de matérias necessárias ao momento de crise. Ele salientou que o eleitor demostrou
nas urnas o desejo de mudança e de uma gestão ética e séria dos recursos públicos.

Para Zema, é preferível a verdade, ainda que inconveniente, ao discurso "demagógico" que levou Minas à falência.
"Será o período político de maior escrutínio público de todos os tempos", previu, citando as redes sociais. Ele ainda
reiterou que vai mostrar o que está sendo realizado e quem ou o quê estiver impedindo as ações. "Temos a
oportunidade histórica de formar uma aliança para Minas sair da crise maior do que entrou", finalizou Romeu Zema,
pedindo paz, união e diálogo.

Nas imediações da Assembleia e nas áreas abertas ao público, houve manifestações em função do rompimento da
barragem em Brumadinho e do pagamento parcelado dos salários e do 13º do funcionalismo estadual. (As informações
são da ALMG)
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Manifestação contra o governador Romeu Zema e o parcelamento do 13ª salário marcou a sexta-feira na Assembleia,
onde aconteceu a posse dos deputados estaduais e a escolha da mesa diretora. Entrevista: Denise Romano- Sindute
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Deputados estaduais elegem Agostinho Patrus  para presidir Legislativo mineiro. Governador apela por aprovação
de reformas, enquanto enfrentava manifestações dentro e fora da Casa
Em dia de protestos de servidores estaduais pelo pagamento do 13º salário e de ambientalistas contra a mineradora
Vale, os deputados estaduais tomaram posse na tarde de ontem e elegeram, por unanimidade, o deputado
Agostinho Patrus (PV) presidente  da Casa para os próximos dois anos. A votação teve chapa única após acordo
entre os partidos e não houve disputa pelos cargos da Mesa Diretora.

O rompimento da barragem da Vale, que deixou centenas de mortos em Brumadinho, foi citado por todos os
parlamentares durante a cerimônia, que teve também homenagem às vítimas e ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho
no resgate de corpos. "A Assembleia inicia esta legislatura de luto, solidária no sofrimento dos atingidos", disse Patrus
após assumir o comando da Casa.

Ele recebeu o voto de 75 dos 77 deputados  que tomaram posse ontem. Mesmo sem votar, Hely Tarquínio (PV), que
presidiu a sessão por ser o parlamentar mais velho, e Virgílio Guimarães  (PT), que se atrasou na hora da votação,
declararam o apoio a Agostinho.

O novo presidente  da Assembleia citou a diversidade de opiniões representada pelos parlamentares de 28 partidos e
avaliou que o diálogo com o Legislativo é fundamental para superar momentos de crise. "O Legislativo não é morada de
pensamento hegemônico. Um de seus elementos estruturantes é justamente a multiplicidade de opiniões", disse.

Em mensagem aos deputados , o governador Romeu Zema (Novo) alertou para a "situação crítica" nas contas
públicas mineiras e pediu apoio da Assembleia para implementar reformas que podem aliviar os cofres estaduais. O
governador afirmou que a prioridade do governo será o projeto de reforma administrativa (previsão de envio aos
deputados  na próxima semana) e o plano de adesão ao regime de renegociação da dívida com a União (ainda sem
data para ser apresentado à Assembleia).

"Passamos momento de muita dificuldade. O passivo herdado por este governo chega a R$ 30 bilhões, o que
representa 30% da arrecadação estadual. Desde 2010 as despesas com pessoal em Minas excedem os limites legais
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina gasto máximo com a folha de 60% da receita corrente líquida. A
situação é crítica. A adesão ao plano de recuperação junto ao governo federal é a única alternativa para o estado
ajustar suas contas. E isso dependerá de um esforço conjunto de todos os poderes", disse Zema no Plenário.

Após a cerimônia, Agostinho Patrus  avaliou que o plano de renegociação da dívida do estado com a União é um
tema espinhoso e que exige muita negociação entre os governos federais, estaduais e a Assembleia. "É um tema que
foi discutido em várias assembleias país afora. Só o Rio aprovou. Então, não é um tema de simples aprovação. Mas a
Assembleia de Minas vai receber esses projetos, analisar e discutir", disse Patrus.

Os deputados  se dividirão em quatro blocos parlamentares, sendo dois independentes, um governista e outro de
oposição. Segundo o líder de governo, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), as conversas com os parlamentares
apontam a formação de uma maioria pró-Zema na Casa, mas as articulações políticas devem se arrastar nas próximas
semanas até a definição dos blocos.

"Teremos que passar por reformas e mudanças, o que ficou claro que é um desejo das urnas. Estamos conversando
com os deputados , já temos apoio do PP, DEM, PV, PSDB, Avante e PSB, o que nos dará uma maioria. O MDB está
dividido e deve ser independente. Oposição até agora que já detectamos só o PT e o Psol", conta Luiz Humberto. O
parlamentar garantiu que o governo é favorável ao endurecimento da legislação que trata do setor de mineração no
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estado, mas não disse se apoiará a criação da CPI da Mineração.
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