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Minas 1
Título: Governador Romeu Zema participa da posse dos deputados estaduais e faz balanço das

contas mineiras
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Cerimônia de posse dos 77 deputados estaduais eleitos para o mandato 2019/2022 / Gil Leonardi/Imprensa MG

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.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Manifestação em frente a Assembleia Legislativa - 20h44

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

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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Rádio Super Notícia FM
Título: Escolha da mesa diretora da Assembleia - 20h40

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Sem disputa e com todos os votos disponíveis a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais elegeu hoje uma mesa
diretora  formada por veteranos da casa, pertencentes aos tradicionais partidos da politica brasileira. Juntos
Agostinho Patrus do  PV escolhido presidente  e os demais componentes do novo comando do legislativo somam
31 mandatos. Junto com Agostinho Patrus  foram eleitos os demais integrantes da mesa diretora, todos já possuem
experiência anterior na Assembleia, são eles o tucano Antônio Carlos Arantes como primeiro vice- presidente , o
petista Cristiano Silveira como segundo vice- presidente   e Alencar da Silveira do PDT como terceiro vice. 
Entrevista: Agostinho Patrus - presidente da Assembleia
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Rádio Super Notícia FM
Título: Zema se pronunciou após cerimônia na Assembleia - 20h38
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Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

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.
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Itatiaia
Título: Manifestantes cobram respostas rápidas dos deputados sobre tragédias como a de

Brumadinho - 19h34
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Manifestantes cobraram respostas rápidas dos deputados  para que tragédias como essa da Vale não se repitam
mais. A tragédia de Brumadinho foi lembrada de várias formas: cruzes, velas e faixas em memórias aos mortos foram
espalhados. Joceli Andreoli, da Coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens, pediu abertura de CPI na
Assembleia Legislativa . Entrevista: Joceli Andreoli (coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens); Helena
Marinho (Movimento Mar de Lama Nunca Mais).
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Itatiaia
Título: Desafios importantes dos deputados estaduais - 19h31

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Após a posse, deputados mineiros tem desafios importantes. Os 77 deputados  estaduais mal tomaram posse hoje
e já são feitas as costuras e articulaçoes em torno dos desafios já anunciados para a próxima legislatura. Os principais
são a reforma administrativa, a adesão ao regime de recuperação fiscal do Governo Federal e a CPI da Mineração. Os
temas movimentaram a posse que aconteceu nessa sexta-feira quando 46 deputados  reeleitos e outros 31 novatos
iniciaram os mandatos. O Governador Romeu Zema ressaltou que a situação financeira do Estado é crítica e que conta
com os deputados  para aprovar projetos primordiais para aliviar o caixa do executivo estadual. O novo líder estadual
na Assembleia, deputado Luíz Humberto, do PSDB, afirmou que ainda na semana que vem a reforma administrativa
deve ser encaminhada para a Casa. Os deputados  também devem se debrussar sobre as barragens de mineração
em Minas. Mais de 30 assinaturas foram coletadas hoje para abertura da CPI da Mineração. Entrevista: Luiz Humberto
(novo líder estadual na Assembleia); Beatriz Cerqueira (deputada - PT);
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Bhaz
Título: Em solenidade tomada pelo luto, 77 deputados tomam posse em Minas e confirmam

Agostinho Patrus presidente
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

A marcha fúnebre executada por um bombeiro militar em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, marcou a solenidade de posse dos 77
parlamentares da 19ª Legislatura, no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), nesta sexta-feira
(1º).

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.

Protocolo

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.

Luto

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
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Como adiantado pelo BHAZ, em uma eleição de chapa única, o deputado Agostinho Patrus (PV) foi eleito como
presidente do parlamento. Além dele, os deputados também escolheu a mesa diretora, em voto aberto.

A mesa ficou composta desta maneira:

Presidente : Agostinho Patrus (PV) 1º vice- presidente : Antonio Carlos Arantes (PSDB) 2º vice- presidente :
Cristiano Silveira (PT) 3ª vice- presidente : Alencar da Silveira Jr . (PDT) 1º secretário: Tadeu Martins Leite
(MDB) 2º secretário: Carlos Henrique (PRB) 3º secretário: Arlen Santiago (PTB)

Em seu primeiro discurso como presidente , Patrus relembrou a tragédia do rompimento da barragem da empresa
Vale no município de Brumadinho, que causou mortes e uma grande devastação na região. Ele assumiu o
compromisso de trabalhar para evitar que isso se repita.

Henrique Coelho/BHAZ

"A Assembleia inicia esta legislatura sob o signo do luto, solidária no sofrimento dos atingidos e perfilada com outros
órgãos de fiscalização e controle 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 pelo presidente 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.

Com ALMG

Comentários
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Alterosa
Título: Tragédia é lembrada durante posse na ALMG - 19h35

Editoria: Jornal da Alterosa
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Os 77 deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura tomaram posse hoje em cerimônia na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. A tragédia em Brumadinho foi lembrada dentro e fora do plenário. Mostra manifesto
foram do plenário. Áudio: Agostinho Patrus - deputado estadual - PV. Entrevista: Agostinho Patrus  (deputado
estadual - PV).
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Record
Título: Deputados e senadores tomam posse hoje - 19h46

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Tomaram posse hoje 77 deputados estaduais, 53 deputados  federais e dois novos senadores mineiros eleitos nas
eleições de outubro do ano passado. Repórter estava na Assembleia Legislativa  de Minas e acompanhou a
solenidade que teve um tom discreto por causa da tragédia em Brumadinho. Logo no início da sessão, o deputado
Helly Tarquínio, o mais velho da Casa, alertou que estava proibido qualquer manifestação política. O único a discursar
foi o governador do Estado, Romeu Zema. O apresentador Mauro Tramonte , do PRB, foi o deputado estadual mais
votado comentou a falta do governador. O presidente eleito foi o deputado Agostinho Patrus  Filho, do PV.
Entrevista: Mauro Tramonte (deputado); Agostinho Patrus ( presidente da ALMG); Luiz Humberto Carneiro
(deputado / PSDB); Custódio Matos (secretário de governo).
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TV Globo
Título: Posse dos deputados estaduais - 19h27

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Protestos marcaram a posse hoje à tarde dos 77 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais. Antes e durante a cerimônia, houve manifestações contra o prazo no pagamento dos servidores e
cobrando leis mais rígidos para as mineradoras no Estado. Discurso do deputado mais velho, Hely Tarquínio, que
presidiu a reunião. O deputado Agostinho Patrus  (PV) foi eleito quase que por unanimidade  Entrevista: Romeu
Zema - NOVO (governador de Minas); Agostinho Patrus (deputado - PV); João Vitor  Xavier - PSDB (deputado
estadual); Beatriz Cerqueira - PT (deputada estadual).
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Itatiaia
Título: João Vitor Xavier Deputado Estadual de Minas Gerais faz agradecimentos - 20h03

Editoria: Bastidores
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

"... Preciso fazer um agradecimento especial aqui. Hoje tive oportunidade de tomar posse pro meu terceiro mandato
como deputado estadual. Quero agradecer a cada um dos mineiros cada uma das mineiras que pelo voto me deram
essa oportunidade de representar o nosso estado...".
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Portal O Tempo
Título: Plano de recuperação de Zema não é de simples aprovação, diz Agostinho

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Contudo, o presidente da ALMG afirmou que os deputados  vão receber e analisar cada projeto enviado pelo
governo
Em sua primeira entrevista como presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais(ALMG), Agostinho
Patrus  (PV) declarou que o plano do governador Romeu Zema (Novo) de recuperação fiscal junto ao governo federal
não será de simples aprovação na ALMG.

"Esse tema foi discutido em várias assembleias do país inteiro, somente o Rio de Janeiro conseguiu aprovar e concluir
os entendimentos com o governo federal", comentou.

Contudo, o presidente da ALMG afirmou que os deputados  vão receber e analisar cada projeto enviado pelo
governo. "A assembleia é um caleidoscópio, com diversas correntes políticas e pessoas vindas de diversas regiões de
Minas Gerais e essa pluralidade é que faz a força do parlamento. Mas eu sei que esse projeto de renegociação da
dívida, pela votação que houve nos outros Estados, não é um projeto de fácil aprovação", disse.

Agostinho afirmou que a prioridade de Legislatura que se inicia hoje é dar continuidade aos projetos que já estão
tramitando na Casa. O presidente  da ALMG acredita que os trabalhos no parlamento devem começar antes do
carnaval.

"Nos modificamos o regimento na Legislatura passada para que os projetos não retornassem, ao final da Legislatura,
ao início do processo de tramitação. Portanto nós já temos vários projetos importantes na Casa que já estão em fase
avançada e que assim que as comissões forem formadas, nós iremos tratar desses assuntos e as comissões  farão
os seus trabalhamos para que os projetos cheguem mais rapidamente ao Plenário para serem aprovados", disse. Ele
ressaltou também que vai fazer uma gestão transparente e austera.

Barragem

Agostinho Patrus  lembrou que a Assembleia tem um projeto aprovado e dois em tramitação que tratam de temas que
envolvem a fiscalização de barragens e as legislação das atividades minerais, apresentados pela comissão de
barragens. Essa comissão foi criada após da tragédia em Mariana em uma barragem da Vale há três anos.

"Tem os projetos das mineradoras que já estão em segundo turno e além deles, nós aprovamos um projeto sobre a
taxa de mineração que determina que 100% da sua utilização seja revertida fiscalização. Além disso, o relatório das
barragens também fez uma série de recomendações e é fundamental que essa nova Legislatura veja nos diversos
órgãos onde a comissão da barragem apresentou as suas sugestões e as suas recomendações se elas efetivamente
estão sendo implantadas", afirmou.

Sobre a possível instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar a tragédia na barragem
da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho que matou centenas de pessoas, o presidente  da ALMG afirmou que
para que a CPI seja instalada é preciso o cumprimento de diversos pontos regimentais. "A Casa e a Mesa Diretora vão
analisar se todos os requisitos estão sendo cumpridos, e então, sim é uma decisão da Mesa da Casa a sua instalação",
explicou.
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Portal R7 - São Paulo (SP)
Título: Zema defende transparência após se negar a passar voos de Pimentel

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Durante discurso na posse dos deputados  estaduais, governador de Minas disse que "a população clama por
austeridade e transparência"
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira (1º) que a população quer uma
administração pautada pela transparência. A fala foi dada durante solenidade de posse dos deputados na
Assembleia Legislativa de Minas.

Nesta quinta-feira (31), o R7 revelou que o governo Zema contrariou a LAI (Lei de Acesso à Informação) e se recusou a
passar a relação dos voos do ex-governador Fernando Pimentel (PT) em aeronaves do Estado.

A alegação apresentada é que se trata de dado reservado. A recusa foi duramente criticada pela Abraji (Associação
Brasileira dos Jornalistas Investigativos).

"Tenho certeza que este será o período político de maior escrutínio público de todos os tempos. A população clama por
austeridade e transparência onde as redes sociais e a internet possibilitam que a comunicação em sua forma mais
direta seja feita com verdade e sem intermediários", afirmou o governador durante o discurso.

O terceiro vice- presidente da ALMG ( Assembleia Legislativa de Minas Gerais), o deputado Alencar da Silveira Jr
(PDT), criticou a fala de Zema.

- O governador tem falado que o exemplo tem que vir de cima. Mas quando ele se nega a fornecer dado público ele
mostra que só fica no discurso. Isso é o Novo.

Zema quer privatizar Cemig, cortar até o limite e diminuir impostos
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Minas 1
Título: Agostinho Patrus é o novo presidente da Assembleia

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Agostinho Patrus (PV) foi eleito, na tarde desta sexta-feira (1°), como presidente da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). As articulações para que ele ocupasse o posto começaram ainda
no final do ano passado e, com isso, o nome dele foi aprovado por 75 deputados eleitos.

São 77 parlamentares, mas Virgílio Guimarães  (PT) não votou e Hely Tarquinio (PV), que presidiu a sessão, não
pode votar.

Agostinho era vice- presidente  na Legislatura passada e conseguiu costurar acordo entre os 28 partidos com
representantes da Casa. Ele é visto pelos colegas como alguém experiente e que não vai deixar a Assembleia ser
refém do governo de Minas Gerais. Ele, no entanto, apoiou o nome do governador Romeu Zema (Novo) durante o
segundo das eleições no ano passado.

A eleição da Mesa Diretora ocorreu após os 77 deputados  eleitos em outubro do ano passado tomarem posse nesta
sexta-feira (1°). Na época, 46 parlamentares foram reeleitos e 31 novos políticos foram escolhidos para ocupar cadeiras
na Casa. Assim, houve uma renovação de 40,25%.

Ausente

Na hora da votação do presidente , Virgílio Guimarães  não estava no plenário. Após cinco minutos, o petista
compareceu até o local e disse que queria votar em Agostinho. Contudo, o tempo regimental já havia passado. Virgílio
disse que no momento estava com manifestantes e, por isso, não conseguiu chegar a tempo. Hely, que presidiu a
sessão, brincou com a situação: "Virgílio, você não estava aqui de corpo, mas estava presente em alma".

Composição

Também foram eleitos os outros representantes da Mesa. Todos eles já têm mandados na Casa. São eles:

1° vice- presidente : Antônio Carlos Arantes (PSDB)

2° vice- presidente : Cristiano Silveira (PT)

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

Secretário geral: Tadeu Martins Leite (MDB)

2° secretário geral: Carlos Henrique (PRB)

3° secretário geral: Arlen Santiago (PTB)
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Band
Título: Votação da mesa diretora na ALMG - 17h44

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Hoje, os 77 deputados estaduais tomaram posse na Assembleia de Minas , inclusive a nova mesa diretora já foi
eleita. A presidência será do deputado Agostinho Patrus do PV, vices-presidentes Antônio Carlos Arantes  do
PSDB, Cristiano Silveira do PT e Alencar da Silveira Júnior  do PDT. Para as secretarias foram escolhidos: Tadeu
Leite do PMDB, Carlos Henrique do PRB e Arlen Santiago do PTB.
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Band
Título: No dia da posse, houve manifestações - 17h06

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

No dia da posse dos deputados estaduais mineiros, manifestantes jogam lama nas escadarias da Assembleia
Legislativa  e pedem por justiça na tragédia de Brumadinho. Segundo a BHTrans, pessoas se reuniram no começo da
tarde na região da Assembleia.
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Alvorada
Título: Cerimônia de posse dos deputados estaduais de MG - 17h26

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

O início da cerimônia de posse dos 77 deputados  estaduais de Minas Gerais foi marcada por confusão. Servidores
da segurança protestaram em frente à Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, pedindo pagando do 13º salário. O
Governador Romeu Zema informou que o pagamento será feito em 11 parcelas que serão depositadas no primeiro dia
útil após o dia 20 de cada mês.
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Itatiaia
Título: Eleição da nova mesa diretora - 17h03

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Terminou à pouco na Assembleia a cerimônia de posse dos 77 deputados  que iniciam a 19ª legislatura da casa.
Terminou à pouco também, a eleição da nova mesa diretora que vai comandar os trabalhos da Assembleia
Legislativa pelos próximos dois anos. Foram eleitos sete deputados para a mesa diretora. O novo presidente  da
Assembleia é o Deputado Agostinho Patrus do PV, primeiro vice- presidente é Antônio Carlos Arantes  do
PSDB, segundo vice- presidente é Cristiano Silveira do PT, terceiro vice- presidente é Alencar da Silveira
Júnior do PDT, primeiro secretário é Tadeu Martins Leite do MDB, segundo secretário é Carlos Henrique  do PRB
e o terceiro secretário é Arlen Santiago do PTB.
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Alvorada
Título: Posse de deputados e senadores - 17h13

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Foram empossados hoje em Brasília 513 deputados  federais e 54 senadores eleitos em outubro. Por aqui, o
deputado estadual Agostinho Patrus , do PV, foi eleito nesta tarde presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais.
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Itatiaia
Título: Termina a cerimônia de posse dos deputados - 16h03

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Terminou à pouco na Assembleia Legislativa a cerimônia de posse dos 77 deputados  que seguem para a 19
legislatura da casa. Neste momento é feito um pequeno intervalo e começa em instantes já a eleição da nova mesa
diretora que vai comandar os trabalhos da casa pelos próximos dois anos.
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Itatiaia
Título: Eustáquio pede para que os deputados não nos envergonhe nos próximos 4 anos - 16h09

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Hoje acontece posse de deputados  estaduais, federais e senadores. São parte da política brasileira responsáveis
pelos rumos do país. Não fizeram absolutamente nada de relevante para o país nos últimos quatro anos e a gente
espera e cobra que pelo menos, Assembleia Legislativa  e o Congresso Nacional não nos envergonhe a partir desse
ano, porque nos envergonharam nos últimos quatro anos. Eustáquio comenta que na Assembleia Legislativa  uma
parte dos deputados se curvou de forma vergonhosa ao poder das mineradoras e alguns desses deputados
barraram de forma vergonhosa, de forma humilhante para a população, um projeto que dava mais segurança para as
barragens em Minas Gerais. Então, se a Assembleia Legislativa  e o Congresso Nacional pelo menos não nos
envergonharem nos próximos quatro anos, já será um grande avanço.
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Itatiaia
Título: Repórteres acompanham posse dos deputados - 16h17

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Assembleia Legislativa está dando posse aos 77 deputados  para mais uma legislatura. Na votação da mesa
diretora, só há uma chapa e o presidente que deve ser eleito é o deputado Agostinho Patrus  do PV. A casa tem
vários desafios nesta 19ª legislatura que começa hoje. Um deles é a questão da mineração, assunto que foi muito
tratado pelos deputados , tanto os novatos, quanto aqueles deputados  que já foram reeleitos e inclusive já há o
quórum necessário para abertura da CPI da Mineração. Deputado Luiz Humberto do PSDB diz que a Reforma
Administrativa deve chegar na casa já na semana que vem. Servidores fizeram manifestação e quiseram invadir o
plenário, chegaram à esmurrar a porta de vidro, seguranças  tiveram que ser mais enérgicos pra segurar o pessoal e
não entrar no plenário. Eustáquio faz um apelo, não só aos 77 deputados  que tomaram posse hoje, mas
principalmente ao presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  Filho do PV, que centre os trabalhos na votação de
projetos neste ano de 2019 em dois pontos. Um deles que é a questão de ajuda financeira ao estado, que a
Assembleia Legislativa  possa  votar projetos que auxiliam o governador à resolver o problema financeiro do estado.
Posse de deputados mineiros é marcada por protestos dentro e fora da Assembleia Legislativa . Sindicatos de
diversas categorias  como: segurança, educação e entidades ligadas ao meio ambiente lotam a Praça da Assembleia
e em torno. Entrevistado: Adilson Bispo (representante do Sindpol), Helena Marinho (Movimento Mar de Lama Nunca
Mais).
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Itatiaia
Título: Deputados tomam posse neste momento - 15h00

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados mineiros recebem, neste momento, a posse para o novo mandato na Assembleia Legislativa . Ao
todo, 77 deputados  prestam juramento e consolidam a posse em reunião que está sendo realizada neste momento
no plenário da casa. Protesto em frente à Assembleia Legislativa  continua, mas a Rua Rodrigues Caldas já foi
liberada.
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Itatiaia
Título: Posse dos deputados - 14h03

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Muita confusão neste momento na porta do plenário da Assembleia Legislativa  onde servidores da segurança
protestam contra o governador Romeu Zema pedindo o pagamento do 13º. Dezenas de pessoas se aglomeram na
porta de entrada onde o acesso é restrito. Rua Rodrigues Caldas, em frente à Assembleia Legislativa , está fechada.
Como a Itatiaia vem informando, desde o início da tarde ocorre uma manifestação múltipla em frente à casa legislativa.
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Itatiaia
Título: Itatiaia na posse dos deputados - 14h25

Editoria: Tarde.com
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Ainda não começou a cerimônia de posse na Assembleia marcada para às 14h. Neste momento a situação já está mais
tranquila na parte de dentro do plenário, porque mais cedo havia uma manifestação de servidores da segurança que
queriam entrar na área do plenário que é proibida para visitantes. Os servidores da segurança protestando contra o
parcelamento do 13º. 77 deputados tomam posse na Assembleia Legislativa , deles 31 são novatos, 46
conseguiram se reeleger.
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Inconfidência AM
Título: Agenda Cultural - 13h26
Editoria: Conexão Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Está em cartaz no Teatro da Assembleia , "Jojô e Palito em: Dona Baratinha quer se casar". Peça integra a
Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.
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Portal O Tempo
Título: Agostinho Patrus agradece por vitória e garante presidência austera

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

A fake 'excelência' de Minas
Eleito por unanimidade, na tarde desta sexta-feira (1º), como presidente da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG), o deputado estadual Agostinho Patrus  (PV) afirmou que inicia a sua gestão com total
responsabilidade junto ao povo mineiro. Ele também garantiu que vai fazer uma gestão austera e transparente. O
discurso foi feito após a cerimônia de posse dos 77 parlamentares eleitos em outubro.

Em sua fala, Patrus disse que hoje junta-se a honra uma grande responsabilidade por ter apoio dos 77 deputados .

"Recebam meu compromisso de trabalhar com obstinação, despido de vaidades, mas com orgulho de presidir a Casa
da democracia. E não há lugar para omissão em um momento histórico que vivemos. Vamos realizar uma gestão
administrativa qualificada, austera, proba e transparente. Tempos como esses nos obrigam mais do que nunca a
sermos ágeis nos processos, fazer mais com menos e para todo mundo", disse.

Como a reportagem de O TEMPO mostrou, a Assembleia de Minas  é a mais cara do país, com o orçamento deste
ano estimado em R$ 1,6 bilhão. A quantia é maior que a destinada à Assembleia de São Paulo, que tem 94
deputados , 17 a mais que a mineira.

Ele ainda elogiou a gestão de Adalclever Lopes (MDB) à frente da Casa. Segundo Patrus, o legado foi positivo mesmo
diante a tantas adversidades. "As instituições são obras de construção coletiva e, por isso, deixo aqui meus sinceros
agradecimentos e minha profunda admiração", afirmou.

Brumadinho

Sobre a tragédia do rompimento da barragem de rejeitos na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região
metropolitana de Belo Horizonte, Agostinho declarou que essa Legislatura se inicia com luta e perfilada com outros
órgãos de fiscalização e de controle, a níveis municipal, estadual e federal, para evitar que eventos desastrosos como
esse se repitam: "É o compromisso que temos com a sociedade".

Mas, a reportagem de O TEMPO mostrou que pautas que tratam sobre barragens, feitas ainda em 2015, após o
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, estão paradas na Assembleia.
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Record
Título: Posse dos deputados mineiros - 14H22

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Imagens ao vivo da posse dos deputados mineiros na Assembleia Legislativa . Na última legislatura 2015/2018
80% dos deputados de Minas foram bancados pelas empresas mineradoras.
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Record
Título: Deputados mineiros tomam posse- 13h18

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Reportagem está na Assembleia Legislativa para acompanha a cerimônia de posse dos novos deputados .
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Terra - São Paulo (SP)
Título: Manifestantes fazem protesto contra a Vale em frente à Assembleia Legislativa de Minas

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Uma manifestação contra a mineradora Vale, devido ao rompimento fatal de uma barragem de rejeitos em Brumadinho,
ocupou toda a rua em frente à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) nesta sexta-feira, em Belo
Horizonte, e paralisou o trânsito no entorno durante a cerimônia de posse dos deputados .

Protesto contra Vale em Belo Horizonte 1/2/2019 REUTERS/Marta Nogueira

Cerca de 2 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar no local, carregavam faixas com frases contra a
mineradora, cantavam e faziam depoimentos emocionados sobre o desastre, que deixou pelo menos 110 e mais de
200 desaparecidos.

publicidade

A advogada da área criminalista Aparecida Moreira, de 54 anos, segurava uma folha de papel que dizia "prisão para o
presidente da Vale e para todos os responsáveis pelo crime cometido".

"Eu perdi três alunos, estão mortos e não sabemos onde estão os corpos deles", afirmou a advogada. "Já me cadastrei
para ser assistente de acusação para esse crime, porque eu sou advogada e sei que isso foi um crime, vou trabalhar
para que isso não vire pizza."

O cientista social Frederico Siman, de 31 anos, afirmou que materiais utilizados nas manifestações do desastre de
barragem da Samarco em Mariana, há pouco mais de três anos, foram usados em outros atos ao longo do tempo e
estavam sendo reaproveitados para a manifestação do novo desastre.

"É um momento terrível para quem já vem alertando há tantos anos. A gente tem vários grupos de ambientalistas aqui
em Minas que já vinham alertando dos perigos das barragens, das ameaças aos aquíferos, pela violação dos direitos
humanos", afirmou Siman.

publicidade
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Portal O Tempo
Título: Zema clama por adesão ao refinanciamento de dívidas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

A fake 'excelência' de Minas
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou, na tarde desta sexta-feira (1 °), que a única alternativa
para tirar as contas do Estado do vermelho é aderir ao Programa Regime de Recuperação Fiscal da União. O
pronunciamento foi feito após cerimônia de posse dos 77 deputados eleitos na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG).

Para aderir ao programa do governo federal, o governador precisa aprovar uma série de contrapartidas na Assembleia.
Entre elas estão a privatização de estatais e reduções de custos da máquina administrativa. Por isso, Romeu Zema
pediu ajuda dos 77 deputados .

Outro projeto a ser enviado para a Casa, segundo o governador, vai ser a reforma administrativa. "Assim vai ser
possível colocar o salário do funcionalismo em dia, garantir os repasses para as prefeituras e dar condições para
investimentos em áreas prioritárias, que são saúde, educação, segurança e infraestrutura", disse pedindo união dos
parlamentares.

Ele citou números do Estado, como de que recebeu um passivo de R$ 30 bilhões, que corresponde a 31% do total de
arrecadação de 2018, e que o Tesouro Nacional apontou que desde 2010 as despesas com pessoal ultrapassa o Limite
de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 60%.

"Não vai ser em poucos meses que os problemas criados em décadas vão ser resolvidos", declarou Zema.

Protestos

Servidores públicos do Estado fizeram, na tarde desta sexta-feira, um protesto na Assembleia contra o governador.
Antes da posse, eles até mesmo tentaram entrar a força no plenário da Casa, empurrando uma porta de vidro.

Eles pedem o pagamento integral do 13° salário que foi dividido em 11 vezes por Zema e também reinvindicam pela
isonomia dos poderes.

Os manifestantes reclamam que servidores dos poderes Legislativo e Judiciário já tiveram a bonificação natalina
depositada e recebem os salários no 5° dia útil. Desde fevereiro de 2016 o funcionalismo público estadual recebe a
remuneração de forma parcelada e com atrasos.
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Título: Agostinho Patrus é o novo presidente da Assembleia

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

A fake 'excelência' de Minas
O deputado estadual Agostinho Patrus (PV) foi eleito, na tarde desta sexta-feira (1°), como presidente da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). As articulações para que ele ocupasse o posto começaram ainda
no final do ano passado e, com isso, o nome dele foi aprovado por 75 deputados eleitos.

São 77 parlamentares, mas Virgílio Guimarães  (PT) não votou e Hely Tarquinio (PV), que presidiu a sessão, não
pode votar.

Agostinho era vice- presidente  na Legislatura passada e conseguiu costurar acordo entre os 28 partidos com
representantes da Casa. Ele é visto pelos colegas como alguém experiente e que não vai deixar a Assembleia ser
refém do governo de Minas Gerais. Ele, no entanto, apoiou o nome do governador Romeu Zema (Novo) durante o
segundo das eleições no ano passado.

A eleição da Mesa Diretora ocorreu após os 77 deputados  eleitos em outubro do ano passado tomarem posse nesta
sexta-feira (1°). Na época, 46 parlamentares foram reeleitos e 31 novos políticos foram escolhidos para ocupar cadeiras
na Casa. Assim, houve uma renovação de 40,25%.
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G1
Título: Servidores dos sistemas prisional e socioeducativo fazem manifestação em Valadares

contra o parcelamento do 13º
Editoria: Vales de Minas

Assunto: ALMG
Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Governo do Estado anunciou que pagamento será feito em 11 parcelas; manifestantes dizem que aceitam
parcelamento em duas vezes; greve não está descartada.
Um grupo de cerca de 30 agentes dos sistemas prisional e socioeducativo fizeram um protesto nesta sexta-feira (1º) em
Governador Valadares contra o parcelamento do 13º salário, referente a 2018, da classe por parte do governo estadual.
Na segunda-feira (28), Romeu Zema (Novo) anunciou o pagamento parcelado para todo o funcionalismo público; serão
11 parcelas, de fevereiro a dezembro.

Com cartazes com frases criticando a decisão do governador e cobrando o direito trabalhista, os manifestantes
entoavam gritos de protesto contra o novo chefe do executivo mineiro.

"Nosso protesto é por conta do parcelamento que o Zema anunciou do 13º em 11 vezes. A gente está há três anos sem
recomposição de perda inflacionária, isso dá um acumulado de prejuízo de R$ 35 mil para cada servidor. Não há
nenhuma sinalização a respeito da recomposição das perdas. E agora o 13º parcelado. A gente está endividado, muitos
têm familiares com problemas de saúde, filho que estuda fora, e ele vai parcelar em 11 parcelas ínfimas, dinheiro de
picolé", reclama Carlos Alberto Pereira Deolino, agente socioeducativo há nove anos.

De acordo com Deolino, por toda Minas Gerais os agentes de segurança estão se reunindo para discutir uma melhor
forma de pagamento do 13º; paralisação é uma possibilidade. "A intersindical em Belo Horizonte está na Assembleia
Legislativa , também com pessoal da reserva da PM, Civil, prisional, socioeducativo e bombeiros. Estamos com
indicativo de greve por tempo indeterminado", afirma.

Agentes de segurança protestam na ALMG durante cerimônia de posse dos deputados estaduais

A proposta da classe é que ao invés de 11 parcelas, o pagamento seja feito em fevereiro e abril. "Acredito que o
mínimo que funcione é fazer como o governo anterior, que também massacrou demais o servidor nos anos anteriores
de governo, mas, pelo menos, pagava em duas vezes. Nós recebemos em dezembro e janeiro. Já passou janeiro e a
gente não tem nada; duas parcelas é o mínimo", pondera.

Melhores condições de trabalho também são reivindicadas. Segundo a agente penitenciária Aline Teles, atualmente os
agentes trabalham com investimentos escassos. "Estamos saturados porque a nossa situação de trabalho, em uma
carreira de alta periculosidade, o estado não passa recurso suficiente para garantir quase nada. Então naturalmente já
temos muita dificuldade, agora, sem o salário da gente, compromete as contas do mês todas, pagamos altos juros,
agora nosso 13º que a gente planeja. A gente fica todo embananado sem esse dinheiro, que é direito nosso. Chegou
no pior estágio, por isso essa união agora. Deveríamos ter uma assistência melhor, não estamos tendo nem o mínimo",
comentou.
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do 13º
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Assunto: ALMG
Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Dezenas de manifestantes de movimentos ambientais compareceram à Assembleia Legislativa  nesta sexta-feira (1°)
para protestarem por justiça após o rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, na última sexta-feira (25), e
pedirem o endurecimento da legislação ambiental.

A escadaria da ALMG foi coberta de lama e cruzes, em referência às vítimas da tragédia. O protesto foi organizado
pelo grupo Santa Mão, formado na capital mineira após o acidente.

Elizabeth Lino, da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (AMDA), cobrou a responsabilização da Vale pela
catástrofe em Brumadinho e também um posicionamento dos 77 deputados , que assumem a legislatura em 2019.

"Nós viemos pressionar os deputados  para que eles tenham consciência neste mandato e endureçam a legislação
ambiental. Temos medo que outras barragens se rompam a qualquer momento", diz.

Parcelamento do 13º

Cerca de 6 mil servidores da área da segurança pública ocuparam a rua Rodrigues Caldas, na porta da Assembleia,
para protestar contra o parcelamento do 13º salário. O abono natalino referente a 2018, que não foi pago pelo governo
anterior, de Fernando Pimentel (PT), começa a ser depositado em fevereiro. Serão 11 parcelas.

Leia mais:

Homem que se passava por policial federal para lucrar em cima da tragédia é preso em BH

Vale dá auxílio-funeral a famílias de vítimas de Brumadinho

Posse dos deputados mineiros tem homenagem às vítimas de Brumadinho
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O deputado Agostinho Patrus (PV) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
para o próximo biênio. O parlamentar, que concorreu sozinho ao cargo, recebeu 75 dos 77 votos. Além dele, sete
políticos foram eleitos para compor a Mesa da Assembleia.

São eles: 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.

A composição da Mesa aconteceu logo após a posse dos novos deputados  eleitos no último pleito. Hely Tarqüínio
(PV), como o parlamentar mais antigo da Assembleia, com sete mandatos, preside a reunião.
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Manifestantes tomam Praça 7 e queimam "caixão de Zema". Trânsito foi normalizado aos poucos no Centro da capital
Servidores da segurança pública foram da Assembleia Legislativa à Praça Sete, num cortejo fúnnebre

Grupos de servidores do governo de Minas fizeram manifestação contra o não-pagamento do 13° salário e do
parcelamento dos vencimentos relativos a dezembro do ano passado.

Em um carro de som, os cerca de 200 manifestantes queimaram dois caixões simbolizando a morte do governador
Romeu Zema (Novo), que tomou posse em 1° de Janeiro.

Sindicatos dos bombeiros, das Polícias Civil e Militar e do Ipsemg estiveram presentes. "Se o Zema não pagar, nós
vamos parar. Houve aumento para deputados  e juízes. Nós fomos obrigados a prejudicar nosso Natal porque não
tivemos o 13°", afirmou um dos sindicalistas.

No fim da passeata, as pessoas rezaram uma oração em homenagem ao trabalho das vítimas e dos 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.
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A ideia de se instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar as responsabilidades da
mineradora Vale no crime de Brumadinho, apresentada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira  (PT), ganhou
adesão. Nesta sexta-feira (1º), dia da posse dos novos deputados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG), 31 parlamentares assinaram o requerimento em favor da iniciativa. Com isso, o protocolo para abertura da
"CPI das mineradoras" deve ser apresentado já na próxima segunda-feira (4). O regimento interno da Casa exigia 26
assinaturas, número já superado. "Podemos fazer o protocolo a partir de segunda (4), a Casa recebe e vai para a Mesa
Diretora", disse a deputada.

De acordo com Cerqueira, não apenas o crime de Brumadinho deverá ser apurado, mas também todas as demais
barragens existentes em Minas Gerais deverão passar por um verdadeiro pente fino para que novas tragédias não se
repitam.

"Começa pelo crime da Vale em Brumadinho, mas precisamos discutir esse modis operandi das mineradores, esse
modelo de barragem que não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui, porque é mais barata, entender esses
licenciamentos que acontecem, que fiscalização é essa que não vê um refeitório a beira de uma barragem, que dizem
que era segura e de repente rompe?! Como que vivemos isso agora e em 2015, tudo isso tem que ser apurado",
afirmou a parlamentar.

Segundo ela, nada pode ser deixado de lado, ainda mais com a reincidência de um crime do tipo, como ocorreu em
Mariana em 2015. Para Beatriz, o mundo espera respostas.

"Todas as questões precisam ser investigadas e apuradas. Tudo que se refere às mineradoras, a gente tem aqui um
histórico horrível e vergonhoso de minérioduto, falta água para a população, mas a água leva o minério para as
mineradoras. Tudo tem que ser investigado de forma transparente, séria, uma CPI que não é palanque de A, B, ou C,
mas para que essa Casa responda a um crime desses que nós estamos vivendo. Acredito que o mundo todo esteja
olhando pra gente e se perguntando 'como vocês permitiram, depois de 2015, um novo rompimento em 2019 em
condições semelhantes?'. Não tinha sirene, as pessoas estavam no caminho da lama, não tiveram condições de se
defender, de sair daquele lugar. É uma resposta que não é só o Brasil que está esperando, mas o mundo", continuou.

Prazos

De acordo com o regimento da ALMG, assim que iniciada, a CPI tem um prazo de 120 dias para apresentar os
resultados, prazo que pode ser acrescido em mais 60 dias. Mas, a parlamentar acredita que as respostas podem surgir
mais rapidamente, uma vez que já há estudos sobre a situação e muita gente tem interesse em contribuir. "Não
estamos começando do zero. Tem muito estudo produzido e gente competente para ajudar", disse.

impresso em 10/04/2019 às 02:04 40 de 511

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/cpi-das-mineradoras-ganha-ades%C3%A3o-e-deve-ser-protocolada-na-segunda-4-1.2130274
http://www.interclip.com.br/


Record
Título: Posse dos deputados - 12h10
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Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Garcia Junior fala para os telespectadores que Mauro Tramonte está tomando posse na Assembleia Legislativa .
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Título: Rejeito pode virar material de construção - 13h15
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Há pelo menos três anos pesquisadores da UFMG tem pronto um projeto que transforma rejeito de minério em material
para a construção civil. Que a Assembleia de Minas  Gerais possa determinar através de um projeto de lei
encaminhado ao governador do estado dizendo, governador os rejeitos de minério no estado de Minas Gerais devem
ter 100% da sua destinação voltada para implementos de produtos voltados a construção civil, comenta Stanley.
Entrevista pesquisador da UFMG - não creditado.
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Inconfidência AM
Título: Cobertura da manifestação na ALMG - 15h00

Editoria: Revista da Tarde
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Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Desirrê Miranda traz mais informações sobre a manifestação contra o desastre da Vale em Brumadinho na porta da
Assembleia aproveitando a cerimônia de posse dos 77 deputados  estaduais. Está acontecendo também
manifestação contra o parcelamento do 13º e dos salários. Entrevistada: Tuane Guimarães (manifestante).
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Agostinho Patrus Filho do PV é o novo presidente da ALMG - 16h24

Editoria: Rock News
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Ao vivo da ALMG, Paulo Leite acompanha a eleição da mesa diretora da Assembleia. Deputado Agostinho Patrus
Filho do PV foi eleito como novo presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Mensagem dos ouvintes.
São realizados protestos na porta da Assembleia contra salários atrasados.
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Agostinho Patrus (PV) disputou chapa única e foi eleito presidente da ALMG com 75 votos e duas abstenções.
A cerimônia de posse dos deputados  estaduais na tarde desta sexta-feira (1º) foi marcada por uma homenagem ao
Corpo de Bombeiros e as vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Durante o evento, deputados , o governador e o vice ficaram em silêncio durante um minuto na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O deputado Hely Tarquínio (PV), mais velho da casa com 78 anos, presidiu a sessão. Já a deputada Beatriz
Cerqueira (PT), propôs a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  das barragens. Foram mais de
30 assinaturas, enquanto eram necessárias apenas 26.

Ao discursar, Romeu Zema (Novo) disse que a casa deve aprovar a reforma administrativa para que o estado se
recupere, além do acordo junto a união sobre renegociação de dívida pública. "Tenham consciência da gravidade da
situação. Reflitam sempre que um projeto entrar nessa casa", disse.

A casa publicou uma nota vetando as festividades que aconteceriam durante o evento. "Em respeito às vítimas do
rompimento de barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro, a ALMG decidiu
suprimir as etapas festivas da solenidade de posse, conferindo um caráter mais sóbrio ao evento. Assim, a cerimônia
está restrita aos ritos regimentais obrigatórios", esclareceu.

Agostinho Patrus (PV) disputou chapa única e foi eleito presidente  da ALMG com 75 votos e duas
abstenções.Também fazem parte da mesa: Tadeu Leite - MDB (1º secretário), Antonio Carlos Arantes (1º vice-
presidente ), Cristiano Silveira (2º vice- presidente ) e Alencar da Silveira Jr . (3º vice- presidente ).

Antes de começar os eventos no plenário, agentes penitenciários e policiais civis fizeram manifestação pelo pagamento
do 13º salário. Os servidores estariam tentando empurrar a porta de vidro enquanto os seguranças da ALMG barravam
a entrada. Eles teriam ficado por cerca de 30 minutos insistindo.

Em outra área da praça da Assembleia , trabalhadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) faziam protesto.
Também houve manifestação contra a Vale feita por civis.
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Título: Deputado faz critica a Stanley - 12H42
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Stanley diz que está sendo criticada por um deputado da Assembleia de Minas  Gerais, que falou que ele está
passando dos limites, cobrando das autoridades mais presença. Stanley pede o que os telespectadores opinem sobre o
tema.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Deputados tomam posse em Brasilia e em Belo Horizonte - 16h03
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Tema do dia: Políticos voltaram ao trabalho em Brasilia onde decidem os presidentes da Câmara e do Senado. Em
Belo Horizonte, acontece a posse de deputados  e cerimônia é marcado por protestos em favor de atingidos pela
barragem da Vale e contra o parcelamento do 13º em 11 vezes. Paulo Leite fala ao vivo da Assembleia Legislativa .
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Título: Manifestação na ALMG - 14h27
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Populares fazem uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais contra a Vale e em
homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho. Barro foi jogado no chão na escadaria da Assembleia e um
manifestante está com o corpo sujo do material simbolizando os mortos. A manifestação foi organizada pelo grupo
Santa Mão, coletivo criado depois da tragédia em que mais de 100 pessoas morreram.
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A fake 'excelência' de Minas
Presente na cerimônia de posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
nesta sexta-feira (1º), o governador Romeu Zema (Novo) voltou a defender que a reforma da previdência tem de ser
discutida pelo governo federal para abranger todos os Estados da federação.

Reforma da previdência a cargo do governo federal. É o que espera o governador @RomeuZema, para que a
@assembleiamg se dedique a outras pautas importantes. Veja a cobertura da posse dos deputados  ao vivo pela TV
ou aqui: https://t.co/LATwnETiYP. pic.twitter.com/bOUADGvpDF

- TV Assembleia MG (@tvalmg) 1 de fevereiro de 2019

"Nós, governadores, já tivemos algumas reuniões. O que pleiteamos é que ela seja conduzida pelo governo federal,
abrangendo todos os Estados. Todos eles precisam dessa reforma e (a condução por Brasília) pouparia os
governadores e as assembleias de perderem um tempo que pode ser dedicado para muitas outras pautas importantes",
resumiu.

Zema tem batido nesta tecla sempre, uma vez que o tema é complexo e promete gerar muita polêmica em 2019.

impresso em 10/04/2019 às 02:04 54 de 511

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/zema-volta-a-defender-que-previd%C3%AAncia-seja-pauta-do-governo-federal-1.2130235
http://www.interclip.com.br/


Sete Lagoas S/A - MG
Título: Posse dos deputados mineiros tem homenagem às vítimas de Brumadinho
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A posse dos 77 deputados  estaduais eleitos para a legislatura de 2019 foi realizada, nesta sexta-feira (1°), em sessão
solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Em respeito às vítimas do rompimento da barragem Mina do Feijão, ocorrido na sexta-feira (25), em Brumadinho, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, a ALMG decidiu suprimir as partes festivas da solenidade, restrita apenas aos
ritos obrigatórios.

No início dos ritos, o deputado Hely Tarqüínio (PV), decano da ALMG, o mais idoso, com 78 anos, pediu um minuto de
silêncio em respeito às vítimas de Brumadinho e clamou para que "tragédias como essa não aconteçam nunca mais".

Participaram da solenidade o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Paulo Brant (Novo).
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Congresso Nacional (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A Vale e suas mineradoras e empresas subsidiárias influenciaram em 25 Estados e no Congresso Nacional ao
distribuir, por meio de doações oficiais e legalizadas, recursos que somaram R$ 82,2 milhões a deputados ,
senadores, governadores e aos três candidatos mais votados à presidência, segundo levantamento do Estadão Dados.
No total, 139 parlamentares estaduais e 101 federais, além de sete governadores e dez senadores, foram eleitos em
2014 - para a legislatura que se encerra neste mês - com alguma participação dessas mineradoras em suas
campanhas. Doações de empresas a políticos já não são mais permitidas.

O total colocou a Vale entre os maiores protagonistas de financiamento de campanha naquele ano, em patamar só
comparável à JBS, empresa de alimentação que informou em delação premiada ao Ministério Público o caráter ilegal
do dinheiro doado.

As doações da mineradora são concentradas em Estados onde a empresa desenvolve operações volumosas, como
Minas (18%), Pará (8,8%) e Espírito Santo (8,2%), mas compreende diferentes partidos, do PT ao PSDB, com
destaque para políticos do PMDB. No total, candidatos de 27 partidos diferentes receberam doação dessas
mineradoras.

O cientista político da Fundação Getulio Vargas (FGV) Cláudio Couto vê ligação direta entre as doações e a defesa da
agenda da doadora. "A empresa espera que o político defenda seus interesses, e isso não significa agir
necessariamente de forma corrupta para facilitar algo. Mas que defenda um marco regulatório nos moldes desejados,
por exemplo", explica ele. "E isso não é peculiar à mineração. Acontece com vários setores", acrescenta.

A miríade de doações fez com que políticos que receberam valores da Vale fossem maioria entre os eleitos, como é o
caso do Espírito Santo, onde oito dos dez deputados  federais receberam doações da empresa. A porcentagem é alta
também entre eleitos para o Congresso por Minas (64,5%), Sergipe (50%) e Pará (47%). Nas assembleias estaduais, o
padrão é o mesmo: 16 dos 24 deputados  do Mato Grosso do Sul receberam dinheiro da Vale, 24 dos 41 no Pará e 45
dos 77 em Minas.

"A Vale nem me procura porque sabe que não vou aceitar", diz o deputado estadual de Minas João Vítor  Xavier
(PSDB), autor de um projeto que previa maior rigor na fiscalização de barragens e pretendia desativar modelos como
os de Brumadinho e Mariana - construídas com a técnica de alteamento à montante, considerada obsoleta e insegura.
Em julho de 2018, sua proposta acabou reprovada na Comissão de Minas e Energia  da Assembleia mineira por três
votos a um. Dois dos três que votaram contra receberam doação da Vale em 2014.

"Durou 30 segundos a análise e eles votaram contra. Passamos oito meses desenvolvendo a proposta com população,
Ministério Público e Ibama, mas eles não quiseram ouvir os argumentos técnicos e preferiram ouvir as mineradoras",
diz. Reeleito para mais um mandato, Xavier promete encampar novamente o projeto, dessa vez "esperançoso por
mudança".

Vale

A reportagem perguntou à Vale com que fins institucionais a empresa fazia as doações, como foram escolhidos os
candidatos que receberam recursos, por que as doações são mais volumosas nos Estados onde há mais operações da
mineradora, se a empresa manteve contatos com os parlamentares eleitos com ajuda da Vale e se há nova política
para doação por pessoa física - única modalidade permitida pela lei atual. As perguntas não foram respondidas até a
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publicação desta matéria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo .
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Cerca de 1.700 pessoas devem acompanhar a posse dos deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em solenidade na sexta-feira do dia 1º de fevereiro de 2019.

A Reunião Preparatória terá início às 14 horas, no Plenário, e será acompanhada por prefeitos, presidentes de câmaras
municipais, deputados  federais, autoridades do Estado, convidados e familiares dos parlamentares. Logo após, será
eleita a Mesa da Assembleia para o primeiro biênio.

No Plenário, os deputados  vão prestar o juramento e consolidar a posse no mandato. A reunião será presidida pelo
deputado mais idoso, no caso, Hely Tarqüínio (PV), 78 anos, que foi eleito para seu sétimo mandato. Antes do ato, será
executado o Hino Nacional Brasileiro.

Depois dos juramentos, será declarada a instalação da 19ª Legislatura (2019/2023) e de sua 1ª Sessão Legislativa
Ordinária (primeiro ano de trabalho). Nesse momento, é feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema.

Em respeito às vítimas do rompimento de barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de
janeiro, a ALMG decidiu suprimir as etapas festivas da solenidade de posse, conferindo um caráter mais sóbrio ao
evento. Assim, a cerimônia está restrita aos ritos regimentais obrigatórios.

Eleição da Mesa - Após a posse, terá início a eleição da Mesa da Assembleia. São designados os escrutinadores e
anunciadas as chapas ou candidaturas avulsas registradas.

Primeiro, os deputados vão escolher o novo presidente  e, depois, os representantes para os demais cargos - três
vice-presidentes e três secretários. A posse é feita imediatamente após a apuração, e o novo presidente  faz um
discurso para encerramento desta primeira reunião da nova legislatura.

Acesso - O acesso à ALMG será livre, excetuando-se as áreas restritas aos convidados (Plenário, Galerias e Espaço
Democrático), onde serão apresentados cartões de identificação, que serão trocados por pulseiras. Os demais
convidados ou cidadãos interessados em comparecer à posse poderão circular livremente pela Assembleia e ser
recebidos nos gabinetes parlamentares.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo Portal da Assembleia e pela página da ALMG no
Facebook.

Confira a programação da posse dos deputados

12 horas: Fim do prazo de registro para candidaturas na eleição da Mesa da Assembleia

13 horas: Recepção dos deputados no Salão Nobre

14 horas: Abertura da Reunião Preparatória

15h30: Intervalo para organização da eleição da Mesa

16 horas: Eleição da Mesa da Assembleia
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Itatiaia
Título: Deputados mineiros são empossados agora a tarde - 12h37

Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Começa daqui a pouco na Assembleia Legislativa a cerimônia de posse dos deputados  estaduais para a 19ª
legislatura, 77 deputados tomaram posse às 14h, sendo 46 reeleitos, 31 novatos. 40% dos deputados  que
assumem hoje são novatos. Houve também uma mudança significativa no que se refere aos partidos, 8 partidos que
não tinham nenhum parlamentar estadual conquistaram cadeiras na Assembleia e o PTC perdeu a única vaga que
tinha na casa. Está prevista após o juramento dos parlamentares a leitura de uma mensagem do governador Romeu
Zema, cujo a presença ainda não foi confirmada pela assessoria de imprensa.
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Jornal de Uberaba (MG)
Título: Posse de deputados em Minas será acompanhada por 1,7 mil pessoas

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Cerca de 1.700 pessoas devem acompanhar a posse dos deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), em solenidade hoje. A Reunião Preparatória terá início às 14h, no Plenário, e
será acompanhada por prefeitos, presidentes de câmaras municipais, deputados  federais, autoridades do Estado,
convidados e familiares dos parlamentares. Logo após, será eleita a Mesa da Assembleia para o primeiro biênio.

Único representante de Uberaba na Assembleia Legislativa  de Minas, delegado Heli Andrade "Grilo", PSL, foi eleito
com 75.920 votos. Grilo chega a Câmara dos Deputados  para um trabalho voltado para a segurança, não só de
Uberaba, como todo o Estado de Minas. O novo parlamentar é de Uberaba e já trabalhou como tapeceiro. É formado
em Direito e há 38 anos está na carreira policial. Ele também foi vereador em Uberaba por quatro mandatos.

No Plenário, os deputados  vão prestar o juramento e consolidar a posse no mandato. A reunião será presidida pelo
deputado mais idoso, no caso, Hely Tarqüínio (PV), 78 anos, que foi eleito para seu sétimo mandato. Antes do ato, será
executado o Hino Nacional Brasileiro.

Depois dos juramentos, será declarada a instalação da 19ª Legislatura (2019/2023) e de sua 1ª Sessão Legislativa
Ordinária (primeiro ano de trabalho). Nesse momento, é feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema.

Em respeito às vítimas do rompimento de barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de
janeiro, a ALMG decidiu suprimir as etapas festivas da solenidade de posse, conferindo um caráter mais sóbrio ao
evento. Assim, a cerimônia está restrita aos ritos regimentais obrigatórios.

Eleição da Mesa - Após a posse, terá início a eleição da Mesa da Assembleia. São designados os escrutinadores e
anunciadas as chapas ou candidaturas avulsas registradas.

Primeiro, os deputados vão escolher o novo presidente  e, depois, os representantes para os demais cargos - três
vice-presidentes e três secretários. A posse é feita imediatamente após a apuração, e o novo presidente  faz um
discurso para encerramento desta primeira reunião da nova legislatura.

Acesso - O acesso à ALMG será livre, excetuando-se as áreas restritas aos convidados (Plenário, Galerias e Espaço
Democrático), onde serão apresentados cartões de identificação, que serão trocados por pulseiras. Os demais
convidados ou cidadãos interessados em comparecer à posse poderão circular livremente pela Assembleia e ser
recebidos nos gabinetes parlamentares.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo Portal da Assembleia e pela página da ALMG no
Facebook.
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Portal Sete
Título: Mineração doou R$ 4,2 milhões a deputados mineiros eleitos

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Empresas mineradoras doaram dinheiro para 80% dos deputados  estaduais mineiros eleitos no pleito de 2014. À
época, doações de pessoas jurídicas ainda eram autorizadas pela legislação. As informações foram coletadas pela
Rádio Itatiaia e veiculadas pela emissora ontem.

De acordo com a reportagem, a prestação de contas dos parlamentares, disponibilizada no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), aponta que apenas 18 dos 77 deputados  eleitos não receberam recursos de companhias ligadas à
mineração. A emissora afirma, ainda, que a doação global ultrapassa a casa dos R$ 4,2 milhões.

Na lista publicada pela Itatiaia, onde consta os nomes de nove parlamentares, o deputado Paulo Guedes (PT) aparece
em primeiro lugar, com R$ 513 mil arrecadados. O parlamentar foi procurado pelo Hoje em Dia, mas não atendeu as
ligações até o fechamento da edição.

À Itatiaia, informou que "as doações foram feitas legalmente e mediadas pelo partido" e que "nunca teve contato com
nenhuma mineradora".

O deputado Sávio Souza  Cruz (MDB) - segundo colocado no ranking com R$ 340 mil, de acordo com a Itatiaia -
informou ao Hoje em Dia que "a maior parte do recurso recebido foi via partido" e que, por isso, não conhece as
empresas doadoras.

Já o deputado Gustavo Corrêa (DEM), que recebeu R$ 290 mil, afirmou que todas as doações "foram declaradas em lei
e as contas foram aprovadas".

Gil Pereira  (PP), que aparece na lista com R$ 220 mil, foi procurado, mas todas as ligações caíram na caixa postal. O
deputado Bosco  (Avante), que recebeu R$ 210 mil, respondeu por nota que, apesar de ter recebido a verba, "nunca
deixou de fiscalizar ou votar matérias relacionadas às mineradoras".

Os deputados  Tiago Ulisses (PV) e Adalclever Lopes (MDB) foram procurados por telefone nos respectivos
gabinetes, mas não se posicionaram até o fechamento desta edição.

Por meio da assessoria de imprensa, Ivair Nogueira (MDB) - que aparece na lista com R$ 140 mil - lembrou que "as
doações de empresas àquela época eram autorizadas e legais juridicamente, como está transparente na prestação de
contas da campanha".

Gustavo Santana (PR), que recebeu R$ 135 mil, e Elismar Prado  (Pros), com R$ 125 mil, foram procurados por
telefone nos gabinetes na Assembleia, mas as ligações não foram atendidas.
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Jornal Interação - Araxá (MG)
Título: Tragédia de Brumadinho: O martírio de um povo soterrado pela lama

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Na última sexta-feira (25/1), o Brasil viveu mais uma grande tragédia. Uma barragem da mina de Feijão, da Vale, se
rompeu na região de Brumadinho, cidade de 39.000 habitantes próxima da capital de Minas Gerais. O rompimento
atingiu a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Os danos ambientais, devem ser
menores que os de Mariana (MG), o dano social imensurável, extrapolou todos os acidentes desta natureza no mundo,
e pode chegar a mais de 300 mortos. Em entrevista, Fabio Schvartsman, CEO da Vale, afirmou: "O dano ambiental
deve ser muito menor que Mariana, mas a parte humana foi terrível". Até o fechamento desta edição, no sétimo dia de
buscas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram oficialmente que o número de mortos era de 99, 192
pessoas resgatadas com vida e o número de desaparecidos era de 259 pessoas. Técnicos e ambientalistas afirmam
que 12,7 milhões de metros cúbicos de material vazaram com o rompimento da barragem. O desastre provocou a
queda de 20% das ações da Vale, prejuízo acima de 70 bilhões de reais. Participam das buscas, 130 militares médicos,
engenheiros, bombeiros e técnicos de Israel que vieram para ajudar no resgate. A justiça bloqueou R$ 11,8 bilhões da
Vale, além de R$ 300 milhões em multas ambientais também foram aplicadas à mineradora.

As ações do Governador Romeu Zema e do presidente Jair Bolsonaro

Ao lado do Presidente  Jair Bolsonaro, o governador Romeu Zema sobrevoou, na manhã de sábado dia26/1), a área
atingida pelo rompimento da Barragem em Brumadinho. Os dois fizeram um reconhecimento da área afetada e
discutiram medidas em conjunto para minimizarem os danos da tragédia. Após sobrevoarem o local do acidente, o
governador e o presidente  se reuniram, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com os demais
representantes da comitiva que o acompanharam, como ministros de Estado, secretários de Estado e chefes das
Forças de Segurança Nacional e Estadual, e o presidente  da Vale, responsável pela barragem. Romeu Zema
destacou a ação do Estado, que vem realizando todo o trabalho necessário nas buscas por sobreviventes. "
Sobrevoamos o local, o governo federal se colocou totalmente à disposição naquilo que ele puder ajudar. Quero
lembrar que, tão logo o incidente foi anunciado agimos imediatamente. Conseguimos resgatar várias pessoas ilhadas,
as buscas continuam. Sabemos que a chance de ter sobreviventes é pequena, mas ainda há. Estamos esperançosos e
fazendo todo o trabalho necessário", afirmou. O governador ainda ressaltou o empenho do Estado em tomar medidas
para que os responsáveis sejam punidos. "Os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as
medidas judiciais já foram acionadas, recursos bilionários foram bloqueados, de forma que a punição seja exemplar.
Protocolos e legislação terão que ser revistos, essa barragem que rompeu estava inativa há anos e não recebia mais
nenhum tipo de material. Não podemos ficar sujeitos a esse tipo de coisa novamente. Tanto os critérios federais como
os estaduais, provavelmente, terão que ser revistos depois dessa tragédia", ressaltou Romeu Zema.

Danos ambientais

O rompimento da barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devastou 133,27 hectares de
vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,65 hectares de áreas de proteção permanente ao longo de cursos d'água. Os
dados são preliminares e foram divulgados nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com o órgão, o cálculo foi feito pelo seu Centro Nacional de
Monitoramento e Informações Ambientais (Cenima) a partir de imagens de satélite. O cenário de dois dias após o
rompimento foi comparado com os de 3 e 7 dias antes da ocorrência. A análise foi realizada no trecho que vai da
barragem até o encontro do rejeito com o Rio Paraopeba. A destruição total é de pelo menos 269,84 hectares.

Brumadinho é o maior desastre da década em barragens no mundo, alerta OIT

A tragédia de Brumadinho, é o pior desastre em uma barragem da década no mundo. Quem faz o alerta é a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) que, emitiu um comunicado para apontar para a necessidade de reforço
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global nas medidas de segurança quando o assunto é mineração.

"Esse é o pior desastre em uma barragem na década", declarou a entidade, que monitora os acidentes de trabalho
registrados em todo o mundo. Sua avaliação leva em conta o número potencial de vítimas mortais no Brasil. Até esta
segunda-feira, as autoridades confirmaram que 65 pessoas morreram na tragédia ocorrida na cidade da região
metropolitana de Belo Horizonte.

Em setembro de 2008, o rompimento de uma barragem em Shanxi, na China, fez pelo menos 254 mortos. Em 2015,
113 pessoas morreram em Mianmar, também depois do rompimento de uma barragem

ONU pede 'investigação imediata' de rompimento de barragem em Brumadinho

Em um duro comunicado ao governo brasileiro, relatores da Organização das Nações Unidas (ONU) pedem uma
"investigação imediata, completa e imparcial" em relação ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Os
especialistas ainda alertam para os riscos da flexibilização proposta em leis ambientais e pedem que nenhuma nova
barragem seja construída ou autorizada até que a segurança esteja garantida. "Dezenas de pessoas foram mortas e
centenas ainda estão desaparecidas devido ao desastre envolvendo a mina de Córrego do Feijão de propriedade da
mineradora Vale", indicaram. A declaração é assinada por Baskut Tuncak, relator da ONU sobre as implicações para os
direitos humanos do gerenciamento e disposição de substâncias tóxicas e rejeitos, por Léo Heller, relator para os
direitos humanos à água potável segura e ao esgotamento sanitário, pelo grupo de trabalho sobre direitos humanos e
corporações transnacionais e por David Boyd, relator da ONU para os direitos humanos e o meio ambiente.

Prisões

Na manhã da última terça-feira, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais de
Minas Gerais e São Paulo e as Polícias Civil e Militar de Minas cumpriram cinco mandados de prisão e outros de busca
e apreensão contra engenheiros e funcionários que atestaram a segurança da Barragem 1 da Mina do Feijão, em
Brumadinho, Minas Gerais. A ação tem como objetivo apurar a responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem
do córrego do Feijão. A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias de responsáveis por atestar a segurança da
barragem da Vale por suspeita de homicídio qualificado, crime ambiental e falsidade ideológica. Os engenheiros civis
Makoto Namba e André Jum Yassuda, ambos da empresa alemã TÜV SUD, foram presos nos bairros de Moema e Vila
Mariana, na zona sul da capital e levados para Belo Horizonte. Em Minas, três funcionários da Vale que não tiveram os
nomes divulgdos também foram presos.

Justiça de MG proíbe barragens similares à de Brumadinho

A Justiça mineira proibiu o estado de Minas Gerais de conceder ou renovar licenças ambientais para novas barragens
de contenção de rejeitos que utilizam o método de alteamento a montante, o mesmo utilizado pela barragem de
Brumadinho, que rompeu na última sexta-feira (25). A decisão, tomada na última segunda-feira (28), mas tornada
pública hoje (30), ocorre mais de dois anos após o pedido do Ministério Público Estadual de Minas Gerais (MPMG) feito
em Ação Civil Pública em 2016. "Pode-se concluir que o padrão ambiental, com utilização da técnica de alteamento a
montante, mostra-se ineficiente, estando a exigir, com urgência, a conciliação da atividade minerária com o meio
ambiente e o capital humano, fauna e flora", disse na decisão a juíza Renata Bomfim Pacheco. A magistrada ainda
fixou em R$ 100 mil a multa pelo descumprimento da decisão, podendo ser ampliada, caso necessário.

Mineradoras bancaram 102 deputados eleitos por Minas Gerais em 2014

A edição do Jornal O tempo de Belo Horizonte de ontem ( quinta-feira), dia 31 de janeiro de 2019, trouxe uma
reportagem detalhada sobre os deputados  estaduais e federais de Minas Gerais, que receberam doações de
mineradoras na campanha eleitoral de 2014. Segundo levantamento do Tempo, no âmbito estadual as mineradoras
investiram R$ 4,2 milhões de reais nas campanhas e ajudaram a eleger 56 dos 77 deputados para a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Ou seja em sete em cada dez deputados  estaduais vitoriosos foram financiados pelo
setor. Na Câmara Federal 46 dos 53 deputados  mineiros que se elegeram receberam R$ 6,3 milhões de forma direta
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e R$ 4,5 milhões indiretamente. Confira a lista:

Deputados eleitos em 2014 em Minas que declararam doações de mineradoras

(Em R$)

Leonardo Quintão (MDB) 306.400,00 1.680.308,31 1.986.708,31

Luiz Fernando Faria (PP) 867.480,00 330.046,75 1.197.526,75

Marcos Montes (PSD) 936.250,00 53.306,47 989.556,47

Rodrigo de Castro (PSDB) 500.000,00 401.293,00 901.293,00

Paulo Abi-Ackel (PSDB) 270.000,00 608.000,00 878.000,00

Reginaldo Lopes (PT) 100.000,00 386.539,87 486.539,87

Toninho Pinheiro (PP) 418.123,00 2.046,00 420.169,00

Marcus Pestana (PSDB) 300.000,00 100.943,00 400.943,00

Weliton Prado (Pros) 330.000,00 68.206,53 398.206,53

Miguel Correa (PT) 230.000,00 138.000,00 368.000,00

Gabriel Guimarães (PT) 252.400,00 100.094,97 352.494,97

Adelmo Leão (PT) 100.000,00 202.156,53 302.156,53

Júlio Delgado (PSB) 225.000,00 - 225.000,00

Bilac Pinto (DEM) 161.860,00 4.018,00 165.878,00

Eros Biodini (Pros) 100.000,00 55.882,00 155.882,00

Jaiminho Martins (Pros) 150.000,00 781,47 150.781,47

Carlos Melles (DEM) 73.875,00 51.300,00 125.175,00

Patrus Ananias (PT) 100.000,00 12.156,53 112.156,53

Odair Cunha (PT) 100.000,00 12.156,53 112.156,53

Domingos Sávio (PSDB) 8.500,00 101.768,00 110.268,00

Fábio Ramalho (MDB) 100.000,00 8.213,47 108.213,47

Aelton Freitas (PR) 100.000,00 693,00 100.693,00

Jô Moraes (PCdoB) 100.600,00 - 100.600,00

Mario Heringer (PDT) - 100.000,00 100.000,00
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Caio Narcio (PSDB) 100.000,00 - 100.000,00

Bonifácio de Andrada (DEM) 100.000,00 - 100.000,00

Marcelo Aro (PHS) 70.000,00 - 70.000,00

Luis Tibé (Avante) - 67.817,52 67.817,52

Newton Cardoso Jr. (MDB) 50.000,00 - 50.000,00

Odelmo Leão (PP) 50.000,00 - 50.000,00

Margarida Salomão (PT) 30.000,00 12.156,53 42.156,53

Eduardo Barbosa (PSDB) 35.000,00 - 35.000,00

Leonardo Monteiro (PT) 6.250,00 17.156,53 23.406,53

Laudivio Carvalho (Podemos) - 12.156,53 12.156,53

George Hilton (PSC) - 11.772,15 11.772,15

Raquel Muniz (PSD) 10.000,00 - 10.000,00

Rodrigo Pacheco (DEM) - 6.881,20 6.881,20

Subtenente Gonzaga (PDT) - 1.716,00 1.716,00

Saraiva Felipe (MDB) - 1.305,40 1.305,40

Misael Varella (PSD) - 954,75 954,75

Dimas Fabiano (PP) - 918,00 918,00

Renzo Braz (PP) - 918,00 918,00

Diego Andrade (PSD) - 781,47 781,47

Marcelo Álvaro Antônio (PSL) - 750,00 750,00

Zé Silva (SD) - 750,00 750,00

Brunny (PR) - 464,75 464,75

DEPUTADOS FEDERAIS Direta Indireta Total

Total de doações diretas de mineradoras R$ 2.341.461,00 Total de doações indiretas de mineradoras R$ 1.843.736,80
Total de doações de mineradoras R$ 4.185.197,80

Total de doações indiretas de mineradoras

R$ 1.843.736,80
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Total de doações de mineradoras

R$ 4.185.197,80

Total de doações diretas de mineradoras R$ 6.281.738,00 Total de doações indiretas de mineradoras R$ 4.554.409,26

Total de doações de mineradoras

R$ 10.836.147,26

Militares israelenses e equipes de resgate brasileiras durante buscas por vítimas em Brumadinho, onde uma barragem
da mineradora Vale se rompeu.
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Sete Lagoas
Título: Dia de posse na Assembleia terá cerimônia discreta em razão da tragédia de Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Em cerimônia mais modesta em razão da tragédia de Brumadinho, os 77 deputados  estaduais eleitos em outubro
serão empossados hoje para quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa . Neste mesmo dia, os
parlamentares elegem a nova direção da Casa, que deverá ficar sob a batuta de Agostinho Patrus  Filho (PV), eleito
para o quarto mandato consecutivo.

Candidato único, ele teve o nome construído nos bastidores do Legislativo tão logo o empresário Romeu Zema (Novo)
ganhou a disputa para o governo de Minas Gerais. Visto como conciliador e articulador pelos colegas, o parlamentar se
firmou como um nome de consenso e uma terceira via aos grupos aliados do PT e PSDB.

O PV foi o primeiro partido a declarar apoio a Zema no segundo turno das eleições, quando o candidato do Novo
enfrentou o senador Antonio Anastasia (PSDB). Embora tenha sido secretário de Turismo no governo de Anastasia
(2011 a 2014), o PV rompeu com o PSDB depois das eleições de 2014, quando os tucanos lançaram Pimenta da Veiga
para o Palácio da Liberdade.

Na disputa de 2016 para a Prefeitura de BH, Patrus apoiou o então candidato Alexandre Kalil (PHS), que se apresentou
como uma terceira via contra João Leite  (PSDB) e Reginaldo Lopes (PT). No ano passado, no primeiro turno esteve
com Adalclever Lopes (MDB), presidente  da Assembleia, e até então uma alternativa a Anastasia e Fernando
Pimentel (PT).

"Esse histórico fortaleceu o nome de Agostinho como uma terceira via, que é justamente o discurso do Romeu Zema.
Era natural que ele colocasse a candidatura, e desde então começou a receber apoios de diversos partidos,
consolidando a trajetória da candidatura", disse um deputado que preferiu o anonimato.

A aliança com Zema repercutiu ainda no apoio do Novo, que chega à Assembleia pela primeira vez com três
parlamentares. No início de dezembro, quando o parlamentar já contabilizava a adesão de 58 colegas de 19 partidos, o
Novo divulgou uma nota em favor do candidato. "Patrus assumiu o compromisso de buscar métodos de gestão mais
eficientes que reduzem os gastos da ALMG", dizia o texto.

À medida que a candidatura de Agostinho Patrus ganhava mais capilaridade, minguava a lista de deputados
dispostos a disputar o comando da Casa.

Apenas Arlen Santiago  (PTB) se manteve na disputa por mais tempo. Ele retirou a candidatura há duas semanas.
"Na hora em que o Adalclever Lopes abraçou realmente a campanha do Agostinho, ficou inviável ter outra candidatura.
Isso ia submeter colegas ao constrangimento", comentou o deputado, que apoia o nome de Patrus e é candidato ao
cargo de terceiro secretário.

Patrus vai assumir o cargo também ocupado pelo pai, já falecido, Agostinho Patrus , deputado por seis mandatos
seguidos, entre 1983 e 2007, e presidente do Legislativo mineiro de 1995 a 1997.

O novo presidente  da Casa terá pela frente a missão de conduzir a reforma administrativa defendida por Romeu
Zema, mudanças na previdência dos servidores e a votação de leis que normatizarão a renegociação da dívida de mais
de R$ 90 bilhões que o estado tem com a União.

Mesa

A eleição da Mesa Diretora está marcada para as 16h desta sexta-feira, no plenário, em votação aberta no painel
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eletrônico. Deputado mais idoso da Casa, Hely Tarquínio (PV), de 78 anos, presidirá a sessão. Também caberá a ele
anunciar o resultado - que é imediato - e empossar o novo presidente do Legislativo.

O prazo para a inscrição dos concorrentes aos sete cargos da direção da Assembleia termina às 12h. Mas até ontem,
todas as cadeiras apresentavam apenas um candidato para cada.

No acordo entre legendas, estavam definidos os nomes de Antônio Carlos Arantes  (PSDB) para a primeira
vice-presidência, de Cristiano Silveira (PT) para a segunda vice, e de Alencar da Silveira Jr . (PDT) para a terceira.
O MDB indicará Tadeu Martins Leite como o secretário-geral; Carlos Henrique , do PRB, ocupará a segunda
secretaria; e o PTB ficará com a terceira secretaria, com Arlen Santiago .

O governador Romeu Zema confirmou presença na posse. Ele deverá enfrentar protestos de prefeitos, servidores
públicos e atingidos por barragens, que marcaram manifestações do lado de fora da Assembleia durante a posse.

Programação

12H - Prazo final para registro de candidaturas na eleição da Mesa Diretora da Assembleia.

13H - Recepção dos deputados no Salão Nobre.

14H - Abertura da sessão, que será presidida pelo deputado mais velho, no caso, Hely Tarquínio (PV), de 78 anos,
eleito para o sétimo mandato

Deputados prestam juramento.

Após a posse dos parlamentares é feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema.

16H - Eleição da Mesa Diretora: deputados escolhem o novo presidente , três vice-presidentes e três secretários.

O novo presidente da Casa faz o discurso de encerramento da primeira sessão da nova legislatura.

Com EM
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Coordenadores do Polo Metropolitano II do Parlamento Jovem

Na última terça-feira (30), os coordenadores do Polo Metropolitano II do Parlamento Jovem Minas se reuniram na
cidade de Conceição do Mato Dentro, para traçar as estratégias e definir o cronograma de atividades do projeto para
este ano. Estiveram presentes os coordenadores das cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, Catas
Altas, Itabira, Sabinópolis e Alvorada de Minas, que compõem o polo.

Na oportunidade foi definido o cronograma do polo bem como os locais das atividades regionais. No mês de abril os
jovens das 7 cidades se reúnem em Sabinópolis para um momento de integração.

A votação das propostas da plenária regional será realizada em agosto em Conceição do Mato Dentro, município sede
do polo este ano. Por sua vez, São Gonçalo do Rio Abaixo, uma semana antes, receberá todos os jovens do programa
para realizar os Grupos de Trabalho para plenária regional. A Plenária Estadual do projeto será realizada em setembro,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

O tema do PJ este ano é "Discriminação Étnico-Racial".

Sobre o Projeto

O Parlamento Jovem é desenvolvido pela ALMG desde 2004, por meio da Escola do Legislativo (ELE), em parceria
com a PUC Minas e com câmaras municipais e visa à formação política e cidadã de alunos dos ensinos médio e
superior. A cada ano, um novo tema, escolhido pelos estudantes, subsidia os trabalhos.

Esta é a 4ª vez que São Gonçalo participa do projeto.
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Tomam posse hoje, 1° de fevereiro, todos os senadores, deputados federais e os deputados  estaduais. As posses
ocorrem em uma primeira reunião preparatória, realizando-se depois a segunda reunião para eleição dos presidentes
das Casas (Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa ) para mandato de dois anos.

No Senado Federal, temos 81 senadores, mas somente 54 tomam posse hoje para o mandado de oito anos. Os
demais foram eleitos em 2014. Essa foi a maior renovação da história Em Minas, teremos como representantes os
senadores Carlos Viana (PHS) e Rodrigo Pacheco (DEM), além de Antônio Augusto Anastasia (PSDB) que continuará
por mais quatro anos.

Na Câmara Federal, e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a alternância é diferente: todos os deputados
possuem mandato de 4 anos. Dos 513 deputados  federais que tomam posse hoje, 270 foram reeleitos e 243 estão
indo para o primeiro mandato, ou seja, uma renovação de 47,3%. Essa foi a maior renovação desde a
redemocratização iniciada com o advento da Nova República. Em Minas Gerais, temos 77 deputados  estaduais
tomando posse hoje, sendo que 31 iniciam o primeiro mandato.

Os parlamentares - senadores e deputados  - terão inúmeros desafios para os próximos quatro anos, o que requer
profissionalismo, articulação política, comunicação e liderança para solucioná-los.

Entre os desafios, podemos citar a reforma da previdência, tão necessária para reduzir as despesas da União e dos
Estados a destinação de mais recursos para as pesquisas acadêmicas, visando incentivar os pesquisadores brasileiros
a implementação de políticas de segurança e o direcionamento de emendas com base em indicadores.

Peguemos um exemplo: o segmento populacional classificado como melhor idade está cada vez mais numeroso - e
com mais disposição. A tendência é que o número de idosos sobreponha o de crianças e jovens em algumas décadas.
De acordo com o IBGE, até 2060 teremos 25,5% de cidadãos com mais de 65 anos. Esse cenário influencia
diretamente na saúde, previdência e no mercado de trabalho. Logo, vejamos que os debates que aguardam os novos
legisladores são extremamente decisivos para a construção do país que queremos deixar para nossos filhos e netos.

Tom Jobim diz que o Brasil não é para principiantes, logo, esperamos que os representantes eleitos liderem pelo
exemplo e promovam as mudanças que aguardamos - todos - há tanto tempo. Vale, ao finalizar, relembrar o antigo e
bem atual recado do saudoso Dr. Ulisses Guimarães: "O povo nos convocou para realizarmos mudanças. Ou
mudamos, ou seremos mudados".
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O total colocou a Vale entre os maiores protagonistas de financiamento de campanha naquele ano, em patamar só
comparável à JBS
A Vale e suas mineradoras e empresas subsidiárias influenciaram em 25 Estados e no Congresso Nacional ao
distribuir, por meio de doações oficiais e legalizadas, recursos que somaram R$ 82,2 milhões a deputados ,
senadores, governadores e aos três candidatos mais votados à presidência, segundo levantamento do Estadão Dados.
No total, 139 parlamentares estaduais e 101 federais, além de sete governadores e dez senadores, foram eleitos em
2014 - para a legislatura que se encerra neste mês - com alguma participação dessas mineradoras em suas
campanhas. Doações de empresas a políticos já não são mais permitidas.

O total colocou a Vale entre os maiores protagonistas de financiamento de campanha naquele ano, em patamar só
comparável à JBS, empresa de alimentação que informou em delação premiada ao Ministério Público o caráter ilegal
do dinheiro doado.

As doações da mineradora são concentradas em Estados onde a empresa desenvolve operações volumosas, como
Minas (18%), Pará (8,8%) e Espírito Santo (8,2%), mas compreende diferentes partidos, do PT ao PSDB, com
destaque para políticos do PMDB. No total, candidatos de 27 partidos diferentes receberam doação dessas
mineradoras.

O cientista político da Fundação Getulio Vargas (FGV) Cláudio Couto vê ligação direta entre as doações e a defesa da
agenda da doadora. "A empresa espera que o político defenda seus interesses, e isso não significa agir
necessariamente de forma corrupta para facilitar algo. Mas que defenda um marco regulatório nos moldes desejados,
por exemplo", explica ele. "E isso não é peculiar à mineração. Acontece com vários setores", acrescenta.

A miríade de doações fez com que políticos que receberam valores da Vale fossem maioria entre os eleitos, como é o
caso do Espírito Santo, onde oito dos dez deputados  federais receberam doações da empresa. A porcentagem é alta
também entre eleitos para o Congresso por Minas (64,5%), Sergipe (50%) e Pará (47%). Nas assembleias estaduais, o
padrão é o mesmo: 16 dos 24 deputados  do Mato Grosso do Sul receberam dinheiro da Vale, 24 dos 41 no Pará e 45
dos 77 em Minas.

Ver galeria . 31 Fotos

Buscas por vítimas de rompimento de barragem em Brumadinho entraram no quarto dia nesta segunda-feira.
Israelenses começaram a trabalhar hoje. Primeiros corpos foram sepultados na cidade

"A Vale nem me procura porque sabe que não vou aceitar", diz o deputado estadual de Minas João Vítor  Xavier
(PSDB), autor de um projeto que previa maior rigor na fiscalização de barragens e pretendia desativar modelos como
os de Brumadinho e Mariana - construídas com a técnica de alteamento à montante, considerada obsoleta e insegura.
Em julho de 2018, sua proposta acabou reprovada na Comissão de Minas e Energia  da Assembleia mineira por três
votos a um. Dois dos três que votaram contra receberam doação da Vale em 2014.

"Durou 30 segundos a análise e eles votaram contra. Passamos oito meses desenvolvendo a proposta com população,
Ministério Público e Ibama, mas eles não quiseram ouvir os argumentos técnicos e preferiram ouvir as mineradoras",
diz. Reeleito para mais um mandato, Xavier promete encampar novamente o projeto, dessa vez "esperançoso por
mudança".

Vale
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A reportagem perguntou à Vale com que fins institucionais a empresa fazia as doações, como foram escolhidos os
candidatos que receberam recursos, por que as doações são mais volumosas nos Estados onde há mais operações da
mineradora, se a empresa manteve contatos com os parlamentares eleitos com ajuda da Vale e se há nova política
para doação por pessoa física - única modalidade permitida pela lei atual. As perguntas não foram respondidas até a
publicação desta matéria.
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A Vale e suas mineradoras e empresas subsidiárias influenciaram em 25 estados e no Congresso Nacional ao
distribuir, por meio de doações oficiais e legalizadas, recursos que somaram R$ 82,2 milhões a deputados ,
senadores, governadores e aos três candidatos mais votados à presidência, segundo levantamento do Estadão Dados.
No total, 139 parlamentares estaduais e 101 federais, além de sete governadores e dez senadores, foram eleitos em
2014 - para a legislatura que se encerra neste mês - com alguma participação dessas mineradoras em suas
campanhas. Doações de empresas a políticos já não são mais permitidas.

O total colocou a Vale entre os protagonistas de financiamento de campanha naquele ano, em patamar só comparável
à JBS, empresa de alimentação que informou em delação premiada ao Ministério Público o caráter ilegal do dinheiro
doado.

As doações da mineradora são concentradas em estados onde a empresa desenvolve operações volumosas, como
Minas (18%), Pará (8,8%) e Espírito Santo (8,2%), mas compreende diferentes partidos, do PT ao PSDB, com
destaque para políticos do MDB. No total, candidatos de 27 partidos diferentes receberam doação dessas mineradoras.

O cientista político da Fundação Getulio Vargas (FGV) Cláudio Couto vê ligação direta entre as doações e a defesa da
agenda da doadora. "A empresa espera que o político defenda seus interesses, e isso não significa agir
necessariamente de forma corrupta para facilitar algo. Mas que defenda um marco regulatório nos moldes desejados,
por exemplo", explica ele. "E isso não é peculiar à mineração. Acontece com vários setores", acrescenta.

As doações fizeram com que políticos que receberam valores da Vale fossem maioria entre os eleitos, como é o caso
do Espírito Santo, onde oito dos dez deputados  federais receberam doações da empresa. A porcentagem é alta
também entre eleitos para o Congresso por Minas (64,5%), Sergipe (50%) e Pará (47%). Nas assembleias estaduais, o
padrão é o mesmo: 16 dos 24 deputados  do Mato Grosso do Sul receberam dinheiro da Vale, 24 dos 41 no Pará e 45
dos 77 em Minas.

"A Vale nem me procura porque sabe que não vou aceitar", diz o deputado estadual de Minas João Vítor  Xavier
(PSDB), autor de um projeto que previa maior rigor na fiscalização de barragens e pretendia desativar modelos como
os de Brumadinho e Mariana - construídas com a técnica de alteamento à montante, considerada obsoleta e insegura.
Em julho de 2018, sua proposta foi reprovada na Comissão de Minas e Energia  da Assembleia mineira por três
votos a um. Dois dos três que votaram contra receberam doação da Vale em 2014.

"Durou 30 segundos a análise e eles votaram contra. Passamos oito meses desenvolvendo a proposta com população,
Ministério Público e Ibama, mas eles não quiseram ouvir os argumentos técnicos e preferiram ouvir as mineradoras",
diz. Reeleito para mais um mandato, Xavier promete encampar novamente o projeto, dessa vez "esperançoso por
mudança".

Vale

A reportagem perguntou à Vale com que fins institucionais a empresa fazia as doações, como foram escolhidos os
candidatos que receberam recursos, por que as doações são mais volumosas nos estados onde há mais operações da
mineradora, se a empresa manteve contatos com os parlamentares eleitos com ajuda da Vale e se há nova política
para doação por pessoa física - única modalidade permitida pela lei atual. As perguntas não foram respondidas até a
publicação desta matéria.
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Três novos vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Juiz de Fora, nesta quinta-feira, 30.

Os parlamentares são suplentes dos deputados eleitos para Assembleia Legislativa  de Minas de Gerais e Câmara
dos Deputados .

Wagner França (PTB) assume a vaga de Charlles Evangelista (PSL), eleito deputado federal; Juraci Scheffer (PT)
ocupa a cadeira de Roberto Cupollilo (PT); eleito deputado estadual; e Nilton Militão (PTC) entra no lugar de Sheila
Oliveira (PSL), eleita deputada estadual.

Os novos parlamentares iniciam as atividades nesta sexta-feira.
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A fake 'excelência' de Minas
Servidores públicos insatisfeitos com o ainda breve mandato do governador Romeu Zema (Novo) se reunem no início
da tarde desta sexta-feira (1º), em frente à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), onde ocorre a posse
dos deputados  estaduais e a eleição para a Mesa Diretora da Casa. O clima é de tranquilidade e o trânsito na regiao
é bastante lento. A reivindicação mais urgente é relacionada ao pagamento integral do décimo terceiro.

A categoria critica o parcelamento em 11 vezes do décimo terceiro salário, anunciado na segunda-feira (28) e a falta de
diálogo de Romeu Zema (Novo) com o funcionalismo. Além disso, o governador convive com a pressão dos municípios,
que têm a receber do governo estadual mais de meio bilhão de reais.

O Tenente-coronel da reserva, Domingos Sávio de Mendonça, que pertence à coordenação do movimento em defesa
dos direitos dos policiais militares e civis, e engloba também agentes socioeducativos e o Corpo de Bombeiros, reprova
o início de mandato de Romeu Zema.

"Não aceitamos o parcelamento, exigimos pagamento integral do décimo terceiro. Os juízes, promotores, defensores
públicos e deputados já receberam integralmente. Queremos isonomia", afirmou Mendonça.

Outra crítica do servidor é a suspensão do curso técnico de segurança pública para formação de soldados determinada
por Zema. O curso teria início em 12 de fevereiro. Agora, a data prevista para sua realização é março de 2020.

Representantes de cerca de 80 municípios de Minas, como Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Barbacena,
Curvelo e João Monlevade estiveram na caminhada.

Após as 16h, o movimento segue para a Praça Sete, na região central de BH. "Queremos falar com a sociedade, o
apoio dela é fundamental", completou Mendonça. Ele ainda prometeu: "Se Zema não nos atender, vamos acampar na
porta da casa dele".

Denise Romano, diretora estadual do Sind-Ute, afirmou que a falta de diálogo com o governador é um dos principais
problemas que os servidores encontram.

"Já oficiamos o governo inúmeras vezes para abrir um processo de conversa, de negociação. Nossa principal crítica é o
parcelamento do 13º. Queremos que isso seja alterado, o trabalhador não trabalha a prestação. O diálogo com o
governo não existe", comentou a dirigente sindical.

A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (Affemg) e o Coletivo de Entidades -
Intersindical-MG também se uniram ao protesto contra Romeu Zema.

Crime de Brumadinho

Um ato organizado pelo Muitas, gabinete da deputada estadual eleita Andreia de Jesus (PSOL), cobrou justiça pelo
ocorrido na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte.

"A Vale está matando os quilombolas, as comunidades irracionais, pescadores...", disparou a parlamentar.

"Exigimos justiça sobre o genocídio ocorrido em Brumadinho" era a mensagem de uma das faixas. Em frente a ALMG,
cruzes em alusão aos mortos de Brumadinho foram colocadas na calçada com os dizeres: "Vale assassina".
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Grupo que participa do protesto jogou lama na escadaria da Assembleia, onde deputados tomam posse hoje
Populares fazem uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) contra a Vale e em
homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, na tarde desta sexta-feira.

Barro foi jogado no chao na escadaria da Assembleia e um manifestante está com o corpo sujo do material,
simbolizando os mortos. A manifestação foi organizada pelo grupo Santa Mão, coletivo criado depois da tragédia em
que mais de 100 pessoas morreram.

"Não foi acidente. O Estado mata rio, mata peixe e mata gente", gritam os manifestantes, revezando as palavras estado
e Vale.

Os manifestantes estão ainda com cartazes, cruzes e a todo instante gritam "assassinos". Um grupo coleta assinaturas
para um abaixo-assinado pela desativação da barragem de rejeitos de Raposos, da AngloGold.

Os manifestantes tentam ainda entrar na Assembleia Legislativa , onde daqui a pouco os 77 deputados  eleitos em
outubro tomam posse.
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A fake 'excelência' de Minas
Servidores públicos de Minas Gerais tentam, na tarde desta sexta-feira (1°), entrar a força no plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, onde vai ocorrer a posse dos 77 deputados  eleitos em outubro. Eles tentaram passar
pela porta de vidro que dá acesso ao salão anterior ao plenário. Seguranças da Casa bloquearam a entrada. Depois, os
manifestantes subiram para o Salão Nobre da Casa porque receberam a informação de que Zema chegou no local.

Eles pedem o pagamento integral do 13° salário que foi dividido em 11 vezes pelo governador Romeu Zema (Novo).

Os manifestantes também reinvindicam pela isonomia dos poderes. Eles reclamam que servidores dos poderes
Legislativo e Judiciário recebem os salários no 5° dia útil e já tiveram a bonificação natalina depositada.

Do lado de fora, também há protestos contra o governo Zema. Clique aqui para ler mais sobre os atos.
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'Não foi acidente. O Estado mata rio, mata peixe e mata gente', gritam os manifestantes
Manifestantes

Populares fazem uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa , neste momento, contra a Vale do Rio Doce
e em homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho.

Barro foi jogado no chão na escadaria da Assembleia e um manifestante está com o corpo sujo do material,
simbolizando os mortos.

"Não foi acidente. O Estado mata rio, mata peixe e mata gente", gritam os manifestantes, revezando as palavras estado
e Vale.

Os manifestantes estão ainda com cartazes, cruzes e a todo instante gritam "assassinos".

Os manifestantes tentam ainda entrar na Assembleia Legislativa , onde daqui a pouco os 77 deputados  eleitos em
outubro tomam posse.

A manifestação foi organizada pelo grupo Santa Mão, coletivo criado depois da tragédia de Brumadinho.

Em repúdio ao parcelamento do 13 salário e em protesto à tragédia de Brumadinho, policiais civis e militares e agentes
penitenciários fecharam o quarteirão da Rua Rodrigues Caldas, na porta da Assembleia Legislativa .

Do alto de um carro de som, representantes do setor de seguranças pública reclamam da falta de dinheiro para pagar
as contas. "Por favor governador, veja a nossa situação. Trabalhamos muito para ver o salário dividido de três vezes",
reclama um sindicalista.

O clima esquentou quando foi dito que a política salárial do governo Romeu Zema é a mesma do PT. Populares que
protestavam no mesmo lugar contra a Vale, várias fortemente.

Em resposta, os policiais começaram.a gritar "Lula ladrão".

Os ânimos acalmaram quando outro sindicalista pegou o microfone e alertou que o movimento é único, em prol dos
servidores públicos. "Esse não é um movimento partidário", discursou.

Os manifestantes cobram ainda que os deputados  estaduais tenham uma atuação mais efetiva em defesa do
servidor público.
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A fake 'excelência' de Minas
Alvo de manifestações e protestos nesta sexta-feira (1º), dia da posse dos deputados estaduais na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o governador Romeu Zema (Novo), ganhou pelo menos uma trégua da
Associação Mineira dos Municípios (AMM). De acordo com o presidente  da entidade, Julvan Lacerda, prefeito de
Moema, pelo menos até domingo o governador terá um voto de confiança.

"Estava marcada uma manifestação no dia de hoje, mas, pela sinalização do governo de regularização de repasses,
estamos construíndo um acordo judicial e na próxima semana temos uma audiência de conciliação, aí resolvemos dar
um voto de confiança e não fazer essa manifestação", explicou Lacerda, presente na sede da ALMG.

Conforme acredita Lacerda, a dívida de janeiro será paga e a partir de fevereiro os repasses constitucionais de IPVA e
ICMS serão regularizados. Quanto a dívida deixada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT), ele está ciente de que
ela será quitada parceladamente.

"Temos esse dinheiro (cerca de R$ 500 milhões) que ficou de janeiro e estamos negociando para receber mais rápido.
O que é do governo anterior (Pimentel), como definimos em assembleia geral, vamos esperar um tempo maior, uma
carência, para pagar em parcelas. Mas esse de janeiro precisamos dele porque as prefeituras estão estranguladas, e
vamos negociar na próxima semana para saber desse dinheiro", continuou.

Crime em Brumadinho

Sobre o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que matou centenas de pessoas, e sobre a decisão da
empresa de fechar suas minas no Estado, Lacerda reconheceu que as prefeituras terão que se adequar a mais este
prejuízo.

"Isso (fechamento das minas da Vale) gera um impacto que ainda não paramos para estudar como vai ser. Temos uma
associação especializada nisso, que é a AMIG (Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais), que cuida
das mineradoras e tem suporte nessa área. Mas, sem dúvida, gera um impacto financeiro negativo nas contas do
Estados e dos municípios e que vamos ter que, mesmo diante de todas as dificuldades, nos ajustar", completou.
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A fake 'excelência' de Minas
A escada que dá acesso a uma das entradas da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais foi palco de uma
manifestação contra a mineradora Vale, responsável pelo crime ambiental ocorrido em Brumadinho, na última
sexta-feira (25).

O protesto foi organizado pelo movimento Santa Mão, criado em Belo Horizonte após o rompimento da barragem
localizada no Córrego do Feijão.

Guilherme, que não quis dizer o sobrenome, afirma que o objetivo do grupo é fiscalizar todos os acontecimentos: "Os
engenheiros já estavam cientes do que poderia ocorrer. Eles não tomaram nenhuma providência".

P.D, que prefere manter anonimato, também é integrante do movimento, mora e trabalha em Casa Branca, a 20
minutos do Córrego do Feijão, onde estava localizada a barragem. Ele e cinco amigos foram ao local protestar.

"Dinheiro não compra vida. Vamos continuar brigando até morrer. Dou minha vida por essa causa. A Vale tem que ir
embora, sair do nosso país", esbravejou.

Ao som de muitos apitos, os manifestantes entoavam palavras de ordem contra a mineradora: "Não foi acidente. A Vale
mata rio, mata peixe e mata gente".

Os manifestantes também exigem que os deputados  estaduais que iniciam seus mandatos nesta sexta instaurem a
"CPI da Mineração".
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Outras duas manifestações aconteceram durante a posse, nesta sexta-feira (1º)
Agentes penitenciários e policiais civis fizeram manifestação durante a cerimônia de posse dos deputados  estaduais
na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na manhã desta sexta-feira (1º). Outros dois protestos
aconteceram durante a posse.

Os servidores estariam tentando empurrar a porta de vidro enquanto os seguranças da ALMG barram a entrada (veja
no vídeo acima). Eles teriam ficado por cerca de 30 minutos insistindo.

Já em outra área da praça da Assembleia , trabalhadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) estariam
protestando. Também houve manifestação contra a Vale feita por civis.
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O lamentável e criminoso desastre de Brumadinho (Grande BH) fechou o primeiro mês do ano de forma trágica,
poupando até o governo de Romeu Zema, do partido Novo, de maiores críticas e reprovações e dando-lhe mais tempo
para mostrar a que veio e dizer o que seria 'novo'. Até o momento nada mostrou nem acrescentou algo na prática
política e administrativa do estado, que possa levar o carimbo de "novo". Abriu o governo de maneira frágil, sem
conseguir transformar o discurso de campanha em ação de governo.

Desde a campanha, ele e todos os outros concorrentes sabiam do estado calamitoso das finanças estaduais; não
podem alegar desconhecimento, falta de transparência e má vontade na transição. Nesse período, em vez de arregaçar
as mangas e debruçar-se sobre a realidade mineira, o eleito foi para Londres fazer curso de gestão, deixando para trás
uma articulação política importante na votação do orçamento que, hoje, ele tem que executar sem ser seu. Um
orçamento que vem engessado, especialmente porque foi feito pelo antecessor, Fernando Pimentel (PT). O déficit
oficial é de R$ 11,4 bilhões, mas Zema acredita ser de R$ 30 bilhões. Em São Paulo, ao contrário, a turma do
governador eleito João Dória (PSDB) participou da tramitação, em dezembro, e fez mudanças na peça orçamentária
que julgou necessárias ao governo de agora.

Cadê o plano Zema?

Ao fim do primeiro mês, não vimos nada de novo em Minas; antes, velhas práticas, que rondam a administração, e falta
de ações comprometem um novo governo e uma nova possibilidade para o estado. Diferentemente do colega paulista,
Zema mantém uma agenda velha. Em São Paulo, João Dória abriu o governo e o ano com pacote de medidas,
reformando administrativamente o estado e agenda de privatizações de pequenas e médias estatais. Se acertar ou não
é história para o futuro. Aqui, Zema fica driblando credores, servidores e se apropriando de recursos dos municípios
para pagar as contas, sem apresentar, até hoje, plano de recuperação fiscal.

Com apenas um mês de governo, já deve mais de R$ 522 milhões aos municípios mineiros, de acordo com a
Associação Mineira de Municípios (AMM). Segundo os dados, o governo de Minas deve cerca de R$ 459 milhões do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 63 milhões do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Ficará dependente e de pires na mão

A nova administração se diz dependente do governo federal, que irá renegociar a dívida de Minas com a União, de
quase R$ 90 bilhões, dar fôlego financeiro e dizer como que o estado deve ser administrado; ou seja, que estatais
serão vendidas, que deverá congelar salários e contratações e até aumentar a contribuição previdenciária dos
servidores, além de fazer sua reforma da previdência à luz do que o governo federal fizer por lá.

Claro, algumas questões devem seguir juntas e alinhadas, mas qual é o projeto de Zema, melhor, qual é o projeto do
partido Novo que não o deixe na vala comum dos velhos partidos. Até agora, o cidadão não sabe, se é que ele existe.
A comunicação com a população segue desastrosa sob a crença de que basta entrar nas redes sociais e, se lá está
bem, tudo ficará bem. Ledo engano.

Aécio fechou apoio do PSDB
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No plano político, não se pode dizer nada de novo. Ao contrário, fez acordo com o ex-senador e deputado federal a
partir de hoje, Aécio Neves (PSDB), para ter governabilidade. Um acordo 'debaixo dos panos', já que PSDB e Aécio
Neves são 'tóxicos' no meio político de hoje, daí a falta de transparência. Mas o PSDB está lá no governo: na parte
técnica tem os conselhos da ex-secretária de Planejamento dos governos tucanos, Renata Vilhena; na política, dois
tucanos, o secretário de governo, Custódio Mattos chefia da coordenação política e, na condução da base política, o
deputado estadual Luiz Humberto, que é o líder do governo. O trabalho deles será manter a base de sustentação coesa
e alinhada com o novo governo; novo, nada, com o governo do momento. Vida que segue sempre igual como dantes
no quartel do Abrantes.

Acordão de sempre prevalece na 'velha' Assembleia

Teremos mudanças, novas caras e velhas políticas na Assembleia Legislativa . Pra começar, o acordão de todos os
partidos levará a eleição do candidato único à Presidência da Assembleia, deputado Agostinho Patrus  (PV), que é
também aliado do novo governo. O mesmo acordão deixará partidos da direita à esquerda no comando da casa, do
PSDB ao PT, PDT, PRB, PV, PTB, MDB, etc.

A primeira vice-presidência será ocupada pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes  (PSDB). A segunda
vice-presidência pelo deputado estadual Cristiano Silveira (PT); e a terceira vice-presidência, pelo deputado
Alencar da Silveira Júnior  (PDT). Já o cargo de primeiro secretário será do deputado estadual Tadeu Martins (MDB),
o segundo secretário será o deputado Carlos Henrique (PRB); e o terceiro secretário, o deputado estadual Arlen
Santiago (PTB).

Haverá quatro blocos parlamentares: dois chamados 'independentes', um de governo e outro de oposição. Boa vontade
e maioria não faltarão ao novo governo para que ajuste seus rumos. Tudo somado, a vocação governista da
Assembleia continuará travando a história.
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Empresas mineradoras doaram dinheiro para 80% dos deputados  estaduais mineiros eleitos no pleito de 2014. À
época, doações de pessoas jurídicas ainda eram autorizadas pela legislação. As informações foram coletadas pela
Rádio Itatiaia e veiculadas pela emissora nessa quinta-feira (31).

De acordo com a reportagem, a prestação de contas dos parlamentares, disponibilizada no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), aponta que apenas 18 dos 77 deputados  eleitos não receberam recursos de companhias ligadas à
mineração. A emissora afirma, ainda, que a doação global ultrapassa a casa dos R$4,2 milhões.

Na lista publicada pela Itatiaia, onde consta os nomes de nove parlamentares, o deputado Paulo Guedes (PT) aparece
em primeiro lugar, com R$ 513 mil arrecadados. O parlamentar foi procurado pelo Hoje em Dia, mas não atendeu as
ligações até o fechamento da edição.

À Itatiaia, informou que "as doações foram feitas legalmente e mediadas pelo partido" e que "nunca teve contato com
nenhuma mineradora".

O deputado Sávio Souza  Cruz (MDB) - segundo colocado no ranking com R$340 mil, de acordo com a Itatiaia -
informou ao Hoje em Dia que "a maior parte do recurso recebido foi via partido" e que, por isso, não conhece as
empresas doadoras.

Já o deputado Gustavo Corrêa (DEM), que recebeu R$290 mil, afirmou que todas as doações "foram declaradas em lei
e as contas foram aprovadas".

Gil Pereira  (PP), que aparece na lista com R$220 mil, foi procurado, mas todas as ligações caíram na caixa postal. O
deputado Bosco  (Avante), que recebeu R$ 210 mil, respondeu por nota que, apesar de ter recebido a verba, "nunca
deixou de fiscalizar ou votar matérias relacionadas às mineradoras".

Os deputados  Tiago Ulisses (PV) e Adalclever Lopes (MDB) foram procurados por telefone nos respectivos
gabinetes, mas não se posicionaram até o fechamento desta edição.

Por meio da assessoria de imprensa, Ivair Nogueira (MDB) - que aparece na lista com R$ 140 mil - lembrou que "as
doações de empresas àquela época eram autorizadas e legais juridicamente, como está transparente na prestação de
contas da campanha".

Gustavo Santana (PR), que recebeu R$135 mil, e Elismar Prado  (Pros), com R$125 mil, foram procurados por
telefone nos gabinetes na Assembleia, mas as ligações não foram atendidas.
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A fake 'excelência' de Minas
Os presentes na cerimônia de posse na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na tarde desta sexta-feira
(1°), homenagearam as vítimas do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, na região metropolitana de
Belo Horizonte. Foi feito um minuto de silêncio e um integrante do Corpo de Bombeiros executou um toque do silêncio
com um trompete.

O deputado Hely Tarqüinio (PV), que preside a sessão, leu uma homenagem às pessoas que foram atingidas pela
tragédia e as equipes de resgate que trabalham desde a última sexta-feira (25) no município, como o Corpo de
Bombeiros.

Em uma das falas, Hely disse que palavras não bastam para mitigar a dor dos atingidos e que a Casa precisa garantir
que fatos como esses não se repitam nunca mais.

Como mostrou O TEMPO, somente um dos três projetos que tramitavam na Assembleia que endureciam as regras
para construções e seguranças de barragens foi aprovado na Casa. As propostas começaram a tramitar no Legislativo
logo após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. Na época, a tragédia resultou em 19 mortos e
poluiu o Rio Doce.
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Foto: Alessandra Mendes/ Itatiaia

O início da cerimônia de posse dos 77 deputados  na ALMG (Asssembleia Legislativa de Minas Gerais) começou com
confusão no plenário nesta sexta-feira, no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Servidores
da segurança protestam pedindo o pagamento do 13º salário.

Os funcionários se aglomeram onde o acesso é restrito e batem na porta de vidro, com gritos de revolta pelo atraso no
pagamento.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, informou que o pagamento será feito em 11 parcelas. As parcelas serão
pagas no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, a partir de fevereiro, segundo o governador.
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Janeiro mal acabou e, mesmo com os acontecimentos intensos que marcaram o mês, certos aspectos da política têm
pontapé inicial em fevereiro. Ontem, os deputados  estaduais foram empossados e na próxima terça, 5, as reuniões
da Câmara Municipal estão de volta cheias de novidade.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Divinópolis conta com um representante: Cleitinho  Azevedo
(PPS).

Em contrapartida, a Câmara ganhou um novo rosto entre os vereadores. Matheus Costa (PPS) substitui Cleitinho .
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Hoje a partir das 14h,será realizado a posse dos 77 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa  de
Minas Gerias.Cerca de 1.700 pessoas são esperadas ara a reunião,em que também erão eleitos os membros da mesa
diretora da casa.
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Os 77 deputados  estaduais eleitos na legislatura  assumem seus cargos sem firulas devido a tragédia de
Brumadinho.Também hoje,os parlamentares elegem o novo chefe da casa,ao que tudo indica,a direção da Assembleia
ficará a cargo de Agostinho Patrus do PV,único nome na disputa.
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O plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais inicia as reuniões ordinárias em 5 de fevereiro, 4 dias após a
posse  dos deputados  que acontece nesta tarde. Iniciados os trabalhos, devem ser recebidos pelo plenário, nove
vetos totais e um veto parcial à proposições de lei. Esses vetos precisam ser votados em definitivo pela Assembleia em
um prazo de 30 dias ou passam à impedir a votação  de qualquer outra proposição.
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"...Eu queria pedi hoje começa uma nova fase e agora eu vou me dirigir a suas excelências os novos deputados
estaduais que estão assumindo o legislativa que Minas Gerais eu vi um vídeo de sua excelência o deputado João
Vítor  Xavier que eu não conheço pessoalmente.Que por ocasião do trabalho dele na comissão fez o seguinte
comentário abro aspas "não é se vai romper é quando vai romper" com essa consideração.É ele como relator na
ocasião de uma comissão especial  deixou claro  na Assembleia e por consequência no Brasil inteiro a fragilidade
todas as nossas barragens. Eu queria pedir aos deputados  que aqui foram reeleitos e aos que não foram que se
sentirem aborrecidos com os meus comentários por favor resgatem no departamento de comunicação de vocês aquele
discurso inflamado nominando responsáveis e por favor me mande porque do contrário eu vou continuar tendo a
sensação que tudo que aconteceu passou perto do oportunismo  e eu queria abrir o diálogo com vocês".
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Rádio UFMG Educativa
Título: Manifestação em frente à Assembleia Legislativa - 12h57

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Ao vivo da Praça Assembleia onde acontecem vários protestos. Daqui a pouco acontece a posse dos deputados
estaduais. Há diferentes grupos fazendo protestos no local. Teve confusão envolvendo grupo contra e a favor a Lula,
teve empurra empurra, troca de xingamentos. A Polícia teve que apartar os grupos.
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Rede Minas
Título: Análise da nova Assembléia Legislativa de Minas Gerais - 08h30

Editoria: Opinião Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

No programa de hoje analisamos a nova composição da Assembléia de Minas Gerais. 77 deputados  eleitos em
outubro de 2018 tomaram posse hoje na Assembleia Legislativa . O que podemos esperar para os próximos anos
dos candidatos eleitos? O que devemos prestar mais atenção? Convidamos o historiador e especialista em política
Daniel Machado.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Posse dos deputados estaduais - 12h43

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Política - Hoje é um dia decisivo para as Casas Legislativas em todo o país. Aqui no Estado, 77 parlamentares tomam
posse. Hoje, os 77 deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa . O evento acontece às 14 horas
e em seguida acontece a eleição da nova mesa diretora. O novo presidente da Casa deve ser o deputado
Agostinho Patrus , do PV. O Congresso Nacional e o Senado também escolhe os nomes do novo comando.
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Rádio CBN
Título: Ruas interditadas no entorno da Assembleia Legislativa para posse dos deputados - 12h

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Rua Rodrigues Caldas, no entorno da Assembleia Legislativa , atenção, A partir de agora há um aumento com
relação a interdição das ruas no entorno da Assembleia Legislativa , por causa da posse dos deputados  estaduais.
A posse está prevista para hoje à tarde, por causa disso o trânsito já começou a se alterado no entorno da
Assembleia Legislativa , altura do bairro Santo Agostinho, e a partir do 12h mais ruas do entorno também serão
bloqueadas por causa disso.
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Band
Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h13

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

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Terminamos o primeiro mês de governo de Romeu Zema, turbulento e cheio de tragédias, como o caso Brumadinho e
realmente não vemos nada de novo, com velhas práticas rondando o governo e a falta de ações que justificassem um
novo governo e uma nova possibilidade para Minas Gerais. Zema ao contrário de outros governadores, como de São
Paulo, João Dória, está com uma agenda velha, aqui até hoje Zema segue driblando credores, servidores e se
apropriando de recursos dos municípios mineiros para pagar suas contas. Desde a campanha é eleitoral no passado,
ele e todo mundo sabia que o estado estava quebrado, falido, até agora ele não apresentou seu plano de recuperação
para o estado se disse dependente do governo federal que irá renegociar a dívida de minas com União, de quase 90
bilhões de reais, vai dar um fôlego financeiro sim, mas tamém vai dizer como que o estado deve ser administrado, ou
seja, que estatais irá vender, que deverá congelar salários servidores, contratações de novos servidores e até
aumentarem a contribuição previdenciária de servidores, além de fazer é claro, sua reforma da previdência a luz do que
o governo federal fizer por lá. É claro que algumas questões seguem juntas e alinhadas, mas qual que é o projeto de
Zema? Qual o projeto do partido NOVO, que não o deixe aí na vala comum dos velhos partidos? Até agora o cidadão
não sabe se é que esse plano existe, na sua transição Zema foi fazer curso em Londres de gestão, no final do ano
passado, deixou para trás aqui uma articulação importante na montagem do orçamento que hoje ele está executando,
um orçamento que vem engessado, especialmente, porque foi feito pelo governador antecessor. Então com apenas um
mês de governo Zema já deve, por exemplo, aos municípios meio bilhão de reais, é o valor divulgado pela Associação
Mineira dos Municípios, ontem. Segundo a entidade, o governo deve as prefeituras apenas no mês de janeiro cerca de
459 milhões de reais do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço e 63 milhões de reais do FUNDEB. A
comunicação do governo então nem se fala, segue desastrosas sobre a crença de que usará intensamente as redes
sociais e se lá está tudo bem tudo ficará bem. Mas no plano político não se pode dizer que há algo novo, ao contrário,
fez acordo com e senador e deputado federal, a partir de hoje, Aécio Neves, tucano do PSB para ter governabilidade.
Um acordo camuflado, por que não foi publicizado, não houve transparência disso.  Mas o PSDB está lá no governo.
Na parte técnica tem os conselho da ex secretário do planejamento dos governos tucanos, Renata  Vilhena, na política,
dois tucanos, como o secretário Custódio Mattos, na chefia da coordenação política, e na execução da base política o
tucano também deputado estadual Luiz Humberto, que será o líder do governo Assembleia. O trabalho dele será
manter a base coesa, alinhada com o novo governo, novo nada, com governo do momento. Vida que segue sempre
igual como antes.  Teremos mudanças novas e velhas na Assembleia, para começar, o acordão de sempre de todos os
partidos levará a eleição do candidato único à presidência da Assembleia Agostinho Patrus , do PV,  que é também o
aliado do novo governo. o mesmo acordão deixará todos os partidos representados no comando da Assembleia, da
direita a esquerda, PT, o MDB, PSC, PSL e também o PV, serão todos representados lá. Para se organizar
politicamente os deputados  só fazendo quatro blocos dois independentes, um de oposição e um de governo. Na
verdade, esses blocos buscam ficar naquela linha entre o governo e oposição, para facilitar meios de pressão das
negociações que eles irão fazer durante as votações. A Assembleias Legislativa vai ser recebida hoje sob protesto,
especialmente,  é dos servidores que não estou recebendo os salários em dia e também o 13º salário atrasado. Além 
também, de protesto entidades e movimento sociais contra a tragédia de Brumadinho. Enfim, a Assembleia perdeu
oportunidade de três anos de refazer esse modelo de mineração, fiscalização mais rigorosa, cobrar é recuperação
ambiental, um plano de de recuperação e também de assistência e aos afetados por desastres de barragens, enfim, a
Assembleia não conseguiu politicamente votar, até porque, nessa última legislatura muito deputados , 54 deputados
dos 77, receberam financiamento de mineradoras, então a situação política não trazia essa transparência para que
minas avançasse nesse jeito de minerar ou até mesmo  mudar essa grave dependência que Minas tem da mineração,
buscando diversificar sua própria economia. Então a Assembleia Legislativa  tem uma grande responsabilidade na
ausência de um plano do executivo, buscar a solução para hoje e pro futuro e tentar reparar os desastre do passado,
cobrando e fazendo investigação profunda, exigindo reparação dos danos ambientais e danos também humanos e
materiais.
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Rádio CDL
Título: Acontece hoje Assembleia Legislativa nova posse-07h34

Editoria: Rádio Café
Assunto: ALMG

Publicado: 31-01-2019 Link para a Notícia

Assembleia Legislativa  de Minas também tem posse hoje e espera que a nova legislatura Trabalhe porque a última
muito pouco fez, pouco atuou e envergonhou.
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Band
Título: Índios Pataxós sofrem com a contaminação do Rio Paraopeba - 9h51

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

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

E a contaminação do Rio Paraopeba pela lama de rejeitos da mina de minério da Vale está acarretando uma série de
prejuízos. Neste caso, especificamente, a gente relato agora o drama aldeia indígena Pataxó, que sofre diretamente os
impactos dessa tragédia. Ent: Antonia Alves de Souza (anciã da aldeia), Cacique Hayó,   Ouvintes estão nos enviando
mensagens informando que haverá um ato em frente a Assembleia hoje. Esse ato articulada pelo projeto Manuelzão,
de luto pelos mortos, apoio aos vivos e luta por mudanças no sistema de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Vai
ser de 12h às 15h. Convidam cidadãos, organizações e movimentos sociais em frente a Assembleia hoje.   Comentário:
Só espero que os novos parlamentares comecem a legislatura com bom senso de não fazerem nada festivo. Eu acho
até que não se precisava de pompa nem de nada, simplesmente, passavam lá, assinava e acabou. Não é momento de
ficar indo receber e se bater palmas para ninguém, isso é o momento da gente voltar todos os esforços e olhos pra
para Brumadinho, não é ficar criando comissões  e viajando para lá e pra cá, pegando helicóptero, subindo e olhando
lá de cima gastando dinheiro público e produzindo relatórios que vão levam a nada, como as legislaturas passadas
fizeram.
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Portal R7 - São Paulo (SP)
Título: As 5 lições ignoradas após tragédia de Mariana

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Presidente  da Vale assumiu em 2017 com o lema 'Mariana nunca mais'; pouco mais de três anos depois, rompimento
da barragem de Brumadinho se encaminha para ser a pior tragédia humana em acidentes do tipo no mundo; que
ensinamentos do caso de Mariana governo e empresas ignoraram?
"Mariana nunca mais". Foi com esse lema que Fabio Schvartsman assumiu a presidência da Vale em maio de 2017.

A ideia era "aprender a lição" deixada em 2015 pelo rompimento da barragem da Samarco - de propriedade da Vale e
da BHP Billiton - que deixou 19 mortos e é tida como o maior desastre ambiental da história do Brasil.

Três anos depois, a Vale se vê diante da possibilidade de, desta vez, protagonizar o maior desastre em termos de vidas
humanas dos últimos 30 anos no mundo.

Até agora, segundo dados divulgados no final da quinta-feira, foram encontrados 110 corpos e 238 pessoas estão
desaparecidas após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Se Mariana era para ter servido de exemplo para evitar tragédias como que vimos na última sexta (25), que
ensinamentos deixaram de ser aproveitados pelas mineradoras e as autoridades brasileiras?

Barragens próximas a cidades

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, arrasou o subdistrito de Bento Gonçalves, que ficava a 6 km do
local do acidente.

A tragédia só não foi maior, em termos de mortes humanas, porque uma funcionária da Samarco, moradora de Bento
Gonçalves, conseguiu descer de moto, da barragem até a cidade, e alertar a população.

No caso de Brumadinho (MG), as próprias instalações administrativas da Vale e o refeitório dos funcionários ficavam à
jusante da barragem, ou seja, logo abaixo dela, exatamente no caminho da lama em caso de rompimento. A distância
era de apenas 1,6 km.

Além disso, a pousada Nova Estância e o povoado de Vila Feterco, que abriga casas e sítios, ficavam a cerca de 2 km
da barragem.

"No caso de Brumadinho, o que me chocou num primeiro momento é a proximidade do centro administrativo e do
refeitório, que ficavam à jusante da barragem. A empresa pode dizer que operava dentro de todos os padrões de
segurança, mas não se coloca gente tão próxima de uma barragem, porque nenhuma é 100% segura", critica a
jornalista Cristina Serra, autora do livro Tragédia em Mariana: A história do maior desastre ambiental do Brasil.

Por três anos, promotores que atuaram na força tarefa de investigação do desastre de Mariana defenderam a
aprovação de propostas que pudessem vetar a existência de barragens próximas a comunidades.

A ideia era garantir a existência de uma área de segurança de 10 km ao redor da barragem, para evitar que um
eventual vazamento destruísse comunidades próximas ou áreas de preservação ambiental.

Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais proíbe que novas barragens sejam
licenciadas em áreas com povoados próximos.
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Pelo PL 3676 de 2016, fica vedada a instalação de barragens "em cuja área à jusante seja identificada alguma forma
de povoamento ou manancial destinado ao abastecimento público de água potável".

A proposta especifica que essa "área à jusante" terá como extensão "mínima" o raio de 10 km.

Mas, passados três anos da tragédia em Mariana, a proposta não foi votada pelos deputados estaduais de MG.

Sistema de sirenes

E o que fazer com as barragens que existem há muitos anos e que estão rodeadas por comunidades?

Mesmo que se decida pelo fechamento de uma barragem ou outra estrutura de contenção próximas a comunidades,
isso pode levar alguns anos para acontecer. O processo técnico de descomissionamento - termo técnico usado para
designar a desativação completa de uma barragem, com a transformação dela em morro - é demorado.

Portanto, a preocupação imediata após a tragédia de Mariana foi rever os procedimentos de alerta em caso de
rompimento. Não havia qualquer sistema de sirenes nas barragens da Samarco que romperam em 2015.

Na época, os próprios moradores tiveram que alertar uns aos outros ao perceberem que uma tragédia estava prestes a
ocorrer. Mas 19 pessoas não tiveram tempo de se salvar.

Após a tragédia, foi aprovada uma lei que exige a instalação de sistema de alerta por sirenes nas barragens. No caso
de Brumadinho, elas foram instaladas nas comunidades próximas à barragem. Mas os moradores dizem que as sirenes
não tocaram.

A lama pegou centenas de pessoas de surpresa, na hora do almoço. Quem sobreviveu teve poucos minutos para
escapar.

Em nota à BBC News Brasil, a Vale disse que o sistema não funcionou por causa da 'velocidade' do deslizamento.

Mas especialistas disseram que a explicação não convence, já que, segundo eles, existe tecnologia para que alertas
sonoros de emergência sejam acionados em qualquer circunstância, independentemente da velocidade do evento.

"Falar que a sirene não tocou porque o evento foi muito rápido é brincadeira", critica Sergio Medici de Eston, professor
de Engenharia de Minas da Universidade de São Paulo (USP).

Plano de evacuação

Outra questão que ficou clara após a tragédia de Mariana são as graves consequências da ausência de um plano de
contingência e evacuação.

A legislação já exigia a elaboração de um plano de emergência para cada barragem. Mas o da barragem de Fundão,
em Mariana (MG), não continha sequer uma estratégia para alertar diretamente os moradores de Bento Rodrigues,
subdistrito de Mariana que ficava na rota da lama.

Portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral estabelece que cabe à empresa que administra as minas
alertar e garantir rotas de evacuação para a população na região abaixo da barragem, já que não haveria tempo para
uma intervenção das autoridades.

Mas, no caso de Mariana, além de não haver sistema de sirenes nas barragens e nas comunidades próximas, os
moradores não foram orientados sobre rotas de evacuação em caso de desastre.

Na ocasião, os gerentes da Samarco disseram que avisaram moradores por telefone. Mas não quiseram ou souberam
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informar especificamente quem havia sido contatado e por quem. O plano de emergência entregue ao governo também
não continha números de telefone de moradores.

A lição que ficou é a de que é necessário um projeto eficaz de evacuação que inclua um sistema de alerta rápido aos
moradores e caminhos de fuga que levassem a áreas protegidas, além de treinamento à população para o caso de
desastre.

Moradores de Brumadinho que conseguiram escapar do mar de lama relataram à BBC News Brasil que as sirenes não
tocaram e que não houve comunicado oficial sobre o rompimento. Também não chegaram emissários da empresa ou
alguém especializado para ajudar.

Moradores também afirmaram à BBC Brasil que não foram instruídos sobre rotas de fuga e áreas de segurança.

"Pelas informações da comunidade, não houve o acionamento da sirene e também não teve treinamento da população
para evacuação. É mais uma violação que agrava esse cenário", disse à BBC News Brasil a advogada Beatriz Vignolo,
da ONG ambiental Abrace a Serra da Mesa, localizada próxima da barragem.

As sirenes só tocaram no domingo, quando surgiram novas ameaças de rompimento em outras barragens da Vale.

A BBC News Brasil teve acesso a uma gravação da sirene, feita por moradores da zona rural. Após um alarme, os
alto-falantes emitiram uma mensagem: "Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem.
Abandonem imediatamente suas residências e sigam pela rota de fuga para o ponto de encontro, até serem passadas
novas instruções".

"Que rota de fuga? Que ponto de encontro? Não teve treinamento nenhum", diz Mário Lúcio Fontes, morador do
Parque da Cachoeira. A lama destruiu a parte do fundo do seu terreno - dali, é possível, inclusive, ver uma das sirenes
da Vale.

As próprias empresas se fiscalizam

Outro aspecto que foi muito questionado após o desastre de Mariana é o fato de que são as próprias empresas
mineradoras que contratam os fiscais para fazerem as inspeções anuais de segurança nas barragens - é a chamada
"autofiscalização".

Na sua primeira entrevista após o rompimento da barragem de Brumadinho, o presidente  da Vale, Fabio
Schvartsman, se defendeu dizendo que um laudo de setembro de 2018 da TUV SUD do Brasil havia atestado a
estabilidade da estrutura.

Poucos dias depois, a Justiça atendeu a pedido do Ministério Público e prendeu dois engenheiros dessa empresa
contratada pela Vale, além de três funcionários da própria mineradora. A suspeita é de irregularidades nos documentos
e procedimentos que atestaram a segurança da barragem.

Atualmente, quem é responsável pela fiscalização do serviço de mineração são a Secretaria de Meio Ambiente e o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O problema é que, como não há número suficiente de técnicos
capacitados para fazer as inspeções, essa função é terceirizada para as mineradoras que, por sua vez, contratam uma
empresa para fazer os laudos.

"Só para você ter uma ideia, em 2016, o DNPM tinha 985 servidores em todo o Brasil para atividades administrativas e
fiscais. Desses, apenas cinco tinham formação em engenharia geotécnica, que é a formação necessária para entender
o funcionamento de barragem e, portanto, fazer fiscalização eficiente", ressalta Cristina Serra, que durante três anos
reuniu documentos e depoimentos para um livro sobre a tragédia de Mariana.

Após o desastre de 2015, surgiram propostas para acabar com essa autofiscalização. Uma ideia era que o governo
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contratasse um "banco de especialistas", que seriam custeados pelas mineradoras. Ou seja, o poder público seria
responsável pela escolha e contratação do pessoal, mas a responsabilidade financeira seria repassada para a iniciativa
privada.

"O Estado não tem estrutura para que os técnicos se capacitem, sejam estimulados a trabalhar também não tem
técnicos suficientes, então você transfere para o próprio empreendedor a sua própria fiscalização", disse à BBC News
Brasil um promotor que participa das investigações sobre rompimento de barragens em Minas Gerais e que pediu para
não ser identificado.

"Você acha que uma empresa contratada pela própria mineradora vai apontar todas as possíveis irregularidades?",
questionou.

Licença ambiental 'express'

No caso do desastre de Mariana, o Ministério Público apontou falhas e omissões no processo de licenciamento
ambiental para as operações da Samarco, que não teriam considerado riscos potenciais de rompimento e impacto
ambiental.

Os promotores passaram a defender, então, alterações legislativas que estabelecessem maior participação das
comunidades afetadas e do próprio Ministério Público no processo de aprovação das licenças para operação das
minas.

De lá para cá, porém, em vez de tornar as regras mais rígidas, o governo de Minas Gerais afrouxou a legislação.

Em dezembro de 2017, por uma decisão do Conselho de Política Ambiental do Estado, o Copam, foi aprovada a
possibilidade de uma licença "express"- que permite que o processo de licenciamento ocorra em apenas uma etapa.

A decisão é assinada pelo atual secretário de Meio Ambiente de Minas, Germano Luiz Gomes Vieira - ele foi o único
secretário vindo da gestão de Fernando Pimentel (PT) mantido pelo governador atual, Romeu Zema (Novo).

Enquanto o licenciamento tradicional é feito em três fases e pode demorar anos, o chamado Licenciamento Ambiental
Concomitante 1, ou "LAC 1", é feito em uma só etapa.

E foi com esse tipo de licenciamento rápido que a Vale obteve autorização, em dezembro de 2018, para retomar
atividades na barragem de Brumadinho 1, na mina Córrego do Feijão, com a finalidade de reutilizar parte do rejeito
depositado lá.

A barragem, construída em 1976, estava desativada desde 2015. Tecnologias mais modernas passaram a permitir o
aproveitamento de material escavado das minas que era antes descartado. Daí a intenção da Vale de reutilizar os
rejeitos.

Menos de um mês depois de a Vale obter essa autorização para retomar as atividades na barragem, ela se rompeu. A
empresa mineradora diz que não havia começado a reaproveitar os rejeitos e que não havia "atividade operacional em
andamento".

Mas, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, moradores relataram ter presenciado caminhões carregando rejeitos da
barragem desde o final do ano passado. O Movimento pelas Serras e Águas de Minas, segundo o jornal, está
coletando os depoimentos para apresentar ao Ministério Público de MG.

Técnica de barragem a montante, chamada de 'assassina' pelo MP

Por fim, o colapso da barragem de Mariana evidenciou os sérios riscos da barragem construída segundo o método "a
montante". O método, também usado na barragem de Brumadinho que rompeu, é considerado mais econômico, mas
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também mais perigoso.

Nesse caso, os detritos minerais, rochas e terra escavadas durante a mineração - e descartados por terem baixo valor
comercial - são depositados em camadas num vale, formando a barragem. Como os resíduos contêm água, a
barragem precisa ser constantemente monitorada e drenada para não ceder.

"Quando a gente imagina uma barragem, tende a pensar num muro de concreto. Mas essas não são feitas com
concreto, são feitas com a compactação do próprio rejeito. Isso faz com que a manutenção e monitoramento sejam
muito mais importantes, porque essas barragens podem sofrer erosão por fora e ceder", diz Alex Bastos, geólogo e
professor da Universidade Federal do Espírito Santo.

A força tarefa que investigou a tragédia de Mariana entrou em dezembro de 2016 com um pedido na Justiça de Minas
Gerais para impedir as operações e novos licenciamentos em barragens a montante. Na ação, o MP-MG classificava
esse técnica como "assassina" e listava 37 barragens construídas no método a montante em processo de
licenciamento em 17 cidades. A lista incluía Brumadinho.

Mas a decisão que impediria a Vale de obter a licença para retomar as atividades em Brumadinho só chegou na última
terça (29), quando a 3ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte concedeu uma liminar que impede o governo de
Minas Gerais de conceder novos licenciamentos para operações em barragens que usem o método de alteamento a
montante.

Pela decisão, atividades já existentes nesse tipo de estrutura ficam condicionadas a "auditoria técnica extraordinária". A
liminar chegou tarde demais para Brumadinho.

Colaborou Amanda Rossi, enviada especial da BBC News Brasil a Brumadinho

https://www.youtube.com/watch?v=HJYJ-W2YFPo

https://www.youtube.com/watch?v=bLnaMJ0jn1s

https://www.youtube.com/watch?v=zKn_caqf_bo

BBC Brasil - Todos os direitos reservados - É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC
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Portal EM
Título: AMM cancela ato contra Zema nesta sexta-feira para não se misturar com outros protestos

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Prefeitos pretendiam chamar atenção para os atrasos nos repasses por parte do governo de Minas
Prefeitos vem pressionando o governo de Minas e alegam que os atrasos nos repasses, que começaram no governo
de Fernando Pimentel (PT), seguem na gestão de Romeu Zema (NOVO)

A Associação Mineira de Municípios (AMM) informou que suspendeu o ato que faria nesta sexta-feira na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais contra o atraso do governo do estado nos repasses às prefeituras. Hoje ocorre a posse
dos deputados para a nova legislatura.

A justificativa da AMM é que não quer misturar sua pauta de revindicações com a de outros movimentos. Segundo
levantamento da associação, o governo de Minas deve atualmente aos municípios mais R$ 12 bilhões.

"A entidade deixa claro que não promoverá a mobilização dos prefeitos para que esta não seja confundida com outros
movimentos, mas enfatiza que não abrirá mão de exigir o cumprimento da lei e contar com os representantes do povo
na ALMG para abraçarem essa luta em defesa dos interesses dos mineiros que vivem nos 853 municípios do nosso
Estado", informa nota publicada no site da associação.

A associação teme que protestos mais violentos possam ocorrer e isso recaía na conta dos prefeitos. "Outros grupos
estarão no local manifestando, sujeitos a criarem situações incompatíveis com as posições defendidas pelo movimento
em prol dos municípios. A AMM, por meio dos prefeitos, forma um grupo ordeiro e legalista, que defende os interesses
dos cidadãos e não interesses corporativos".

O governador Romeu Zema (Novo) confirmou presença na posse. Ele deverá enfrentar protestos de servidores
públicos e atingidos por barragens, que marcaram manifestações do lado de fora da Assembleia durante a posse.

Os principais protestos que devem ocorrer nesta sexta-feira são organizados por entidades ligadas à área de
segurança pública no estado - polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros -, e pelo Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais (Sind-ute/MG). A concentração dos manifestantes está marcada para o começo da
tarde de hoje, na Praça da Assembleia .
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Título: Deputados do PT protestam contra a Vale durante posse no Congresso

Editoria: Política
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Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

A fake 'excelência' de Minas
Deputados  do PT fazem protesto com cartazes contra a mineradora Vale durante a posse dos parlamentares na
Câmara Federal, em Brasília, na manhã desta sexta-feira.

Rogério Correia (PT-MG), já conhecido por polêmicas durante sua atuação na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG), também levanta os cartazes.

Na última sexta, uma barragem da Vale em Brumadinho rompeu, vitimando mais de 100 pessoas e deixando outras
centenas ainda perdidas.

impresso em 10/04/2019 às 02:04 131 de 511

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/deputados-do-pt-protestam-contra-a-vale-durante-posse-no-congresso-1.2130172
http://www.interclip.com.br/


Isto é Dinheiro online
Título: A Vale se cobre de lama

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Nunca houve uma queda tão brutal no mercado brasileiro de ações. Na segunda-feira 28, a Vale perdeu mais de R$ 71
bilhões em valor, um solavanco negativo de 24,5%. O estrondo numa das maiores companhias do mundo ocorreu no
primeiro dia de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após o rompimento da barragem de Brumadinho,
em Minas Gerais, acontecido na tarde da sexta-feira 25, uma tragédia que assombrou o mundo, destruiu o meio
ambiente e deixou centenas de mortos
A tragédia humana causada pela maior mineradora do mundo explica sua derrocada nas bolsas. Até a quinta-feira 31,
haviam sido confirmados 99 mortos. Outras 259 pessoas continuavam desaparecidas. O fato mais assustador é que o
episódio não foi o primeiro. Há pouco mais de 3 anos - em novembro de 2015 -, o rompimento da barragem de Fundão,
na região de Mariana, também em Minas Gerais, causou o maior desastre ambiental da história do Brasil e deixou 19
mortos. A barragem pertencia à Samarco, controlada pela Vale e pela BHP. À época, a Vale era presidida por Murilo
Ferreira, que seria demitido pouco mais de 1 ano depois. Naquela ocasião, o Ministério Público Federal estabeleceu em
R$ 155 bilhões o valor da indenização que as mineradoras deveriam pagar pelos danos causados ao meio ambiente.

Agora, a Vale, sob a presidência de Fábio Schvartsman,que assumiu o comando da empresa em maio de 2017,
protagoniza outra catástrofe ambiental e humana. Com o rompimento da barragem de Brumadinho, a empresa
despejou na natureza 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, contaminando o meio ambiente e
matando centenas de pessoas. Comparando com Mariana, a agressão ambiental será bem menor, já que o volume
representa menos de 25% dos 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos que jorraram da barragem de Fundão, em
2015. Por outro lado, no entanto, os danos humanos serão muito maiores. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já
divulgou, com nota de lamento, que é muito pouco provável que se encontre, entre os 259 desaparecidos, alguém com
vida. Sendo assim, somando as pessoas que ainda não foram encontradas às 99 mortes já confirmadas, tudo indica
que em Brumadinho o número de vítimas fatais ficará em torno de 350. É quase 20 vezes mais do que as mortes
registradas em Mariana.

Após o estrago: imagens de satélite mostram que a lama que vazou da barragem da Vale em Brumadinho cobriu uma
área de 270 hectares, o equivalente a 377 campos de futebol, segundo o Ibama

Como grande parte dessas vítimas era de funcionários da própria Vale, o desastre já é o maior acidente de trabalho da
década em todo o mundo e um dos maiores da história, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). E
pensar que, ao assumir a Vale, Schvartsman fez questão de frisar: "Mariana nunca mais!". A realidade se mostrou bem
distante das palavras do executivo. "O mais revoltante é a certeza de que essa tragédia de Brumadinho não teria
acontecido se a empresa se preocupasse mais com a segurança de suas estruturas e menos com o lucro", diz o
promotor Guilherme Meneghin, de Mariana, que atua no caso do rompimento da barragem de Fundão e tem sido um
dos maiores adversários da mineradora no processo de recuperação daquela região.

Os fatos corroboram a declaração do promotor. No ano passado, a Vale resolveu fazer duas novas vistorias na mesma
barragem: uma em junho e outra em setembro. Em ambas, o trabalho foi feito pela Tüv Süd, empresa alemã de
auditoria técnica. Realizada por dois engenheiros, a análise foi acompanhada de perto por três funcionários da Vale -
um geólogo e dois gerentes de área. Nos dois casos, a perícia técnica concluiu que a barragem não apresentava
riscos. Os recentes fatos catastróficos indicam exatamente o contrário. Tanto que, na terça-feira 29, a juíza Perla Saliba
Brito determinou a prisão dos dois engenheiros e dos três empregados da Vale, salientando que, diante da tragédia
ocorrida, a "detenção dos envolvidos era imprescindível".

A magistrada ressaltou o que parece óbvio: o rompimento da estrutura é um fortíssimo indicador de que os laudos
técnicos não correspondiam à verdade. E acrescentou: "Não sendo crível que barragens de tal monta, geridas por uma
das maiores mineradoras mundiais, se rompam repentinamente, sem dar qualquer indício de vulnerabilidade". Para ela,
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o que vem a seguir "trata-se de apuração complexa de delitos, alguns, perpetrados na clandestinidade". Duas fontes
ouvidas pela DINHEIRO afirmam que os engenheiros e funcionários da mineradora não são os únicos que deveriam
estar presos. "Nenhum técnico toma a decisão de burlar um laudo por conta própria. É claro que o alto escalão da Vale
sabia disso", acusa um procurador da República. "O presidente  da empresa também deveria estar atrás das grades",
emenda um delegado da Polícia Federal que atua na região.

"A Vale foi avisada. Mas os reparos custariam dezenas

de milhões de reais. A empresa priorizou o lucro"

A VALE FOI AVISADA Muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Uma das mais graves é sobre o laudo técnico que a
Georadar, empresa de engenharia de Minas Gerais, contratada pela Vale, fez sobre a estabilidade da barragem de
Brumadinho, em 2016. Fontes do Ministério Público do Estado (MPE) de Minas Gerais, da Superintendência Regional
do Trabalho e da Polícia Federal (PF) ouvidas pela DINHEIRO afirmam que esse laudo apontava diversas
irregularidades na barragem, inclusive estruturais.

"Mas a Vale engavetou esse documento, sem dar a devida atenção", diz uma das fontes que pediu para não ser
identificada. "Ou seja, a Vale foi avisada. Mas fazer os reparos necessários custaria algumas dezenas de milhões de
reais, e a companhia preferiu, como sempre, priorizar o lucro à segurança da sociedade", destaca o deputado estadual
João Vítor  Xavier (PSDB-MG), autor de um Projeto de Lei que visava endurecer as leis que regem a atividade da
mineração, mas que não foi aprovado pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. "Os interesses políticos de
alguns deputados  foram maiores do que o interesse pelo bem da sociedade". Na tarde da quarta-feira 30, quatro
auditores fiscais do Trabalho foram à sede da Georadar, em Minas Gerais, e notificaram a empresa, exigindo todos os
laudos técnicos elaborados para a Vale, em relação à barragem de Brumadinho. Segundo a própria Georadar, os
documentos devem ser entregues aos auditores até o final da próxima semana.

Desastre ambiental: a lama destruiu refeitório e prédio da mineradora, pousada, casas e vegetação. Número de mortos
em Brumadinho já ultrapassa 100; mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas

DO CÉU AO INFERNO E a situação só piora para a Vale. Um ano antes de a Georadar realizar essa vistoria em
Brumadinho, outro estudo técnico já indicava vários problemas na barragem. Em 2015, laudo da empresa Nicho
Engenheiros, contratada pela Vale para fazer um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apontou diversas falhas, como a
presença de sedimentos nas calhas laterais da barragem e o mal funcionamento de alguns equipamentos, entre eles,
quatro piezômetros e drenos utilizados para medir a vazão de água. Os piezômetros são instrumentos fundamentais à
segurança de uma barragem, já que são utilizados para medir o nível da pressão exercida pelos rejeitos e pela água
sobre a estrutura. O relatório da Nicho, produzido a partir do trabalho de 27 técnicos e que ocupou mais de 2 mil
páginas, indicava que "alguns piezômetros foram danificados ou suspeita-se não estarem funcionando corretamente".
Sem medir corretamente a pressão dos rejeitos sobre a parede de contenção da barragem, o risco de um rompimento
se torna altíssimo.

A Vale recebeu esse laudo. Mas o alto escalão da mineradora deu de ombros ao relatório e seguiu trabalhando
normalmente. "Há um interessante ditado no setor da mineração: 'A barragem dá recado'", diz o deputado João Xavier.
Segundo ele, desgraças como a de Mariana e a de Brumadinho não acontecem de uma hora para outra. "São anos de
negligência, de empresas que colocam o lucro acima de tudo, inclusive de vidas de centenas de pessoas. A única
preocupação desses executivos é terminar o ano com um bônus bem gordo". A propósito, há estimativas de que o
presidente  da Vale ganhe cerca de R$ 50 milhões por ano. "Para aumentar o seu bônus de fim de ano, muitos
executivos fazem de tudo. O resultado são barragens desmoronando e pessoas morrendo", observa o deputado. "Esse
modelo de gestão está fadado ao fracasso, por ser insustentável. Acaba levando a empresa ao buraco. Nesse caso,
literalmente à lama".

A catástrofe de Brumadinho mudou por completo o rumo que a Vale vinha trilhando. A empresa viveu um verdadeiro
céu de brigadeiro em 2018, com sucessivas quebras de recordes na produção e nas vendas de minério de ferro. Seus
resultados financeiros saltaram a níveis históricos. "O único risco para a Vale é o de a economia global virar de cabeça
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para baixo", disse Fabio Schvartsman, durante conferência para analistas no segundo trimestre do ano passado. A
economia global tem mostrado sinais de enfraquecimento, mas não virou de cabeça para baixo. A derrocada da Vale
ocorreu dentro da própria empresa, com a tragédia de Brumadinho. Na sexta-feira 25, poucas horas após o rompimento
da barragem, Schvartsman deu uma entrevista coletiva e foi obrigado a reconhecer o inegável. "Não podemos dizer
que aprendemos com a tragédia de Mariana", disse o executivo.

Ainda assim, especialistas do mundo corporativo enxergaram com bons olhos a postura do presidente  da companhia.
"Fabio não ficou atrás de um staff com respostas burocráticas. Logo depois da tragédia, ele já estava dando
declarações, admitindo que essa tragédia no aspecto humano seria muito mais grave", diz Luiz Marcatti, especialista
em governança corporativa da consultoria Mesa Corporate Governance. Na noite da terça-feira 29, Schvartsman fez
outro anúncio importante, ao afirmar que a Vale irá interromper as operações em dez barragens que seguem o mesmo
modelo de Mariana e de Brumadinho. Todas ficam em Minas Gerais e usam o método de alteamento a montante, uma
estrutura mais barata, mas considerada menos segura. A empresa informou que esse processo deve ocorrer ao longo
de três anos deverá custará algo em torno de R$ 5 bilhões.

FAMA DE ARROGANTE Segundo Fabio Schvartsman, a desativação dessas barragens já estava sendo cogitada antes
da tragédia. Mas esse plano, se realmente existia, provavelmente não incluía a operação em Brumadinho, que deveria
elevar ainda mais sua produção. A mina Córrego do Feijão, onde está localizada a barragem que se rompeu, integra o
complexo minerador Paraopeba, que ajudou a empresa a conquistar recorde histórico de produção no Brasil, de 104,9
milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2018. Os números elevados fizeram com que a Vale alcançasse um lucro
líquido de R$ 5,75 bilhões no mesmo período - o lucro recorrente acumulado entre janeiro e setembro foi de R$ 21,7
bilhões, avanço de 35% em relação ao igual período de 2017. O forte desempenho foi reflexo de uma melhor posição
da empresa no mercado de produtos premium. Com a demanda em alta, a ideia da companhia era ampliar a estrutura
de operação em Brumadinho, elevando a capacidade produtiva da mina Córrego do Feijão e de uma área contígua
chamada de Jazida, de 10,6 milhões para 17 milhões de toneladas por ano.

Caos na Vale: manifestantes protestaram em frente à sede da empresa no Rio (à dir.), o CEO da mineradora Fabio
Schvartsman (ao centro) e Makoto Manba, um dos engenheiros presos na terça-feira 29

Discreto e focado em resultados nos negócios. Arrogante na visão de ambientalistas e de pessoas do mercado,
Schvartsman tem aparecido abatido nas entrevistas pós-Brumadinho. Engenheiro formado pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), tem um currículo rico, com mais de 40 anos de experiência em cargos executivos de
empresas como Klabin e Grupo Ultra, com passagens pelos conselhos de administração do Grupo Pão de Açúcar,
Gafisa, Contax e hospital Albert Einstein. "Fabio chegou com uma visão de melhorar a empresa, reduzir dívidas, se
desfazer de ativos não interessantes e melhorar a estrutura de capital para ter uma política de remuneração mais
adequada", diz Pedro Galdi, analista da corretora Mirae.

Sob seu comando, o endividamento da mineradora foi reduzido em mais de US$ 23 bilhões, para cerca de US$ 10
bilhões. No ano passado, a Vale anunciou dividendos de R$ 7,7 bilhões a seus acionistas e programa de recompra de
ações de R$ 1 bilhão. Os ótimos resultados financeiros fizeram com que o conselho de administração da companhia
aprovasse, em dezembro, a renovação de contrato com diretor- presidente  por mais dois anos. Com o acordo,
Schvartsman deveria ficar à frente da Vale até abril de 2021. Deveria porque seu afastamento do comando da maior
mineradora do planeta tem sido cogitado pelo Governo Federal - um dos maiores acionistas da empresa - e até mesmo
dentro da companhia, apesar de negativas oficiais.

Na segunda-feira 28, o então presidente  em exercício, Hamilton Mourão, foi firme, ao falar sobre o afastamento da
atual diretoria da empresa. "Essa questão da diretoria da Vale está sendo estudada pelo grupo de crise". Na época da
privatização da companhia, em 1997, durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, o governo federal ficou com
algumas ações de classe especial chamadas "golden shares". Hoje, a fatia do governo na Vale é de quase 28%.

"A Vale não havia avaliado adequadamente o risco

e o potencial de danos de uma quebra de barragem"
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PREJUÍZOS E PROCESSOS Dados preliminares divulgados pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis), na quarta-feira 30, mostram que o rompimento da barragem da Vale na Mina do
Feijão, em Brumadinho, devastou pelo menos 204 hectares de mata, o equivalente a 377 campos de futebol. Limpar
tudo isso não vai sair barato. Segundo o analista americano John Tumazos, a mineradora terá de arcar com um custo
de quase R$ 6 bilhões para limpeza, indenização, reforço e transferência de outras barragens. Haverá, ainda, os custos
das indenizações a ser pagas às famílias das vítimas fatais e aos demais afetados. Segundo cálculos do Ministério
Público de Minas Gerais, a Vale terá de desembolsar cerca de R$ 12 bilhões nesse processo.

Durante os três dias que se passaram após o rompimento da barragem, a Vale sofreu diversos bloqueios em suas
contas. Até a quinta-feira 31, a Justiça já havia bloqueado R$ 12,6 bilhões da empresa (um dia antes eram R$ 11,8
bihões), além de multas aplicadas pelo governo mineiro e pelo Ibama. Os congelamentos visam o imediato e efetivo
amparo às vítimas e redução das consequências da tragédia, além de garantir recursos para reparar os danos
causados. É um golpe muito duro para a mineradora. No final do ano passado, a Vale possuía R$ 24,4 bilhões em
caixa. Ou seja, os bloqueios atuais já representam mais da metade do caixa da companhia. "Mas não podem congelar
muito mais além disso, porque a empresa não pode deixar de pagar salários, impostos e cumprir com seus
compromissos", diz Galdi.

E os problemas da Vale estão longe de terminar. Alegando danos causados a investidores, dois escritórios de
advocacia dos Estados Unidos já entraram com ações coletivas contra a empresa: Bragar Eagel & Squire e o Rosen
Law Firm. Ao mesmo tempo, os escritórios Wolf Popper, Schall Law Firm e Bronstein, Gewirtz & Grossman abriram
investigações. "A Vale não havia avaliado adequadamente o risco e o potencial de danos de uma quebra de barragem
em sua mina de minério e os programas da empresa para mitigar incidentes de saúde e segurança foram
inadequados", diz Robert Finkel, sócio do escritório de advocacia Wolf Popper. A mineradora brasileira pagará um
preço alto, por não ter evitado que outra tragédia como a de Mariana acontecesse. Nenhum valor será tão elevado
quanto a dor das famílias das centenas de vítimas fatais da catástrofe de Brumadinho. Espera-se que, ao menos dessa
vez, a Vale aprenda.

Sistema de descarte da Samarco teria evitado tragédia da Vale

Desde outubro, um entra-e-sai de caminhões, tratores e retroescavadeiras dá um clima de movimentação às
instalações desativadas da mineradora Samarco, em Mariana (MG). O trânsito de máquinas e funcionários se explica
pelas adaptações que a empresa está fazendo em seu modelo de descarte de rejeitos. Para voltar a operar, a empresa,
protagonista do maior desastre ambiental da história do País, há três anos, propõe aposentar o sistema de represas,
utilizando apenas o modelo de cavas. Ele consiste em secar a lama e compactar o barro em imensas valas, de onde o
minério foi retirado, reduzindo a zero o risco de deslizamentos ou rompimentos. O modelo de cavas, até cinco vezes
mais caro, poderia ter evitado a tragédia de Brumadinho. "A Cava é um local confinado, o que confere ainda mais
segurança", afirmou o presidente  da Samarco, Rodrigo Vilela. "O início das atividades de implementação do novo
sistema de disposição de rejeitos é um passo fundamental para a retomada das nossas operações", acrescentou o
executivo.

Chamado de Cava Alegria Sul, o local terá capacidade para receber 16 milhões de metros cúbicos e será utilizado
como área para disposição de rejeitos oriundos do processo de beneficiamento do minério. A Samarco obteve, em
dezembro de 2017, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
(Semad), as licenças prévia (LP) e de instalação (LI), que permitem a preparação do local. Por possuir uma formação
rochosa e estável, permite a contenção segura do rejeito nela depositado. A previsão é de que as intervenções estejam
concluídas no segundo semestre deste ano. No pico das obras, cerca de 750 empregados diretos e indiretos estarão
no canteiro de obras.

Colaborou: Moacir Drska
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Itatiaia
Título: Ouvinte pergunta onde estão os deputados das bancadas evangélicas e católicas - 10h40

Editoria: Rádio Vivo
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Ouvinte Célio pergunta onde estão os deputados  que dizem formar as bancadas evangélicas e católicas que na
época de eleições vivem nas igrejas pedindo votos em nome de defender a vida. Será que todos eles tiveram o silêncio
comprado pela Vale. Uma das participantes do programa diz que logo que começou as notícias da barragem circulou
no Whats uma manifestação com a preocupação ambiental feita por deputados , deputados  que foram reeleitos na
Assembleia. Político não deveria se misturar mais ele está atolado em outro tipo de lama. Douglas diz que está tudo
muito errado em questão da legislação, até o deputado João Vitor Xavier insistiu muito nessa tecla, onde ele é
presidente da Comissão de Minas e Energia  parece que não foi ouvido e agora está metendo a boca no trombone. 
Participantes do programa comentam sobre o tema.
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Itatiaia
Título: Posse dos deputados na Assembleia - 11h22

Editoria: Rádio Vivo
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Daqui a pouco tomam posse os 77 deputados estaduais que vão comandar a Assembleia Legislativa  nesta 19ª
legislatura da casa. A reunião terá início às 14h e será acompanhada por prefeitos, presidentes das câmaras
municipais, deputados  federais, autoridades do estado, convidados e familiares dos parlamentares. A expectativa é
que quase 2 mil pessoas acompanhem essa posse.
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Inconfidência FM
Título: Início da 19ª legislatura da ALMG - 07h29

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

O Plenário da ALMG inicia reuniões ordinárias em 5 de fevereiro, quatro dias após a posse de deputados  que
integram a 19ª legislatura. A partir dessa data serão recebidos 9 vetos totais e um veto parcial a proposições de lei.
Esses vetos precisam ser votados pela Assembleia em um prazo de 30 dias a partir do recebimento.
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Jornal Norte de Minas - Montes Claros
Título: Preto no Branco - Posse dos eleitos

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019
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Gazeta Norte Mineira - Montes Claros
Título: Em dia com a notícia - Uma vaga na Prefeitura

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019

impresso em 10/04/2019 às 02:04 142 de 511

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


Gazeta de Varginha
Título: Romeu Zema deve enfrentar protesto em posse na Assembleia de Minas

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019
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Rádio Super Notícia FM
Título: Agostinho Patrus deve ser eleito hoje presidente da Assembleia - 06h55

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Agostinho Patrus (PV) deve ser eleito hoje o presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG). A previsão é que a disputa pela Mesa Diretora tenha chapa única composta por PV, PSDB, PT,
MDB, PDT, PRB e PTB.De acordo com uma fonte, a primeira vice-presidência será ocupada pelo deputado estadual
Antônio Carlos Arantes (PSDB). A segunda vice-presidência pelo deputado estadual Cristiano Silveira  (PT); e a
terceira vice-presidência, pelo deputado Alencar da Silveira Júnior  (PDT). Já o cargo de primeiro secretário será do
deputado estadual Tadeu Martins (MDB), o segundo secretário será o deputado Carlos Henrique  (PRB); e o terceiro
secretário, o deputado estadual Arlen Santiago (PTB).
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Gazeta de Varginha
Título: Mineradoras bancaram 102 deputados eleitos por Minas Gerais em 2014

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019
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Gazeta de Varginha
Título: Mineradoras bancaram 102 deputados eleitos por Minas Gerais em 2014

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019
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Itatiaia
Título: Comentário Eduardo Costa e Junior Moreira - 08H45

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

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

CONVERSA DE REDAÇÃO - Tragédia de Brumadinho completa uma semana com 110 mortos e 238 desaparecidos.
Eduardo Costa comenta que colocaram a administração e o restaurante no caminho da lama e a sirene também. Junior
Moreira diz que todo celular tem uma tecnologia que na hora que você encosta a mão nele ele acende e uma sirene
não tem uma tecnologia mínima. Eduardo comenta qual foi o ponto do projeto negociado com as entidades, o projeto
que João Vitor  apresentou na Assembleia depois de 6 meses de estudo, o ponto que irritou as mineradoras e
advogados travestidos de deputados  na Assembleia foi a exigência que toda nova barragem fosse construída a 10
km dos aglomerados urbanos. Fala da barragem Casa de Pedra da CSN.
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg - 08h29

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

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Renan Calheiro no senado, Rodrigo Maia ou quem sabe Fábio Ramalho na Câmara dos deputados e Agostinho
Patrus na Assembleia Legislativa , Lindenberg diz que esses são os nomes mais cotados para presidir o parlamento
brasileiro. Dos nomes citados apenas o de Agostinho Patrus  é certo, produto de um amplo acerto entre os diversos
partidos que compões a Assembleia Legislativa de Minas, a sua candidatura nem tem concorrente.
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TV Globo
Título: Entrevista com o secretário de Meio Ambiente - 07h05

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Pergunta do Gabriel Sena:''Todos os ambientalistas que entrevistamos,dizem que o governo do Estado pressiona a
Assembleia a não aprovarem uma legislação mais rigorosa para o funcionamento das mineradoras,e que o governo do
Estado também pressiona o Copam pra aprovar ampliações de mineradoras no Estado.Esse tipo de postura vai mudar
nesse novo governo?''  Secretário: ''A primeira coisa que fizemos foi orientar o governador Zema sobre a necessidade
de se posicionar junto a Assembleia Legislativa ,por um projeto de lei que regulamente a parte estadual da
segurança de barragens.Uma discussão que também vai acontecer no Congresso Nacional,mas acredito que a
Assembleia Legislativa  não pode se furtar desse tema nesse momento.''    Entrevistado:  Germano Vieira (secretário
de Meio Ambiente /MG).Vale lembrar que o deputado João Vitor  Xavier é autor de uma das propostas que não
vingaram na Assembleia.
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Itatiaia
Título: Novos deputados devem analisar proposta em regime de urgência - 07h27

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

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Em entrevista a Itatiaia o secretário de meio ambiente afirma que deve mandar a Assembleia Legislativa  um projeto
de lei que prevê mudanças na concessão de licenciamento para barragens. Os deputados  eleitos que tomam posse
hoje devem analisar a proposta em regime de urgência. Após dois desastres com barragens de rejeito de mineiro em
Minas, o governo deve mudar as regras para licenciamento desse tipo de estrutura no estado. O secretário afirma que
as mudanças que cabem ao estado no âmbito do licenciamento devem ser encaminhadas a Assembleia. Entrevista:
Germano Vieira-  secretário do meio ambiente.
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Jornal Norte de Minas - Montes Claros
Título: Estado já tem lei para combater violência obstétrica

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-02-2019
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Rede Minas
Título: Durante a posse dos deputados Romeu Zema falou dos projetos que será enviado a

Assembleia-19h36
Editoria: Jornal Minas 2a ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 01-02-2019

E no discurso de posse dos deputados  estaduais, o governador Romeu Zema já apontou quais os primeiros projetos
que vai enviar a Assembleia Legislativa .
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Mineração doou R$ 4,2 mi a deputados estaduais eleitos

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Empresas mineradoras doaram dinheiro para 80% dos deputados  estaduais mineiros eleitos no pleito de 2014. À
época, doações de pessoas jurídicas ainda eram autorizadas pela legislação. As informações foram coletadas pela
Rádio Itatiaia e veiculadas pela emissora ontem.

De acordo com a reportagem, a prestação de contas dos parlamentares, disponibilizada no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), aponta que apenas 18 dos 77 deputados  eleitos não receberam recursos de companhias ligadas à
mineração. A emissora afirma, ainda, que a doação global ultrapassa a casa dos R$ 4,2 milhões.

Na lista publicada pela Itatiaia, onde consta os nomes de nove parlamentares, o deputado Paulo Guedes (PT) aparece
em primeiro lugar, com R$ 513 mil arrecadados. O parlamentar foi procurado pelo Hoje em Dia, mas não atendeu as
ligações até o fechamento da edição.

À Itatiaia, informou que "as doações foram feitas legalmente e mediadas pelo partido" e que "nunca teve contato com
nenhuma mineradora".

O deputado Sávio Souza  Cruz (MDB) - segundo colocado no ranking com R$ 340 mil, de acordo com a Itatiaia -
informou ao Hoje em Dia que "a maior parte do recurso recebido foi via partido" e que, por isso, não conhece as
empresas doadoras.

Já o deputado Gustavo Corrêa (DEM), que recebeu R$ 290 mil, afirmou que todas as doações "foram declaradas em lei
e as contas foram aprovadas".

Gil Pereira  (PP), que aparece na lista com R$ 220 mil, foi procurado, mas todas as ligações caíram na caixa postal. O
deputado Bosco  (Avante), que recebeu R$ 210 mil, respondeu por nota que, apesar de ter recebido a verba, "nunca
deixou de fiscalizar ou votar matérias relacionadas às mineradoras".

Os deputados  Tiago Ulisses (PV) e Adalclever Lopes (MDB) foram procurados por telefone nos respectivos
gabinetes, mas não se posicionaram até o fechamento desta edição.

Por meio da assessoria de imprensa, Ivair Nogueira (MDB) - que aparece na lista com R$ 140 mil - lembrou que "as
doações de empresas àquela época eram autorizadas e legais juridicamente, como está transparente na prestação de
contas da campanha".

Gustavo Santana (PR), que recebeu R$ 135 mil, e Elismar Prado  (Pros), com R$ 125 mil, foram procurados por
telefone nos gabinetes na Assembleia, mas as ligações não foram atendidas.

impresso em 10/04/2019 às 02:04 220 de 511

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/minera%C3%A7%C3%A3o-doou-r-4-2-mi-a-deputados-estaduais-eleitos-1.690694
http://www.interclip.com.br/


Veja.com
Título: Depois de 110 mortos e 250 desaparecidos, a Vale diz que vai mudar

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 01-02-2019 Link para a Notícia

Mineradora anuncia a desativação de barragens como as que causaram os desastres de Mariana e Brumadinho, mas
danos humanos e ambientais já são irreparáveis
Quatro minutos. Não mais que isso foi o tempo que a lama grossa composta de restos de minério de ferro, argila e
sílica, expelida com o transbordo da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), levou para percorrer os
1%u2009600 metros que separavam o epicentro do rompimento do prédio onde 292 funcionários e terceirizados da
Vale estavam na tarde da sexta-feira 25. E de onde, tragicamente, não saíram. O mesmo intervalo de tempo que trouxe
a catástrofe poderia ter salvo a vida dessas e de outras dezenas de pessoas que estavam no caminho do lodaçal se a
sirene de segurança instalada no local tivesse sido acionada no momento do rompimento pelo responsável por
situações de perigo, como previa o Plano de Ação de Emergência da Barragem. Os funcionários teriam então quatro
minutos para correr para um local seguro e avisar as autoridades para a evacuação. O alarme não soou. Relatos de
quem sobreviveu dão a dimensão da tragédia: um grande estrondo seguido de uma onda de lama.

LAMA ENVENENADA -%u2002Na devastação marrom, suja, o único ponto de destaque é o uniforme dos bombeiros
que vasculham o atoleiro atrás das vítimas. Em minutos, a paisagem que as chuvas de verão tornaram mais verde
perdeu a cor e a vegetação. O mar pegajoso de rejeitos tóxicos avança por terra e água, compondo um desastre
ecológico ainda incalculável. A língua de líquido poluído é capaz de seguir espalhando seu veneno por 300 quilômetros,
pelas águas distantes do Rio Paraíba do Sul, no Sudeste, e do São Francisco, no Nordeste.

O saldo da desgraça até o fechamento desta edição chega a 110 mortos e o número de desaparecidos caíra para
menos de 250. Nesse contingente estão moradores, empregados, terceirizados e turistas que visitavam a região - a
Pousada Nova Estância, instalada em uma bucólica área rural, foi arrasada, e entre os hóspedes desaparecidos está
uma mulher grávida. Com os esforços de resgate já chegando ao sétimo dia, tornam-se escassas as chances de ainda
encontrar sobreviventes. A Vale imprime sua assinatura em um dos maiores desastres provocados por uma barragem
em toda a história. Desastre que, a depender do curso das investigações, poderá ser formalmente qualificado como
crime: três engenheiros da empresa e dois da alemã Tüv Süd, certificadora independente que atestou a estabilidade da
barragem quatro meses antes do rompimento, estão em prisão preventiva.

O MAR DE LAMA, DE NOVO - Área coberta pelos rejeitos da barragem: drama humano e ambiental

Em reparação tardia, a Vale afirmou que acelerará a desativação ("descomissionamento", no jargão técnico) de
Brumadinho e outras nove barragens que a empresa mantém no Brasil - todas em Minas Gerais (veja o mapa abaixo).
Estima-se que levará de seis meses a um ano para que as investigações apontem as causas da devastação em
Brumadinho. Mas a temeridade dos processos adotados já se revela imediata e óbvia. O alarme que não soou é a mais
simples das falhas. Questionada a respeito, a Vale respondeu nos seguintes termos: "Devido à velocidade com que
ocorreu o evento, não foi possível acionar as sirenes relativas à Barragem 1". A empresa não soube dizer qual é a
velocidade aceitável de um acidente para que os procedimentos de segurança sejam ativados (leia a Carta ao Leitor).
Também inexplicável foi a construção do centro administrativo da empresa no caminho da enxurrada fatal, aos pés da
barragem - que, aliás, foi erguida com o processo de risco mais elevado, o "alteamento a montante" (leia o quadro
explicativo ao lado). Esse método, mais econômico, prevê que a barreira de contenção receba camadas do rejeito, que
se solidificam com o tempo e acabam formando a base para o depósito de uma nova camada - e assim
sucessivamente. O modelo foi proibido no Chile depois que, em 1965, um terremoto fez todas as barragens de rejeitos
de cobre se romper na mina de El Cobre, matando 300 pessoas. Pesquisadores espanhóis e portugueses publicaram,
em 2007, um estudo que listava e analisava as causas de acidentes em barragens de rejeitos no mundo: 76% deles
haviam ocorrido em barragens de alteamento a montante. Outra constatação do estudo é que em 40% dos casos de
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incidente houve a associação de razões naturais (abalos sísmicos, chuva ou derretimento de neve em excesso) com
falhas na gestão da barragem. Acidentes em barragens inativas - como era a de Córrego do Feijão - são raros: apenas
10% dos casos compilados no estudo.

A DOR ANIMAL - %u2002O esforço para salvar o gado atolado no barro: além das perdas humanas, houve nascentes
soterradas, vegetação destruída e fauna devastada

Há apenas três anos, em Mariana, outra barragem erguida a montante derramou uma avalanche de lama que
arrebatou dezenove vidas humanas (duas eram crianças) e provocou uma catástrofe ecológica ao longo do Rio Doce
(leia a reportagem). A Samarco, responsável pela barragem, até hoje não arcou com os 350 milhões de reais em
multas ambientais aplicadas pelo Ibama. Das 31 multas emitidas pelo governo de Minas, cinco foram anuladas e só
uma foi quitada parcialmente; dos 127 milhões de reais autuados e parcelados em sessenta meses, dezoito parcelas
foram pagas. A Vale, acionista da Samarco, procurou distanciar-se quanto pôde do escândalo - mas sua imagem
pública saiu indelevelmente manchada pela lama. No ano passado, uma campanha publicitária tentou associar a marca
à "sustentabilidade", mas seus slogans soam hipócritas agora, à luz da reincidência no descaso (veja a reportagem
sobre o futuro da empresa). Tem-se repetido que a devastação ecológica foi menor em Brumadinho, o que é fato - mas
o termo de comparação é elevado: Mariana, afinal, foi o maior desastre ambiental do Brasil. O rompimento da barragem
do Córrego do Feijão causou soterramento de nascentes, contaminação das águas do Rio Paraopeba, destruição da
vegetação local e morte de animais selvagens e domésticos.

Entre engenheiros e técnicos do setor de mineração, a Vale tem, é verdade, a fama de empresa ciosa de suas
responsabilidades regulatórias. Tão logo o acidente eclodiu, a companhia apressou-se em mostrar certificados em dia -
e lembrou que a barragem do Córrego do Feijão não constava da lista negra da Agência Nacional de Mineração, que
aponta as 45 barragens mais perigosas do país. A empresa acabara de conseguir, em dezembro de 2018, duas
licenças fresquinhas do governo de Minas Gerais. Um documento permitia que a Vale descomissionasse a barragem. A
Vale também poderia reminerar parte dos rejeitos ali depositados - ou seja, reciclá-los para venda. A outra licença
autorizou a Vale a ampliar a extração de outra mina do Complexo Minerário de Brumadinho. É aí que o verniz da
legalidade mostra rachaduras. O processo de licenciamento foi permeado de controvérsias. No processo de ampliação,
a empresa obteve três licenças - a prévia, a de operação e a de instalação - de uma só vez, graças a uma norma
promulgada pelo governo de Fernando Pimentel (PT-MG), em 2017, que rebaixava o nível de risco de algumas
barragens, inclusive a que acaba de espalhar morte e destruição na região de Brumadinho. "Foi como dizer que uma
abóbora agora era uma abobrinha", resumiu a ambientalista Maria Teresa Corujo, conselheira do Fórum Nacional da
Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas (Fonasc). Ela foi a única dos oito conselheiros a votar contra o
licenciamento na Câmara de Atividades Minerárias, responsável pelas autorizações ambientais em Minas. O projeto
previa um aumento gradual de 70% na produção de ferro daquela área até 2032. A conselheira, ao deparar com a
numeralha, não se conformou em ver a licença sair sem que fossem feitos mais estudos de impacto. "O que existe, na
verdade, é uma fábrica de montagem de licenciamento. Tudo o que as mineradoras pedem passa de maneira
atropelada", diz Maria Teresa.

A DEVASTAÇÃO DO REJEITO - %u2002Interior de casa tomada pela lama em Brumadinho: repetição da tragédia de
Mariana

A concessão a toque de caixa de licenças se tornou uma prática comum na gestão do secretário de Meio Ambiente,
Germano Luiz Vieira, que assumiu a pasta em novembro de 2017. Vieira tem um irmão que trabalha na mineradora
Anglo American e foi o único secretário do governo petista que permaneceu na administração de Romeu Zema, do
Novo. "Se a pessoa não é mantida porque representa o partido, é porque ela representa o setor", acusa o deputado
João Vítor  Xavier (PSDB-MG), autor de um projeto que previa regras mais rígidas para a construção de barragens - e
que nunca saiu do papel. Depois de ser rejeitado pela Assembleia Legislativa por "inviabilizar", nas palavras de
deputados  próximos de mineradoras, a atividade de empresas como a Vale, o texto do projeto foi atenuado por
Xavier. Mesmo assim, em setembro de 2018, foi rejeitado na Comissão de Minas e Energia , por 3 votos a 1 - dois
dos três deputados  que votaram contra haviam recebido doações de empresas de mineração em 2014 e 2010. "O
lobby é forte. A assessoria técnica da Vale visita os gabinetes constantemente", diz Xavier. A força dos interesses do
setor é tão grande que, apesar da comoção gerada por Mariana, a Assembleia barrou a instauração de CPI para
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investigar a segurança nas barragens.

Há contradições e incoerências entre as políticas de segurança propaladas pelas mineradoras (a Vale é a 12ª mais
segura do mundo, num ranking de trinta) e os acidentes recentes, como em Brumadinho e Mariana. A Vale proíbe, por
exemplo, que seus funcionários se aproximem de um talude (parede de pedra) com mais de 1 metro e meio de altura,
por considerar que há risco de desprendimento de um fragmento de rocha, mas ergueu seu centro administrativo ao
lado de uma barragem. O chefe do Ibama de Minas Gerais, Julio Grillo, diz que uma das explicações é a deficiência
dos estudos de segurança de barragens feitos no país. "Eles atestam que as estruturas são estáveis. A maioria de fato
é, mas porque os laudos não levam em conta condições naturais como chuvas, sismos e até infiltração por formigas",
diz. Em Mariana, houve o registro de quatro tremores de terra. No caso de Brumadinho, não. A promotora Andressa
Lanchotti, coordenadora da comissão de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, critica o fato de os
laudos serem produzidos por empresas contratadas pelas próprias mineradoras (foi assim na barragem de Feijão):
"Enquanto houver autorregulamentação, não dá para acreditar no sistema". A fiscalização do governo federal é
notoriamente mal equipada: há apenas 35 técnicos capacitados na Agência Nacional de Mineração para fiscalizar as
790 barragens de rejeito que existem no país. "Passados três anos de Mariana, a conclusão é que o Brasil aprendeu
pouco em termos de protocolos de risco", afirma Rodrigo Jorge Moraes, professor de direito ambiental da PUC de São
Paulo.

Os dezenove mortos de Mariana não mobilizaram empresas e autoridades para tomar providências substantivas. Na
sequência da tragédia em Brumadinho, parece que haverá mudanças. A CSN, que controla a barragem de Casa da
Pedra, a menos de 250 metros da cidade de Congonhas, anunciou, enfim, sua desativação. A barragem tem
capacidade para 50 milhões de metros cúbicos - a de Brumadinho aguentava 12,7 milhões. Especialistas calculam que,
se ela desmoronasse, as vítimas chegariam à casa dos milhares. A cidade tem 55%u2009000 habitantes e é famosa
por abrigar os doze profetas esculpidos por Aleijadinho. O Ministério Público já autuou a barragem por danos em sua
estrutura, como infiltrações e rachaduras. Em 2017, elaborou um parecer no qual apontava o risco de
desmoronamento. Na quarta-feira 30, a Justiça do Estado de Minas Gerais proibiu a licitação de barragens de
alteamento a montante - uma ação nesse sentido tinha sido movida pelo Ministério Público há dois anos, mas só agora,
centenas de vidas soterradas depois, foi julgada. A sirene, tardiamente, está soando.

Com reportagem de André Lopes e Fernanda Bassette

O medo de encontrar amigos

No momento em que a barragem da mina Córrego do Feijão estourou, Jonathan Wilker Pedrosa de Andrade, de 28
anos, estava no centro de Brumadinho, na empresa onde trabalha confeccionando cartazes e outdoors. Um irmão o
chamou pelo celular para avisar, desesperado, que ouvira da vizinhança que a casa onde Jonathan vive com os avós e
outro irmão, de apenas 12 anos, fora engolida pela lama. Ela fica no Parque da Cachoeira, uma das áreas atingidas
pelo rompimento da barragem. "Só descobri a gravidade quando voltava e vi a destruição no caminho", relembra
Jonathan. Quando ele chegou, deu-se a imagem aterradora: o lodaçal invadira a casa por portas e janelas. O quintal
tinha sido completamente tomado. A moradia está interditada, mas as paredes seguem de pé. Da pequena casa
construída ao lado, que o avô alugava e da qual extraía um complemento de renda que garantia alguma dignidade e o
tratamento de enfisema pulmonar, não sobrou nada. "Foram 25 anos para construir e 25 segundos para acabar com
tudo", lamenta Jonathan. "Meu avô está muito aéreo, quieto, e nós temos receio de que ele sofra alguma coisa." Além
do avô, a avó e o irmão de 12 anos conseguiram fugir da casa a tempo. O cotidiano, agora, mudou inteiramente. Já não
se trabalha. Trata-se apenas de sobreviver e procurar sinais de vida, ou de morte. "Eu não conseguiria ficar parado
com tudo isso, mas tenho medo de encontrar corpos de amigos", diz. É provável que encontre. "É bastante difícil, é
doloroso, mas vamos continuar o trabalho. As pessoas merecem poder enterrar seus familiares."

"Era uma casa linda, mas acabou"

Mesmo depois de dias do rompimento da barragem, o taxista Romeu Simões de Brito, de 69 anos, não se cansava de
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vasculhar os destroços da tragédia, caminhando por uma trilha forrada de telhas. No entorno, despontavam da lama
vigas, tábuas, um canto de sofá, uma cama de casal retorcida. Mas da casa do pequeno sítio que ele construiu com a
mulher, Maria das Dores, na zona rural de Brumadinho, não sobrou nada: nem um documento, um objeto pessoal, ou
qualquer indício do lugar onde os dois gostavam de descansar quando deixavam o centro do município. Eles estavam
prontos para ir até lá na hora do almoço de sexta-feira 25, mas Brito mudou de plano ao decidir aceitar uma corrida de
última hora, de um passageiro que precisava ir a um hospital no município vizinho de Betim. "Foi o tempo de acontecer
a tragédia. Nós poderíamos estar aqui na hora", relembra, apontando para a região onde, provavelmente, ficava a casa
mais próxima à sua. "Meu vizinho e grande amigo, que morava aqui, está desaparecido." Os animais domésticos
atolados na terra também despertavam a preocupação do taxista, aliviado apenas quando viu voluntários de uma ONG
de defesa dos bichos empenhada no resgate. Em meio a tanta desolação, ele já pensa em entrar na Justiça para
cobrar da Vale o que perdeu. "Não consigo pensar em construir nada mais agora. Era uma casa linda, com muitas
plantas, mas acabou", lamenta. "A gente vai aceitando o que aconteceu, cada dia um pouco mais, mas dessa casa eu
tenho tudo documentado. E vou atrás disso."

Publicado em VEJA de 6 de fevereiro de 2019, edição nº 2620
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Veja.com
Título: Quando aprenderemos?
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Há semelhanças tristemente inaceitáveis de descaso, incompetência e irresponsabilidade entre a tragédia de Mariana e
a de Brumadinho
separam as tragédias de Mariana e de Brumadinho, e as semelhanças entre elas são perturbadoras. O oceano de lama
voraz, o desespero e a dor das vítimas, a poluição ambiental. Mais uma vez, é estarrecedor o descaso com a vida de
trabalhadores e da população.

Quando do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em novembro de 2015, não havia sirenes de
alerta para emergências. O custo humano só não foi maior graças à coragem de uma heroína anônima, Paula Geralda
Alves, terceirizada da Samarco, que estava a meio caminho entre a barragem e o povoado mais próximo, Bento
Rodrigues. Com a lama em seu encalço, Paula correu em sua moto para a comunidade. Rodou pelas ruas avisando
parentes e vizinhos até a gasolina acabar. Paula foi a sirene que a Samarco não tinha. Graças a ela, salvaram-se cerca
de 400 pessoas em Bento Rodrigues.

O desastre de Fundão deixou dezenove mortos (catorze trabalhadores e cinco pessoas do povoado), poluiu o Rio Doce
e atingiu 38 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Bento Rodrigues, fundado por bandeirantes no fim do
século XVII, ficava a 6 quilômetros de Fundão. No caso de Brumadinho, a proximidade era ainda maior. Havia uma
pousada a cerca de 2 quilômetros do complexo industrial da Vale. E pior: o centro administrativo e o refeitório dos
trabalhadores foram instalados logo abaixo da barragem (a jusante), exatamente no caminho que os rejeitos de lama
percorreriam caso houvesse um acidente, como, de fato, houve.

Por mais que barragens de mineração sejam operadas de acordo com todas as normas de segurança, essas estruturas
são consideradas de risco pelo tipo de material que armazenam, pelo volume e até mesmo pelo método construtivo
adotado, como é o caso do chamado alteamento a montante, mais barato e muito usado pelas mineradoras. Esse
método é proibido no Chile, por exemplo. Aqui, é permitido e foi o escolhido para as barragens de Fundão e de
Brumadinho.

Se há risco, as empresas deveriam ser obcecadas por segurança e monitoramento, para minimizar os perigos para
todos em volta. A investigação do caso Samarco mostrou que isso não aconteceu em Mariana e que a empresa tomou
diversas decisões que implicaram aumentar o risco da operação. E, ainda assim, não houve a preocupação - e o
bom-senso - de instalar sirenes de alerta. Na época, a lei não obrigava à adoção desse sistema. Depois do desastre, a
sirene passou a ser obrigatória.

Vimos o mesmo comportamento negligente repetir-se em Brumadinho, com a injustificável situação de vulnerabilidade
em que trabalhadores e vizinhos da empresa foram postos. Cadê os órgãos de fiscalização que não viram o que estava
acontecendo? Há aqui outro paralelo entre Mariana e Brumadinho. Em ambos os casos, uma fiscalização estadual e
federal ausente e leniente com as empresas.

"A fiscalização é na base do faz de conta. As próprias empresas fornecem informações sobre suas barragens"

Duas auditorias do Tribunal de Contas da União - uma anterior e a outra posterior ao desastre de Mariana - e dados
oficiais do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), hoje a Agência Nacional de Mineração, de
2016, informavam o seguinte: dos 985 servidores do DNPM em todo o país, apenas cinco tinham formação em
engenharia geotécnica, necessária para entender o funcionamento de barragens; o Brasil possuía, então, 663
barragens de mineração cadastradas no órgão. A seção mineira do DNPM tinha 79 servidores, embora devesse ter, no
mínimo, cinco vezes mais. Os funcionários não dispunham de carros, aparelhos de GPS nem mapas atualizados dos
locais a ser vistoriados.
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A fiscalização funciona na base do faz de conta. Segundo a auditoria do TCU, são as próprias mineradoras que
fornecem as informações sobre suas barragens e fundamentados nelas é que os órgãos fiscalizadores decidem quem
terá prioridade na fiscalização in loco. Ora, na prática, se é a empresa que fornece os dados, é como se o dono da
barragem determinasse se será ou não fiscalizado. Não surpreende que as barragens de Fundão e de Brumadinho
fossem consideradas de "baixo" risco.

Da mesma forma, não surpreende a reação a esses desastres por parte de governantes e legisladores quando se
examinam suas conexões com o poder econômico. Logo após a tragédia de Mariana, a Assembleia Legislativa
mineira aprovou um projeto - de iniciativa do governo estadual - que tornava a lei de licenciamento ambiental do estado
mais "flexível" e restringia a participação do Ministério Público estadual no processo de concessão das autorizações
para grandes empreendimentos, como as barragens. Os representantes do MP estadual haviam apontado inúmeras
irregularidades no processo de licenciamento da barragem de Fundão, ocorrido entre 2007 e 2008.

Dos 77 deputados  estaduais de Minas Gerais eleitos em 2014, 59 - de todas as colorações ideológicas - haviam
recebido doação de campanha de mineradoras, numa época em que a contribuição eleitoral de pessoas jurídicas era
permitida. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral e foram compilados pelo Observatório Ambiental. A mesma
pesquisa revelou que as empresas do grupo Vale fizeram doações a 21 partidos em todo o Brasil, sendo os maiores
beneficiados o PMDB, o PT e o PSDB. Entre os que reforçaram o caixa de campanha com recursos da mineradora,
estão os dois maiores adversários daquela disputa presidencial: Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), além do
governador de Minas Gerais eleito naquele ano, Fernando Pimentel (PT).

Esse é o cenário político-institucional que produziu duas das maiores tragédias mundiais da mineração, com um custo
assombroso em vidas humanas, danos ambientais, perdas econômicas. Acrescente-se ainda a sensação de
impunidade, que gera mais impunidade. O processo criminal sobre o caso de Mariana arrasta-se a passos lentos na
Justiça Federal. São 21 réus e mais de 400 testemunhas. Não há perspectiva de um desfecho a curto ou médio prazo e
o risco de prescrição de alguns crimes é grande. O Brasil não aprendeu com Mariana. Aprenderá com Brumadinho?

*%u2009Cristina Serra, jornalista, é autora do livro Tragédia em Mariana - A História do Maior Desastre Ambiental do
Brasil

Publicado em VEJA de 6 de fevereiro de 2019, edição nº 2620
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Deputados estaduais tomam posse com Agostinho Patrus  (PV) como nome único na disputa pela presidência da
Casa. Cerimônia hoje será sem pompa diante da tragédia em Brumadinho
Em cerimônia mais modesta em razão da tragédia de Brumadinho, os 77 deputados  estaduais eleitos em outubro
serão empossados hoje para quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa . Neste mesmo dia, os
parlamentares elegem a nova direção da Casa, que deverá ficar sob a batuta de Agostinho Patrus  Filho (PV), eleito
para o quarto mandato consecutivo. Candidato único, ele teve o nome construído nos bastidores do Legislativo tão logo
o empresário Romeu Zema (Novo) ganhou a disputa para o governo de Minas Gerais. Visto como conciliador e
articulador pelos colegas, o parlamentar se firmou como um nome de consenso e uma terceira via aos grupos aliados
do PT e PSDB.

O PV foi o primeiro partido a declarar apoio a Zema no segundo turno das eleições, quando o candidato do Novo
enfrentou o senador Antonio Anastasia (PSDB). Embora tenha sido secretário de Turismo no governo de Anastasia
(2011 a 2014), o PV rompeu com o PSDB depois das eleições de 2014, quando os tucanos lançaram Pimenta da Veiga
para o Palácio da Liberdade. Na disputa de 2016 para a Prefeitura de BH, Patrus apoiou o então candidato Alexandre
Kalil (PHS), que se apresentou como uma terceira via contra João Leite  (PSDB) e Reginaldo Lopes (PT). No ano
passado, no primeiro turno esteve com Adalclever Lopes (MDB), presidente  da Assembleia, e até então uma
alternativa a Anastasia e Fernando Pimentel (PT).

"Esse histórico fortaleceu o nome de Agostinho como uma terceira via, que é justamente o discurso do Romeu Zema.
Era natural que ele colocasse a candidatura, e desde então começou a receber apoios de diversos partidos,
consolidando a trajetória da candidatura", disse um deputado que preferiu o anonimato. A aliança com Zema repercutiu
ainda no apoio do Novo, que chega à Assembleia pela primeira vez com três parlamentares. No início de dezembro,
quando o parlamentar já contabilizava a adesão de 58 colegas de 19 partidos, o Novo divulgou uma nota em favor do
candidato. "Patrus assumiu o compromisso de buscar métodos de gestão mais eficientes que reduzem os gastos da
ALMG", dizia o texto.

À medida que a candidatura de Agostinho Patrus ganhava mais capilaridade, minguava a lista de deputados
dispostos a disputar o comando da Casa. Apenas Arlen Santiago  (PTB) se manteve na disputa por mais tempo. Ele
retirou a candidatura há duas semanas. "Na hora em que o Adalclever Lopes abraçou realmente a campanha do
Agostinho, ficou inviável ter outra candidatura. Isso ia submeter colegas ao constrangimento", comentou o deputado,
que apoia o nome de Patrus e é candidato ao cargo de terceiro secretário.

Patrus vai assumir o cargo também ocupado pelo pai, já falecido, Agostinho Patrus , deputado por seis mandatos
seguidos, entre 1983 e 2007, e presidente do Legislativo mineiro de 1995 a 1997.

O novo presidente  da Casa terá pela frente a missão de conduzir a reforma administrativa defendida por Romeu
Zema, mudanças na previdência dos servidores e a votação de leis que normatizarão a renegociação da dívida de mais
de R$ 90 bilhões que o estado tem com a União.

MESA A eleição da Mesa Diretora está marcada para as 16h de hoje, no plenário, em votação aberta no painel
eletrônico. Deputado mais idoso da Casa, Hely Tarquínio (PV), de 78 anos, presidirá a sessão. Também caberá a ele
anunciar o resultado - que é imediato - e empossar o novo presidente  do Legislativo. O prazo para a inscrição dos
concorrentes aos sete cargos da direção da Assembleia termina às 12h de hoje. Mas até ontem, todas as cadeiras
apresentavam apenas um candidato para cada.

No acordo entre legendas, estavam definidos os nomes de Antônio Carlos Arantes  (PSDB) para a primeira
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vice-presidência, de Cristiano Silveira (PT) para a segunda vice, e de Alencar da Silveira Jr . (PDT) para a terceira.
O MDB indicará Tadeu Martins Leite como o secretário-geral; Carlos Henrique , do PRB, ocupará a segunda
secretaria; e o PTB ficará com a terceira secretaria, com Arlen Santiago .

O governador Romeu Zema confirmou presença na posse. Ele deverá enfrentar protestos de prefeitos, servidores
públicos e atingidos por barragens, que marcaram manifestações do lado de fora da Assembleia durante a posse.

Programação

12H - Prazo final para registro de candidaturas na eleição da Mesa Diretora da Assembleia

13H - Recepção dos deputados no Salão Nobre

14H - Abertura da sessão, que será presidida pelo deputado mais velho, no caso, Hely Tarquínio (PV), de 78 anos,
eleito para o sétimo mandato

Deputados prestam juramento.

Após a posse dos parlamentares é feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema.

16H - Eleição da Mesa Diretora: deputados escolhem o novo presidente , três vice-presidentes e três secretários.

O novo presidente da Casa faz o discurso de encerramento da primeira sessão da nova legislatura.
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Empresa e subsidiárias foram protagonistas no financiamento eleitoral de políticos em 2014, legislatura que se
estendeu pelos últimos quatro anos e que se encerra agora. Recursos foram direcionados sobretudo para Minas e Pará
e especialistas veem relação com dificuldade de avanço de projetos de lei pós Mariana
SÃO PAULO - A Vale e suas mineradoras e empresas subsidiárias espalharam influência em 25 Estados e no
Congresso Nacional ao distribuir, por meio de doações oficiais e legalizadas, recursos que somaram R$ 82,2 milhões a
deputados , senadores, governadores e aos três candidatos mais votados à presidência, segundo levantamento do
Estadão Dados. No total, 139 parlamentares estaduais e 101 federais, além de sete governadores e dez senadores,
foram eleitos em 2014 - para a legislatura que se encerra agora - com alguma participação dessas mineradoras em
suas campanhas.

Especialistas ouvidos pelo Estado apontam que a relação de mineradoras com políticos pode ter sido crucial para frear
a imposição de regras mais rígidas para o setor, mesmo depois do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana,
em novembro de 2015. Doações de empresas a políticos já não são mais permitidas.

publicidade

O valor doado colocou a Vale entre os maiores protagonistas de financiamento de campanha em 2014, em um patamar
só comparável à JBS, empresa de alimentação que informou em delação premiada ao Ministério Público o caráter
ilegal dos recursos doados. As doações da mineradora são concentradas em Estados onde desenvolve operações
volumosas, como em Minas (18%), Pará (9%) e Espírito Santo (8%), mas compreende uma gama ampla de partidos e
ideologias, do PC do B ao PSL, com destaque para políticos do PMDB e PT; no total, candidatos de 27 partidos
diferentes receberam doação dessas mineradoras.

O cientista político da Fundação Getulio Vargas (FGV) Cláudio Couto vê uma ligação direta entre as doações e a
defesa da agenda da doadora. "A empresa espera que o político defenda seus interesses, e isso não significa agir
necessariamente de forma corrupta para facilitar algo. Mas que defenda um marco regulatório nos moldes desejados,
por exemplo", explica. "E isso não é peculiar ao setor da mineração. Acontece com a Taurus (fabricante de armas),
quando ela doa para a 'bancada da bala'. Acontece com vários setores", acrescenta.

A miríade de doações da Vale fez com que políticos que receberam valores da mineradora fossem maioria entre os
eleitos, como é o caso do Espírito Santo, onde oito dos dez deputados  federais receberam doações da mineradora. A
porcentagem é alta também entre os eleitos para o Congresso Nacional por Minas (64,5%), Sergipe (50%) e Pará
(47%). Nas assembleias estaduais, o padrão é o mesmo: 16 dos 24 deputados  estaduais do Mato Grosso do Sul
receberam dinheiro da Vale, 24 dos 41 no Pará e 45 dos 77 em Minas.

"A Vale nem me procura porque sabe que não vou aceitar (doação)", diz o deputado estadual de Minas João Vitor
Xavier (PSDB), autor de um projeto que previa maior rigor na fiscalização de barragens e pretendia desativar modelos
como o de Brumadinho. Em julho do ano passado, sua proposta acabou reprovada na Comissão de Minas e Energia
da Assembleia por três votos a um. Dois dos três que votaram contra receberam doação da Vale em 2014.

publicidade

"Durou 30 segundos a análise e eles votaram contra. Passamos oito meses desenvolvendo a proposta junto à
população, Ministério Público e Ibama, mas eles não quiseram ouvir os argumentos técnicos e preferiram ouvir as
mineradoras", diz. Reeleito para mais um mandato, Xavier promete encampar novamente o projeto, dessa vez
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"esperançoso por mudança".

Ainda que diga que não recebeu doação da Vale, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que Xavier recebeu
indiretamente R$ 465 da Mineração Corumbaense, empresa subsidiária integral da Vale no Mato Grosso do Sul - há
ainda uma doação indireta da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) no valor de R$ 80 mil. A
CBMM é umas gigantes da mineração, mas não pertence à Vale. Com ela e outras empresas do setor, as doações das
mineradoras a todos os políticos ultrapassaram a casa dos R$ 100 milhões.

Além da Corumbaense, este levantamento específico sobre a Vale leva em consideração doações feitas pela
Minerações Brasileiras Reunidas e Salobo Metais, além de outras subsidiárias que levam o nome da empresa, como a
Vale Mina do Azul, operação no Pará.

O deputado Thiago Cota foi um dos que votaram contra o projeto do deputado João Vitor Xavier na Assembleia
de Minas . O TSE aponta que ele recebeu R$ 50 mil da Corumbaense, mas ele nega ter agido pela empresa ao ajudar
a derrubar a proposta. "Não defendo empresas específicas, e sim o segmento da mineração por entender que ele gera
mais de 500 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, o que movimenta positivamente a economia de nosso Estado,
mas jamais defendi uma mineração que não prezasse pela segurança ambiental, social e pela sustentabilidade",
afirmou, em nota.

publicidade

Sobre as doações, ele reitera que elas ocorreram de forma legal, "uma vez que a legislação permitia, à época". "Os
recibos foram devidamente apresentados ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e a prestação de contas foi aprovada."

O levantamento do Estado considerou doações diretas ou indiretas, ou seja, à época, os recursos podiam ser
transferidos da empresa para diretórios dos partidos ou candidatos, para só então serem depositadas para o político. O
TSE, no entanto, registrou todo o caminho e exigiu a identificação do chamado doador originário.

O Estado realizou questionamentos à mineradora Vale sobre o assunto. Foi perguntado com que fins institucionais a
empresa realizou essas doações, como foram escolhidos os candidatos que receberam recursos, por que as doações
são mais volumosas nos Estados onde há mais operações da Vale, se a Vale manteve contatos com os parlamentares
eleitos com ajuda da empresa e se há uma nova política para doação por pessoa física. As perguntas não foram
respondidas.

Para 138 legisladores, doações da Vale foram importantes

O levantamento mostra que as doações foram mais importantes para cerca de 138 legisladores eleitos. Para esse
grupo, as doações da mineradora representaram mais de 10% do volume total de recursos gastos em cada campanha,
ou foram superiores a R$ 50 mil.

publicidade

Entre os 138 há 76 deputados da Câmara dos Deputados  ou 15% da casa, vindos de 22 Estados. Se fosse um
partido, seria a maior bancada do Congresso. Esse "partido" teria 16 deputados  de Minas, sete da Bahia e do Pará,
seis de São Paulo, Rio e Espírito Santo , quatro em Pernambuco e Rio Grande do Sul; três em Sergipe e Paraíba; dois
no Piauí e Paraná, e um em mais dez estados.

Nas assembleias estaduais, as doações da Vale foram importantes para 21 deputados  estaduais de Minas, 12 do
Espírito Santo, oito do Pará, cinco do Mato Grosso do Sul, quatro de Sergipe, dois do Ceará e do Pernambuco e um de
mais oito estados. Ou seja, 40% dos deputados  estaduais capixabas e 20% dos mineiros e paraenses receberam
quantias significativas da mineradora em suas campanhas eleitorais.

No caso mais extremo, as doações da empresa representaram 48% do que recebeu o deputado Helder Salomão
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(PT-ES). Isso se repete com os deputados  Lucio Vale (PR-PA; 46,6%) e Geraldo Resende (MDB-MS; 43,92%). No
caso dos deputados  estaduais, as doações também são relevantes, como para o Doutor Hércules (MDB-ES/ 58,8%)
e Audic Mota (MDB-CE/ 54%).

Em Minas, só um projeto pós Mariana avançou; 'lobby da mineração agiu', diz deputado

Após o desastre em Mariana, a Assembleia Legislativa de Minas formou a Comissão Extraordinária de
Barragens . O grupo formado por onze deputados  encerrou os trabalhos em 2016 com a proposição de três projetos
de lei, além de outros encaminhamentos. Entre as propostas, só uma, a menos abrangente, foi aprovada e está em
vigor. As demais ficaram pelo caminho e, segundo deputados , foram alvos do "lobby da mineração".

publicidade

A mudança aprovada prevê que os recursos arrecadados por meio da cobrança da taxa a empresas sejam
direcionados integralmente para a Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (Semad), o que
pode resultar em reforço nas atividades de fiscalização, por exemplo.

Já as propostas que ficaram pelo caminho previam medidas mais efetivas, como proibição de modelos de construção
de barragens, desenvolvimento de políticas de assistência a afetados por essas estruturas, além de licenciamentos
mais exigentes quanto à proximidade com a população e mananciais, por exemplo.

"A pressão das mineradoras fez com que um dos projetos sequer fosse posto para votação. Escutava de vários
deputados : 'esse (projeto) não passa'", disse o deputado Rogério Correia (PT). Questionado sobre quem teria agido
dessa forma e como se configurava o chamado "lobby da mineração" na Assembleia, Correia disse que "basta ver o
mapa dos deputados que recebeu recurso (de doação de campanha)". "Não vou citar nomes."

O remédio para a pressão das mineradoras, diz o parlamentar, era a pressão social. "O MAB (Movimento dos Atingidos
por Barragem) nos ajudou, mas essa pressão acabou sendo insuficiente para fazer os projetos andarem", acrescenta
Correia.

publicidade

Ele diz esperar que, diante de uma nova tragédia, a pressão das mineradoras diminua. "Agora, as exigências precisam
ser radicalizadas." O projeto derrotado na Comissão de Minas e Energia  do Legislativo mineiro deverá ter um
substitutivo apresentado em uma nova comissão visando à tramitação até o plenário. "Temos de chegar a um consenso
para aprovação rápida, sem sermos afetados pelo lobby", acrescenta.

A relação entre lobby e doação de campanha parece ser mais complicada do que Correia sugere. Não são poucos os
deputados  que receberam quantias significativas de mineradoras, mas dizem agir de forma imparcial sobre o tema. O
deputado Paulo Guedes (PT) é um deles. De acordo com o TSE, as doações de mineradoras a Guedes somaram mais
de R$ 400 mil, de forma direta ou indireta, por meio do diretório do partido.

Mas ele relativiza. "As doações são legais e foram enviadas pelo partido. Não tenho relação com mineradora, não
tenho rabo preso com ninguém e isso não interfere em nada na minha atuação", diz. "Nunca votei em defesa da
mineração ou da forma brutal como ela atua", acrescenta.

Guedes, que se elegeu deputado federal, disse que agora há novas expectativas de mudanças na legislação.
"Infelizmente no Brasil, só se lembra das coisas depois que a desgraça já está feita. O acidente obriga a todos a
tomarem atitudes mais coerentes e mais práticas, cobrando de forma mais clara as empresas", diz. "Não podemos nos
calar diante de uma segunda tragédia."

publicidade
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O deputado estadual João Vitor  Xavier (PSDB), juntamente com o Ministério Público, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), organizações não governamentais (ONGs) e o corpo técnico
da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), chegou a propor um projeto de lei, ainda em 2016, que
pretendia evitar novos acidentes com barragens de rejeitos da mineração.

No entanto, o texto está parado na Comissão de Administração Pública da Casa, depois de ter sido rejeitado pela
Comissão de Minas e Energia , presidida na época pelo próprio deputado. A expectativa, segundo Xavier, é que com
a retomada dos trabalhos hoje na ALMG, o assunto volte a ser pauta entre os deputados .

O PL prevê regras mais rígidas de licenciamento ambiental para a criação de novas barragens e endurece a
fiscalização sobre as já existentes - caso das que se romperam em Bento Rodrigues (Mariana) e Brumadinho e outras
cidades de Minas Gerais.

"O projeto era uma grande oportunidade que a ALMG tinha de se aproximar da sociedade civil e aprender com os erros
que levaram ao rompimento da barragem, em 2015, em Mariana. Porém, um trabalho de meses e de tamanha
importância acabou na própria comissão, em virtude do lobby de um setor muito forte para a economia de Minas
Gerais", disse.

Na visão do deputado, as medidas tomadas tanto pelas empresas quanto pelos órgãos ambientais nos últimos anos
além de não terem aumentado a segurança das barragens, deram ainda mais poder à pasta de Meio Ambiente para
resolver as pendências do setor, de tal maneira, a criar conflitos de interesse com o desenvolvimento econômico do
Estado.

"O lobby é muito forte e, durante décadas, o setor de mineração estruturou o discurso de maneira consistente e
organizada e acabou aceito pela maioria. Mas, os agentes da mineração precisam entender que tragédias como essas
não só destroem vidas, meio ambiente e animais. Também inviabilizam a atividade e tiram a credibilidade das
empresas", alertou. (MB)
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Os trabalhos na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais serão retomados na tarde de hoje e marca a despedida do
deputado Adalclever Lopes da presidência da Casa e do seu mandato. Logo após a cerimônia de posse dos novos
deputados , será aberta a primeira sessão plenária do ano, com a eleição da mesa diretora. O deputado Hely
Tarqüinio (PV), como decano da Casa, presidirá os trabalhos, com o anúncio das chapas e candidaturas registradas
para a disputa aos cargos da mesa diretora. O deputado Agostinho Patrus  (foto) passou os últimos dias negociando
com os antigos e novos deputados  para se viabilizar como candidato único. Pelo regimento interno da Casa, qualquer
deputado pode se candidatar aos sete cargos a mesa diretora: presidente , 1º, 2º e 3º-vice-presidentes, 1º, 2º e
3º-secretários.
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