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Rádio Super Notícia FM
Título: Vigílio Guimarães comenta que quer olhar para o futuro de Minas Gerais- 20h47

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Resumo do Café com Política de hoje. O entrevistado foi o deputado estadual eleito pelo PT, Virgílio Guimarães . Ele
fez criticas indiretas ao governo de Romeu Zema ao dizer que passar a tesoura no orçamento, cortar gastos tirando o
sangue das pessoas não necessariamente resolver os problemas. Ele comenta que soluções criativas tem que ser
encontradas. Entrevista: Vigílio Guimarães- deputado estadual.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Projeto de privatização da Cemig - 20h27

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema disse hoje em entrevista a Band Minas, que o preparo para o projeto de privatização  da
Cemig já começou. A venda da companhia de energia é uma das contra partidas que está sendo negociada com o
governo federal em troca da negociação da divida do estado com a União. Romeu Zema afirma que já tem informações
do mercado financeiro de que as ações da Cemig subiram nos últimos quatro meses. No último dia 9 Romeu Zema
tinha informado que a venda da Cemig seria proposta a Assembleia de Minas  e que a exigência era do governo
federal. Para vender a empresa Zema terá que aprovar operação na Assembleia e submeter a decisão ao referendo
com a população, conforme Constituição Mineira.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Quatro novos vereadores assumem mandatos na Câmara Municipal- 20H04

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Quatro novos vereadores assumem mandatos na Câmara Municipal de Belo Horizonte no dia 1 de fevereiro. A posse
vai ser no dia em que as atividades parlamentares da casa serão retomadas. O deputado estadual Coronel Piccinini do
PSB, que não conseguiu se reeleger  para o cargo volta a Câmara dos Vereadores  três anos depois de sair do
legislativo municipal  para a Assembleia Legislativa . Ele vai ocupar a vaga deixada pelo professor Wendel
Mesquita. Entrevista: Coronel Piccinini- vereador, Ramon Bibiano- vereador.
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Portal O Tempo
Título: Zema diz que Cemig já se reestrutura para ser vendida

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Governador afirmou que presidente da companhia já trabalha internamente para valorizar a empresa
O governador Romeu Zema disse nesta sexta-feira (18), em entrevista à Band Minas, que o preparo do processo de
privatização da Cemig já começou. A venda da companhia de energia é uma das contrapartidas que está sendo
negociada com o governo federal em troca da renegociação da dívida do Estado com a União, que hoje chega perto
dos R$ 87 bilhões.

"Eu te diria, inclusive, que (no caso da)Cemig - me foram fornecidos alguns dados - as ações nos últimos quatro meses
já subiram coisa de mais de 50%, exatamente na expectativa de melhoria no desempenho da empresa que vai ficar
livre dessas influências políticas. O atual presidente  da Cemig (Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga) está
conduzindo mudanças internas visando colocar a empresa em outro patamar e tudo isso vai refletir no preço das ações
da Cemig, que é aquilo que o Estado vai obter mais na frente", disse o governador.

No último dia 9, em outra entrevista, Zema havia afirmado que a venda da Cemig seria proposta à Asssembleia e que a
exigência era do governo federal. "Sim, o Tesouro Nacional, dentro dessa renegociação da dívida com Minas, exige
que empresas do Estado sejam privatizadas. Na lei não está claro o grau de exigência, mas é objetivo nosso que o
Estado foque naquilo que leva e traz retorno para a população, que é saúde, segurança e educação", disse o
governador do Estado na ocasião.

Para vender a Cemig, Zema terá que aprovar a operação na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e
submeter a decisão a um referendo com a população, conforme previsto na Constituição Estadual.
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Uai
Título: Jornalista Marcelo Matte será secretário de Estado de Turismo e Cultura

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Nome foi confirmado por fonte do governo e será oficializado em breve
Gaúcho, Matte vive em BH há 20 anos (foto: Memória Globo)

Ex-diretor de jornalismo da Rede Globo Minas, Marcelo Matte, 64 anos, será o novo secretário de Turismo e Cultura de
Minas Gerais, confirmou fonte do governo estadual. O nome do jornalista que assumirá a nova pasta será oficializado
em breve.

Nascido em Porto Alegre dia 22 de janeiro de 1954, Matte trabalhou na Globo de 1979 a 2017. Mudou-se para Belo
Horizonte em 1997, quando assumiu a direção da Globo Minas.

O nome de Matte, que vinha sendo ventilado nos últimos dias, será confirmado pouco depois de o governador Romeu
Zema (Novo) ter anunciado a criação da secretaria de Cultura e Turismo.

saiba mais

Governo reconduz parte de servidores para manter equipamentos culturais em funcionamento

Nomeação de Paulo Brant para pasta da Cultura assegura secretaria ativa

Inicialmente o governo previa a integração da Cultura com a Secretaria de Educação - a pasta do Turismo entraria na
estrutura do Desenvolvimento Econômico. Na quinta-feira (17), Zema anunciou a união das pastas de Cultura e
Turismo em uma só secretaria.

Nas primeiras semanas de governo, o vice-governador Paulo Brant (Novo) vem respondendo pelas duas pastas. A
união das duas secretarias será feita por meio de uma proposta de reforma administrativa que o Poder Executivo vai
enviar à Assembleia Legislativa no início de fevereiro.
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Jornal da Cidade BH
Título: Posse de Romeu Zema
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» Jornal da Cidade BH » Atualidades » Posse de Romeu Zema

Posse de Romeu Zema

18 de janeiro, 2019

FOTOS: OMAR FREIRE/AGÊNCIA MINAS | INSTAGRAM ROMEU ZEMA

Política. Governador promete uma gestão mais eficiente e convoca a todos para um "Pacto por Minas"

Durante a cerimônia de posse no último dia 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa , governador Romeu Zema
destacou que a prioridade da gestão será a austeridade e convocou todos os mineiros a firmar um "Pacto por Minas"
para que seja possível, com um modelo de administração diferente e mais eficiente, atender às demandas da
sociedade, regularizar repasses aos municípios e garantir os direitos dos servidores.

"Estamos em um ponto de virada, em que Minas e os mineiros carecem de respeito e responsabilidade. E será
respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso Estado poderá ser novamente
respeitado. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. União em torno de um mesmo projeto.
União de todas as forças, poderes e pessoas pelo futuro de nós, mineiros. Este deve ser o ideal que nos unirá nos
próximos anos", afirmou.

"Deixo aqui o convite de assinarmos, juntos, um acordo tácito pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos
une, pela forma republicana de se fazer política. Um "Pacto por Minas Gerais", com a união de todos os Poderes:
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, federações, entidades representativas de classes e da
sociedade mineira", enfatizou.

O governador disse, ainda, que será preciso um esforço conjunto, independentemente de ideologias, para superar os
desafios. "O espírito público deve ser exaltado. É esse espírito, independentemente de partido ou posição ideológica,
que deve guiar os representantes do povo mineiro. É esse espírito público, da coletividade, que nos trouxe até aqui. E é
com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos", afirmou Romeu Zema,
lembrando que foi com esse sentimento que deixou a direção do Grupo Zema para aceitar o desafio de gerir o Estado.

O governador também avaliou que sua escolha representa o desejo de mudança no modelo de administração do
Estado. "O resultado das últimas eleições significou para alguns uma surpresa, mas quero afirmar aqui que o eleitor
não dá recados. Ele decide. E decidiu, nas urnas, realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que
até então não havia sido colocado em prática. E demonstrou que deixará para trás aqueles que insistem nas práticas
do passado. Esse voto significa uma escolha por um novo modelo de exercício da política". O governador deixou claro
que a "primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas".

Transparência

O governador Romeu Zema disse ainda que irá dialogar com todas as regiões do Estado, cada uma com demandas
históricas e urgentes, com o objetivo de avançar promovendo "maior prosperidade e um melhor ambiente para quem
trabalha e quer trabalhar".

Zema assume o Estado diante de um quadro de dificuldades, com previsão de déficit nas contas correntes que pode
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chegar a R$ 30 bilhões em 2019 e superar os R$ 100 bilhões se nada for feito nos próximos anos.

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
servidores possam receber os seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o 5º dia útil do mês seguinte.
Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito, e para que possamos ter condições de
investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são: segurança, saúde, educação e infraestrutura", concluiu.

Avanços

Para que o Estado volte a crescer e possa gerar mais empregos, Romeu Zema pretende retomar a credibilidade e
crescimento econômico de Minas Gerais. "Vamos ampliar receitas, mas sem aumentar impostos. Faremos por meio do
incentivo às empresas, aos investimentos e a quem quer trabalhar. Aproveitando as boas práticas da gestão privada e
usando novas ferramentas de administração pública, vamos simplificar processos e fazer deste Estado um amigo de
quem trabalha, empreende e produz".

Com o intuito de fomentar o setor produtivo, o governador acredita que uma das saídas é desburocratizar a economia.
"Vamos dinamizar a economia, eliminando os entraves que afetam e inibem o setor produtivo. Temos de ser duros é
com bandido, com quem atrapalha a sociedade. E não com quem gera desenvolvimento. Desataremos os nós das
dificuldades do Estado para quem quer produzir e trabalhar em Minas, garantindo o livre mercado e liberdade para
empreender. Por isso, geradores de empregos serão muito bem-vindos em Minas Gerais", reforçou.

Renegociação da dívida foi tema de visita a Bolsonaro

O governador de Minas, Romeu Zema, esteve em Brasília nesta quarta-feira, 16, a fim de tratar dos interesses do
Estado que precisam de soluções imediatas. Ele viajou em companhia do vice-governador, Paulo Brant.

Na capital federal, Zema e Brant se encontraram com o presidente  Jair Bolsonaro e conversarem sobre assuntos
extremamente importantes, tais como a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União (estimada em cerca de
R$ 87 bilhões).

Outro tema da conversa foram os investimentos em concessões de rodovias federais que cortam o Estado (BRs 381 e
262, por exemplo), que tem a maior malha rodoviária do Brasil.

"Também oferecemos todo nosso apoio para que as reformas da Previdência e Fiscal sejam realizadas o mais breve
possível. Estamos trabalhando e estreitando os laços para que possamos ter uma Minas Gerais eficiente e um Brasil
diferente", afirmou Zema, em texto publicado em suas Redes Sociais.

Cotações
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Agora - Divinópolis
Título: Zema anuncia fusão das pastas de Turismo e Cultura

Editoria: Cidade
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Da Agência Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta quinta-feira, 17, que vai promover a fusão das
secretarias de Cultura e de Turismo.

- Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que já tem uma interface naturalmente - avalia
o governador, citando as atratividades turísticas de Minas Gerais com as cidades históricas que preservam a cultura da
mineiridade.

A união das duas secretarias será realizada, caso haja a aprovação das propostas de reforma administrativa a serem
enviadas pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa . Ainda não há nome definido para ocupar a nova pasta e
o processo de seleção seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas
para as outras secretarias. Por enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde pelas pastas da Cultura e do
Turismo, de forma ainda separada na estrutura.

Inicialmente havia a previsão de que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico.

- Sempre disse que todas as nossas medidas seriam tomadas com bastante diálogo. Ouvimos os setores e chegamos
à conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de duas vocações do nosso Estado: turismo
e cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda mais empregos e renda - conclui Zema.
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Senhor editor

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

*João Costa Aguiar Filho
Na condição de representante da sociedade civil no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, venho
acompanhando com grande preocupação as informações sobre a suspensão das atividades da Agência Metropolitana
do Vale do Aço, em especial, a veiculação realizada no jornal Diário do Aço do dia 2 de janeiro de 2019. A minha
apreensão se dá menos com a perda dos cargos (embora haja aqueles extremamente necessários e justificáveis que
devem ser preservados) e mais com o risco de perda da condição de Região Metropolitana para o Vale do Aço.

A oportunidade de ter uma Região Metropolitana no interior de Minas Gerais é única e de extrema importância. Regiões
no estado como a de Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Varginha e outras tentam e, até então, não conseguiram
esse intento político institucional que, em nossa região, a Lei de autoria do ex-deputado Ivo José, completou 20 anos
no último dia 30 de dezembro.

Desde a instalação do complexo industrial do Vale do Aço nas décadas de 40 e 50 e a fundação das cidades de
Ipatinga e Timóteo em 1964, evidencia-se significativamente a conurbação (os aspectos urbanísticos não se separam
com o fim de uma e o início de outra cidade), o movimento pendular (pessoas circulam para o trabalho, estudos e
outros afazeres entre as cidades) e o caráter regional das políticas públicas como habitação, meio ambiente,
mobilidade, saneamento, dentre outras, porque o tratamento delas em uma cidade, certamente afeta as demais.

Na Região Metropolitana do Vale do Aço a captação e tratamento da água que abastece a todos são realizados pela
Copasa cuja estrutura está localizada em Coronel Fabriciano. Há uma estação de Tratamento de Resíduos Sólidos em
Santana do Paraíso que recebe o lixo das demais e até de outras cidades da região. O Parque Florestal do Rio Doce,
embora ocupe parte do território de Marliéria, Timóteo e outras, traz satisfação, mas também preocupação, para todos
os municípios da RMVA. As famílias dependem do transporte intermunicipal tão ou mais quanto o exclusivamente local.
Esses são apenas alguns exemplos que demonstram que a questão metropolitana impacta concretamente a vida de
nossos cidadãos e a gestão e planejamento das cidades.

Hoje já temos aprovado no âmbito da nossa região um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), viabilizado
a duras penas, visto a necessidade de compatibilização de interesses dos diferentes municípios e do estado. Projeto
contratado junto ao Unileste, elaborado com a participação dos interessados da sociedade regional e que representa as
diretrizes para o planejamento dos quatro municípios efetivos e dos 24 que compõem o Colar Metropolitano. O próximo
passo é a transformação desse plano em Projeto de Lei e sua aprovação pela Assembleia Legislativa , para
dispormos de um regramento jurídico urbanístico, econômico e socioambiental que obrigue a todos envolvidos no
sentido do desenvolvimento econômico e social equilibrado, de valorização da vida e de geração de riquezas e postos
de trabalho para a nossa comunidade metropolitana.

Ressalte-se que a existência da Região Metropolitana pode viabilizar a destinação de recursos orçamentários do
estado especificamente para o financiamento de projetos de nosso interesse, que se viabilizaria com a participação dos
municípios integrantes, tendo em vista a criação do Fundo Metropolitano do Vale do Aço. Já nos últimos orçamentos,
valores foram destinados para o Fundo da RMVA, porém, à exceção do PDDI, a utilização em parceria desses recursos
não se efetivou.

Outra questão de caráter institucional, contida na Lei Federal n°6.766/79, é que quaisquer parcelamentos (loteamentos
e/ou desmembramentos), que forem aprovados pelos municípios integrantes de regiões metropolitanas,
obrigatoriamente devem merecer apreciação para, se for o caso, receber anuência prévia da autoridade metropolitana.
A não operacionalização dos organismos metropolitanos pode ensejar a paralisação total de um importante nicho de
mercado regional, ou seja, ao não se apreciar os requerimentos dessa ordem, qualquer alteração do solo urbano que
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caracterize os aludidos institutos jurídico-urbanísticos, em Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo
não pode ser efetuada.

A Agência Metropolitana do Vale do Aço foi criada em 4 de janeiro de 2012 pela Lei Complementar estadual 122. A
norma e sua regulamentação, de autoria do Governador Antônio Anastasia, contêm a determinação de que os cargos
fossem providos por recrutamento amplo, ou seja, sem a necessidade de concurso público, mesmo os
caracterizadamente técnicos. Nesta época foi criada inclusive uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos para efetuar
a sua gestão e esse órgão, enquanto existiu, foi ocupado por um político que atuou na nossa região. Durante a sua
implementação, dois servidores efetivos foram transferidos para a ARMVA, além de outros que, mesmo com
recrutamento amplo, já atuavam no estado anteriormente.

Por decretos assinados pelo governador Fernando Pimentel no fim de seu governo e no início do atual, pelo
governador Zema, todos os ocupantes de cargos em comissão foram exonerados e os servidores efetivos retornaram
às suas repartições de origem. O que ocorreu com a Agência do Vale do Aço também aconteceu com outros órgãos do
estado e muitos estão em situação semelhante, ou seja, com suas atividades suspensas.

O debate sobre cargos comissionados no Governo de Minas feito de forma viesada como vem ocorrendo, sem uma
avaliação da importância do órgão e de seu funcionamento não resolve o problema, ao contrário cria outros mais
graves. Não podemos desconhecer a gravíssima situação a que chegou a política de pessoal do governo mineiro.

As decisões não podem ser tomadas de forma irresponsável, como outras tomadas ao longo dos tempos em Minas.
Casos como a Lei Complementar n° 100, de autoria do ex-governador Aécio Neves, que efetivou mais de 100 mil
empregados sem concurso público, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, criando um problema social
grave e um enorme passivo para o estado, é apenas um exemplo de como se tratou questões ligadas ao funcionalismo.
Atitudes que afrontam princípios constitucionais como o da impessoalidade são flagrantes, porém, ter ao seu dispor
cargos para nomear ou negociar com outros políticos a indicação, significa ares de poder que se colocam acima de
qualquer posicionamento "mais republicano".

Nas reportagens publicadas no seu jornal, principalmente nos comentários sobre as matérias, vi muitos afirmando que
a agência é um "cabide de empregos de políticos da região e fora dela". Embora sempre tenha havido exceções, com
servidores sendo responsáveis por bons projetos na região, quero concordar em parte e acrescentar que, embora de
recrutamento amplo, os critérios legais para preenchimento dos cargos em boa parte não vinham sendo atendidos pelo
governo. É, por exemplo, o caso do Diretor Geral da Agência, responsável por representar a Autarquia especial,
presidir o Conselho, e conceder a anuência prévia nos projetos de parcelamento.

Esse cargo, na verdade um mandato, nos últimos anos, ficou em boa parte do tempo sem preenchimento, visto que, o
processo de nomeação determinado pela Lei Complementar n° 122 e seu regulamento determina que o Conselho
Deliberativo Metropolitano, após seleção de interessados, atendidas exigências de formação e capacitação curricular
para a função, indique três nomes para o governador encaminhar um para a Assembleia Legislativa  sabatinar e
aprovar. Desde a renúncia do ex-diretor geral Carlos Magno Xavier, ocorrida em janeiro de 2017, ocorreu apenas um
processo na forma legal, porém, o Diretor Geral aprovado ficou cerca de seis meses apenas, sem presidir qualquer
reunião dos órgãos colegiados de deliberação.

Tudo isto deve ser de conhecimento público e observado para que não se repita, contudo, quero reafirmar a
importância do arranjo metropolitano para a Região do Vale do Aço. Desde a implantação do nosso complexo
industrial, a Acesita primeiro e depois a Usiminas e a Cenibra, esta, subsidiária da Cia Vale do Rio Doce, também
empresa pública à época, conjunto de empresas privatizado no início dos anos 90, que nossa região não recebe
investimentos de vulto por nenhuma empresa ou pelo Poder Público. À exceção da duplicação da BR-381, iniciada no
governo Dilma Rousseff e que não se abe quando terminará, as ações institucionais, empresariais e governamentais
não têm conseguido enfrentar o quadro de estagnação econômica e social de nossa região. Esperamos que a
pavimentação da Rodovia MG-760, depois de prometida por décadas, iniciada pelo governador Pimentel, seja
concluída pelo atual mandatário estadual.
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Segundo o Diagnóstico do PDDI, no ano de 2000 a RMVA representava 3,3% do PIB de Minas Gerais. Em 2011 esse
percentual já era 2,7% e, segundo o Fórum de Entidades Metropolitanas, em 2015 chegou a 2,55%. Por outro lado, a
população regional que em 2000 somava cerca de 400 mil habitantes, ou, 2,24% da população de Minas Gerais, em
2018, chegou a 493.773, ou, 2,35% do estado, tendo como base a projeção do IBGE. No período de 2000 a 2011,
Minas Gerais obteve um crescimento médio anual de 4,4%, ao passo que na RMVA essa taxa foi de 2,5% e, no Brasil,
de 3,5% ao ano. (Diagnóstico PDDI).

Esta reversão da atividade econômica, principalmente na indústria, impõe à comunidade regional o desafio de
encontrar soluções que alterem esses indicadores ruins e que signifiquem real melhora das condições de vida da
população metropolitana. Dispor de um organismo institucional na região que atue no sentido da conformação de um
ambiente coletivo de busca de soluções para nossos problemas é fundamental. Não tenho dúvidas de que a Região
Metropolitana é o melhor instrumento para o planejamento e a gestão coletiva das políticas regionais.

No final de 2018, enfim, aprovou-se no Conselho e na Assembleia Metropolitana o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado. É um projeto que contém diretrizes e propostas para questões centrais e de caráter metropolitano como a
mobilidade, habitação, meio ambiente e outras. O PDDI apresenta uma metodologia de implantação denominada
"diversidade em rede", que prevê a "implementação com o sequenciamento de ações que o plano propõe, busca
promover a integração da região, tomando a sua diversidade como uma potencialidade".

Então, já temos o instrumento para apresentar para o novo governo mineiro nossas diretrizes e prioridades. Ao invés de
acabar com a Agência e os órgãos colegiados da RMVA, devemos fortalecê-los como a ferramenta possível para
diversificarmos e retomarmos o crescimento, a geração de emprego e o bem-estar de nossa região metropolitana. A
sociedade regional deve se mobilizar no sentido da retomada e do funcionamento regular dos organismos
metropolitanos do Vale do Aço. Se foi muito difícil arranjar o que está feito até então, mesmo com imperfeições, mais
difícil ainda será se resolvermos acabar com tudo para começar de novo, desconsiderando os resultados conseguidos
até então.

*Membro Efetivo do Conselho Deliberativo Metropolitano e representante da Sociedade Civil Organizada
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Início » Política » Governador de Minas anuncia fusão das pastas de Turismo e Cultura

Foto-O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema

Crédito-Reprodução/Facebook

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta quinta-feira (17/1), que vai promover a fusão das
secretarias de Cultura e de Turismo. "Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que já
tem uma interface naturalmente", avalia o governador, citando as atratividades turísticas de Minas Gerais com as
cidades históricas que preservam a cultura da mineiridade.

A união das duas secretarias será realizada, caso haja a aprovação das propostas de reforma administrativa a serem
enviadas pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa . Ainda não há nome definido para ocupar a nova pasta e
o processo de seleção seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas
para as outras secretarias. Por enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde pelas pastas da Cultura e do
Turismo, de forma ainda separada na estrutura.

Inicialmente havia a previsão de que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico. "Sempre disse que todas as nossas medidas seriam tomadas com bastante
diálogo. Ouvimos os setores e chegamos à conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de
duas vocações do nosso Estado: turismo e cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda
mais empregos e renda", conclui Zema.

Assessoria de Comunicação/SEGOV

Comentar com o facebook
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Fim de semana recheado de atrações. Vários blocos de carnaval se reúnem na festa Sonoriza BH, amanhã a partir das
14h, na Serraria Souza Pinto. O grupo Galpão sobe ao palco do Sesc Palladium com o espetáculo De Tempos Somos.
Amanhã às 19h e domingo às 18h. No Teatro da Assembleia  tem Família Pão com Ovo. De hoje a domingo às 20h.
Alice no país das Maravilhas estreia no Cine Theatro Brasil amanhã às 18h. Amanhã e domingo Moana no Teatro
Estação Cultural.
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Nesta quinta-feira (17), o governador Romeu Zema passou por uma "saia-justa", ao assistir ao seu próprio enterro
simbólico, em manifestação de protesto já nesse início de gestão.

MANIFESTAÇÃO DE SERVIDORES DA PM - FOTO DIVULGAÇÃO

Em apenas quinze dias, desde que assumiu a Chefia do Executivo mineiro, o governador Romeu Zema continua sendo
alvo de manifestações de protestos pela herança do governo anterior.

Nessa quinta-feira, não foi diferente. Enquanto os prefeitos não lhe dão sossego, cobrando, insistentemente, os
repasses financeiros que se arrastam desde o início do Governo Pimentel, Zema não consegue acalmar os ânimos de
boa parte do funcionalismo estadual, que, ainda sem saber quando terá quitado o seu 13º, ainda amarga o
escalonamento - por categorias - de seus salários.

Agora, o recém-empossado governador continua em apuros para convencer os prefeitos mineiros, do empenho da
nova administração estadual em tentar, o mais rapidamente possível, regularizar a situação de penúria financeira, num
verdadeiro efeito-dominó, herdada do seu antecessor.

Na verdade, "milagre" algum foi prometido, notadamente, o de resolver em curtíssimo tempo os problemas,
principalmente, financeiros, acumulados há muito tempo, e agravados nos últimos quatro anos.

No caso do Interior mineiro, os repasses têm sido feitos - pelo governo, "na medida do possível"; mas, para a
Associação Mineira de Municípios (AMM), "não com a regularidade que os cofres municipais precisam". Observadores
mais atentos reconhecem que "essa entidade precisa deixar o novo governo 'respirar' para depois cobrar".

TROPA TAMBÉM GRITA

A gritaria dessa vez não foi só dos prefeitos. Nas redondezas da Academia de Polícia de Minas Gerais, no Prado, em
BH, as ruas Diabase e dos Pampas foram isoladas por forte esquema de segurança, durante a passagem de
Comando-Geral da PMMG, do coronel Helbert Figueiró para o seu colega Giovanne Gomes da Silva. O aparato não foi
somente pela solenidade a que compareceram as mais altas autoridades do Estado, incluindo-se o governador Romeu
Zema e seu Vice, Paulo Brant, mas para abafar a manifestação de servidores - inclusive, militares - indignados com a
indefinição do pagamento do 13º e o parcelamento dos seus salários. Em mais um protesto contra tais atrasos, os
manifestantes chegaram a queimar um caixão simbólico do governador.

Aliás, não é a primeira vez que esse tipo de protesto é posto em prática. Em mais de uma oportunidade e pelo mesmo
motivo, nos últimos anos, as praças da Liberdade e da Assembleia foram cenários para essa espécie de protesto
contra governos passados, até por parte de sindicatos que passam, agora, "de estilingue a vidraça". Mas, pelo que se
sabe, ainda não se tinha notícia de tamanho constrangimento, como esse, para o atual governador.

E a nova administração estadual - agora, do (partido) Novo - só está começando.
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O presidente  do PSDB em Minas, deputado federal Domingos Sávio, negou que o partido tenha reivindicado ou
pedirá qualquer cargo para o governador Romeu Zema (Novo). Ele também afirmou que a legenda nunca foi adversária
de Zema e que encara com tranquilidade os convites feitos pelo atual governo estadual a tucanos.

"O exemplo que ilustra bem é o do ex-deputado e ex-prefeito de Juiz de Fora Custódio de Matos, que poderá dar uma
grande contribuição para que tenhamos um bom governo em Minas. Nós queremos que dê certo. O Zema nunca foi
nosso adversário, nós disputamos a eleição com o Zema até pela circunstância da democracia. O grande adversário do
PSDB e que também foi adversário do Zema era o PT", afirma Sávio.

Danilo de Castro, ex- presidente  do PSDB e ex-secretário de Governo de Aécio Neves e Antonio Anastasia, tem se
reunido frequentemente na Cidade Administrativa com Custódio Matos, que é secretário da atual administração e
também foi de Aécio Neves.

Procurado pela Itatiaia para falar sobre o motivo dos encontros, o tucano não retornou o contato. A assessoria do
governo também não respondeu sobre o assunto.

Zema, que fez muitas críticas a PT e PSDB na eleição, tem contado, desde a transição, com a presença de tucanos e
pessoas ligadas ao PSDB em cargos estratégicos.

Custódio Mattos é o secretário de governo; Renata Vilhena, ex-secretária de Planejamento do governo do PSDB, está
à frente da Reforma Administrativa; e o gabinete de crise de Romeu Zema terá como coordenadora Luísa Barreto, que
foi assessora técnica da oposição à Fernando Pimentel (PT) na Assembleia Legislativa  (ALMG) e trabalhou na
campanha de Antonio Anastasia (PSDB) ao governo estadual no ano passado.

Na ALMG, o deputado tucano Luiz Humberto (PSDB), que foi líder de Anastasia na Casa, deve ser anunciado, nos
próximos dias, também como líder de governo da atual gestão.
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18/01/2019 às 08h01min - Atualizada em 18/01/2019 às 08h01min PSDB ganha força com indicação para liderança
Luiz Humberto Carneiro foi convidado para defender o governo Zema na Assembleia Comentar WALACE TORRES
Luiz Humberto Carneiro  é cotado para ser líder de Zema | Foto: Luiz Santana/ALMG O diretório municipal do PSDB
em Uberlândia pode estar despontando como uma nova força na disputa para a Prefeitura de Uberlândia em 2020 ao
estar a frente dos principais cargos no legislativo. Além da atual liderança do Executivo na Câmara, exercida pelo
vereador Antônio Carrijo e de assumir o comando da casa a partir deste mês, com o novo presidente  Hélio Ferraz, o
Baiano, o partido também é cotado para exercer a liderança do governo Romeu Zema (Novo) na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Hoje, o nome mais cotado é o do deputado uberlandense Luiz Humberto
Carneiro . Seu nome já foi referendado dentro da bancada tucana e obteve aprovação no próprio governo, após
sondagens de aliados de Zema, que estariam à procura de um deputado com experiência na articulação política e que
já tivesse ao menos quatro mandatos no Legislativo estadual. Credenciais que o deputado tucano tem de sobra. Luiz
Humberto vai assumir seu sexto mandato na Assembleia a partir do dia 1º de fevereiro e já foi líder de dois governos -
na gestão Antonio Anastasia (PSDB) e no governo de Alberto Pinto Coelho  (PP). Procurado pelo Diário de
Uberlândia, Luiz Humberto Carneiro  confirmou o convite mas preferiu adotar a cautela. "Só semana que vem é que
iremos conversar com o governador, trocar mais ideias para ver se vai dar certo", disse o deputado. Por enquanto, ele
disse que falou somente com interlocutores do governo sobre a possibilidade de assumir a função de liderança. Ele
avaliou com simpatia o convite e acredita que a indicação tem perspectiva de ser consolidada. "É possível sim, vai
depender dessa conversa da próxima semana". O deputado preferiu não fazer uma relação da eventual confirmação da
liderança com os planos do partido na próxima eleição municipal. No entanto, frisou que as posições atualmente
assumidas pelo PSDB local - como a própria liderança na Câmara e a presidência da casa - demonstram a força do
partido. O PSDB elegeu sete deputados estaduais na última eleição - dois a menos que no pleito de 2014. Luiz
Humberto Carneiro  foi eleito com 50.341 votos, obtendo a última das 14 vagas conquistadas pela coligação, que era
formada por PSDB, PPS, DEM, PP e PSD. Apesar de ter perdido no segundo turno a disputa ao Governo do Estado, o
PSDB já manifestou apoio ao governo Romeu Zema. "A preocupação agora é ajudar o Estado a sair dessa situação de
crise, por isso declaramos apoio", disse Luiz Humberto.
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O deputado estadual Raul Belém (PSC) chega para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG), mas é experiente na política. Aos 37 anos, o parlamentar já foi vereador e prefeito de Araguari, no
Triângulo Mineiro, e assessor no governo de Antônio Anastasia (PSDB).

Administrador de empresas, ele é casado, pai de dois filhos e se define como um municipalista, afirma que defenderá
as causas das prefeituras e a criação de uma comissão especial  de cafeicultura. Segundo ele, o principal desafio na
ALMG será "dar acesso ao mineiro a uma saúde com um mínimo de qualidade."

Belém é favorável ao projeto Escola Sem Partido e acredita que a reforma da Previdência estadual deve ser analisada
com muita cautela. "Precisamos conversar com o servidor público na hora que esse projeto chegar à Casa", diz.

Em relação às privatizações, um dos principais projetos do governador Romeu Zema (Novo), o deputado considera que
nem todas as empresasp precisam passar por esse processo. Ele ressalta, porém, que, a Codemig (Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) só atrapalhou a cidade onde morava. "A Codemig só fez Araguari andar
para trás em relação a empresas que querem se instalar na cidade".

Atualmente, ele responde na Justiça por uma licitação de emergência de serviço de limpeza, mas afirma que fez o
contrato para que a cidade não virasse um caos.
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18/01/2019 às 08h05min - Atualizada em 18/01/2019 às 08h05min Zema quer unir pastas de Turismo e Cultura
Comentar AGÊNCIA MINAS Governador afirma que pastas são correlatas | Foto: Gil Leonardo/Imprensa MG O
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, ontem, que vai promover a fusão das secretarias de Cultura e de
Turismo. "Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que já tem uma interface
naturalmente", avalia o governador. A união das duas secretarias será realizada caso haja a aprovação das propostas
de reforma administrativa a serem enviadas pelo Governo à Assembleia Legislativa . Ainda não há nome definido
para ocupar a nova pasta e o processo de seleção seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos
humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias. Por enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde
pelas pastas da Cultura e do Turismo, de forma ainda separada na estrutura. Inicialmente havia a previsão de que a
Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na estrutura do Desenvolvimento
Econômico. "Sempre disse que todas as nossas medidas seriam tomadas com bastante diálogo. Ouvimos os setores e
chegamos à conclusão que será mais viável economicamente termos essa junção de duas vocações do nosso Estado:
turismo e cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda mais empregos e renda", conclui
Zema.
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O velho guerreiro, Chacrinha, apresentador de programas de auditório de grande sucesso de 1950 a 1980, já alertava
para uma comunicação de qualidade: "Quem não se comunica, se trumbica!". E, em pleno século 21, o governo Galileu
Machado (MDB) não se atinou para isso.

Ora, as eleições de Bolsonaro (PSL) e do deputado Cleitinho  Azevedo (PPS) deixaram claríssimo que hoje em dia
assessores de prefeito e vereadores não podem ser analfabetos virtuais. O que é isso? Os analfabetos virtuais são
aqueles assessores que nada sabem sobre internet, não fazem ideia do que seja. E os analfabetos virtuais funcionais
são aqueles que até sabem, mesmo que pouco, mas não aplicam o que sabem, nem buscam entender o porquê, ou
como funciona a internet e as plataformas digitais.

Não se comunicou, trumbicou!

Por que a maioria dos 200 comissionados não apoiam e divulgam as ações do governo Galileu? Já assessorei
vereadores, presidentes da Câmara Municipal, prefeitos, deputados  estaduais e federais e até sindicalistas, e sempre
valorizei e muito a comunicação e os comunicadores. Por isso, não entendo por que a Administração Galileu Machado
ainda não orientou, qualificou as mais de 200 pessoas que ocupam cargos de confiança na prefeitura para defender e
divulgar as ações do governo nas redes sociais, depois do expediente de trabalho.

Claro que os mais de 200 comissionados não podem ser obrigados a trabalhar em prol do governo nos seus horários
de descanso. Mas podem ser convencidos a fazer isso, como uma contribuição para o fortalecimento do governo que
lhe emprega. Aliás, devia partir dos servidores em cargos de confiança esta intenção de proteger seu emprego,
divulgando espontaneamente as ações do governo a quem serve.

Acho um absurdo o governo Galileu Machado ser criticado nas redes sociais, e servidores comissionados não o
defenderem. Será porque quem cala consente?

Ele pode, o outro não

O ex-prefeito Vladimir Azevedo (PSDB) foi muito criticado quando vendeu imóveis do município para fechar o ano fiscal
do último ano do seu primeiro mandato, de 2009 a 2012. Embora o ex-alcaide tenha comprado também muitos imóveis
durante sua administração (o móvel onde hoje está construída a nova sede da Prefeitura Municipal foi um deles), só
ficou para a população a lembrança dos imóveis que vendeu.

Agora, é o atual prefeito Galileu que venderá imóveis da prefeitura a fim de garantir recursos para construir unidades de
saúde. Segundo comunicado da Prefeitura, Galileu encontrou uma maneira para garantir a construção de sete novas
unidades de saúde em Divinópolis. Os recursos virão da venda de lotes vagos pertencentes ao Município.

"A Prefeitura tem dezenas de lotes em todos esses bairros onde serão construídas as unidades de saúde. O que
vamos fazer é leiloar alguns, mas com o dinheiro carimbado para a obra, ou seja, este não pode ter outra destinação",
disse o prefeito. Mais ou menos a mesma desculpa que o ex-prefeito deu.

Minas Gerais com nome no SPC

Além de deixar um déficit financeiro nos caixas de Minas Gerais, que pode chegar a cerca de R$ 30 bilhões, a gestão
de Fernando Pimentel (PT) deixou que o Estado ficasse em uma espécie de "SPC".
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Explico

No ano passado, a União cobriu o calote de R$ 553,1 milhões dado pela administração mineira em dois empréstimos.
Por conta dessa "ajuda", o governador Romeu Zema (Novo) está impedido, até agosto deste ano, de contratar
operações de crédito com o governo federal como "fiador", mesmo que a quantia já tenha sido devolvida pelo governo
de Minas Gerais.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira (17), a pretensão de unir secretarias
de Estado de Turismo e Cultura. A mudança, de acordo com o chefe do executivo estadual, veio através do
entendimento das pastas como correlatas. "Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que
já tem uma interface naturalmente", justificou Zema.

Inicialmente, a previsão era de que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico.

Apesar da definição do governo, a efetivação da ideia precisa, ainda, ser avaliada pela Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), que pode aprovar ou não as propostas de reforma administrativa, ainda a serem enviadas.

De acordo com Zema, ainda não há definição sobre o nome que vai chefiar a pasta e o processo de seleção seguirá a
forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias. Por
enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde pelas pastas da Cultura e do Turismo, de forma ainda separada na
estrutura. Brant havia sido nomeado no dia 1º deste mês para chefiar a Secretaria de Cultura, decisão que surpreendeu
quem esperava que a pasta fosse incorporada a outra.

Zema ainda afirmou que a decisão foi tomada após ouvir os setores e discutir medidas mais viáveis. "Chegamos à
conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de duas vocações do nosso Estado: turismo e
cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda mais empregos e renda", conclui Zema.

*Hoje em Dia
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A equipe econômica do Governo federal já tem em mãos relatórios do Governo de Minas mostrando a crítica situação
econômica do Estado, o que implica uma ajuda de curto prazo da União. Como resposta, o Estado não está, ainda, em
condições de ser beneficiado com a ajuda de emergência, embora haja reconhecimento do caos em que suas contas
se encontram. É provável que alguma coisa seja feita após a visita do governador Romeu Zema ao ministro Paulo
Guedes.

O governador foi informado que seu antecessor, Fernando Pimentel, além de recusar um acordo com a União, também
não encaminhou todos os dados para os técnicos do Tesouro Nacional, daí a falta de informações sobre Minas.
Embora isso possa ser superado, pois os novos administradores já estão avaliando a saúde da economia mineira, falta
discutir as possíveis contrapartidas.

Pimentel argumentava que esse era o nó górdio para não assinar nada com a gestão Temer, pois Brasília queria, entre
outras coisas, a privatização de ativos que são caros para os mineiros, como a Cemig e a Copasa, mas ele próprio
quase vendeu a Codemig para fechar as contas. A bola, agora, cabe ao novo dirigente, que não terá vida fácil quando
levar essa questão para a Assembleia.

A Cemig é considerada um bem inestimável para os mineiros, embora seus balanços não estejam saudáveis e seus
serviços tenham deixado a desejar. Em meados de sua gestão (1994/1998), o então governador Eduardo Azeredo fez
um acordo com empresários americanos que assumiriam o controle da estatal. Foi o que faltava para o seu adversário,
Itamar Franco, aguçar ainda mais o seu discurso. Para ele, os tucanos estavam entregando a Cemig aos estrangeiros
sem que isso significasse a sua recuperação. Tão logo se elegeu, a primeira providência foi denunciar o contrato.

Itamar priorizou a Cemig, e esta se capitalizou de tal forma que adquiriu o controle acionário da Light, a companhia de
energia elétrica do Rio de Janeiro.

Uma das saídas para Zema seria abrir mão desse ativo antes de colocar a Cemig totalmente à venda. Se optar pela
privatização plena, terá que explicar bem aos deputados e aos mineiros.
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Jornal de Uberaba Online
Título: Governo de Minas anuncia fusão das secretarias de Turismo e Cultura

Editoria: Cidades
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Vice-governador, Paulo Brant responderá, por enquanto, pelas duas pastas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira (17), a pretensão de unir secretarias
de Estado de Turismo e Cultura. A mudança, de acordo com o chefe do executivo estadual, veio através do
entendimento das pastas como correlatas. "Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que
já tem uma interface naturalmente", justificou Zema.

Inicialmente, a previsão era de que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico.

Apesar da definição do governo, a efetivação da ideia precisa, ainda, ser avaliada pela Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), que pode aprovar ou não as propostas de reforma administrativa, ainda a serem enviadas.

De acordo com Zema, ainda não há definição sobre o nome que vai chefiar a pasta e o processo de seleção seguirá a
forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias. Por
enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde pelas pastas da Cultura e do Turismo, de forma ainda separada na
estrutura. Brant havia sido nomeado no dia 1º deste mês para chefiar a Secretaria de Cultura, decisão que surpreendeu
quem esperava que a pasta fosse incorporada a outra.

Zema ainda afirmou que a decisão foi tomada após ouvir os setores e discutir medidas mais viáveis. "Chegamos à
conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de duas vocações do nosso Estado: turismo e
cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda mais empregos e renda", conclui Zema.
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Jornal das Montanhas - Manhuaçu (MG)
Título: MG: Governador anuncia fusão das pastas de Turismo e Cultura

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Tradições históricas e culturais de Minas Gerais serão reunidas em uma mesma secretaria

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta quinta-feira (17/1), que vai promover a fusão das
secretarias de Cultura e de Turismo. "Nosso Estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que já
tem uma interface naturalmente", avalia o governador, citando as atratividades turísticas de Minas Gerais com as
cidades históricas que preservam a cultura da mineiridade.

A união das duas secretarias será realizada, caso haja a aprovação das propostas de reforma administrativa a serem
enviadas pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa . Ainda não há nome definido para ocupar a nova pasta e
o processo de seleção seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas
para as outras secretarias. Por enquanto, o vice-governador, Paulo Brant, responde pelas pastas da Cultura e do
Turismo, de forma ainda separada na estrutura.

Inicialmente havia a previsão de que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico. "Sempre disse que todas as nossas medidas seriam tomadas com bastante
diálogo. Ouvimos os setores e chegamos à conclusão que será mais viável até economicamente termos essa junção de
duas vocações do nosso Estado: turismo e cultura. São áreas que vamos fomentar em conjunto para gerarem ainda
mais empregos e renda", conclui Zema.
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Itatiaia
Título: Tucanos ganham espaço no Governo Zema - 23h03
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Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Aqui em Minas, o PSDB está cada vez mais próximo do Governo Zema. Danilo de Castro tem se reunido com
frequência com Custódio Matos, secretário de Zema. Zema tem contato com tucanos em locais estratégicos, como
Renata Vilhena, que está a frente da reforma administrativa e Luiza Barreto, que foi assessora técnica da oposição a
Pimentel na Assembleia. Na ALMG, o deputado Luiz Humberto deve ser anunciado líder de governo nos próximos dias.
Entrevista: Domingos Sávio (deputado federal)
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Band
Título: Romeu Zema anuncia fusão das pastas de turismo e cultura - 9h59

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

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anuncia fusão das pastas de turismo e cultura. Segundo governo de
minas, a junção das secretarias vai acontecer caso Assembleia Legislativa  aprove as propostas de reforma
administrativa, formuladas pelo estado. a nova pasta ainda não possui o nome definido e a contratação de pessoal será
feita por uma empresa de recursos humanos. No momento o vice-governador, Paulo Brant, responde pela secretaria de
cultura e do turismo de forma ainda separada da estrutura. A previsão inicial era de que a cultura fosse integrada à
secretaria de educação e que o turismo entrasse na estrutura do desenvolvimento econômico, mas segundo Zema, em
conversas com os setores ficou acertado que será mais viável economicamente a fusão de turismo e cultura.
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Entre os assuntos que você vai acompanhar daqui a pouco na entrevista do governador Romeu Zemo está a questão
da fusão das pastas de turismo e cultura. Segundo governo de minas, a junção das secretarias vai acontecer caso
Assembleia Legislativa  aprove as propostas de reforma administrativa, formuladas pelo estado. a nova pasta ainda
não possui o nome definido e a contratação de pessoal será feita por uma empresa de recursos humanos. No momento
o vice-governador, Paulo Brant, responde pela secretaria de cultura e do turismo de forma ainda separada da estrutura.
A previsão inicial era de que a cultura fosse integrada à secretaria de educação e que o turismo entrasse na estrutura
do desenvolvimento econômico, mas segundo Zema, em conversas com os setores ficou acertado que será mais viável
economicamente a fusão de turismo e cultura.
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Rádio América
Título: Zema diz que vai fundir secretarias de Cultura e Turismo em MG - 09h48

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta quinta-feira (17) que pretende fundir as secretarias de Cultura e
Turismo na reforma administrativa que encaminhará à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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Itatiaia
Título: Processo envolvendo ex-assessor de Flávio Bolsonaro- 8h45

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

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Processo envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessora do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente  Jair
Bolsonaro fica pra depois do recesso judiciário. Junior Moreira diz que esse caso está mal explicado. Eustáquio Ramos
diz que todos nos sabemos de casos e mais casos nos legislativos Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ,
Câmara Federal, Senado de assessores que são contratados por R$ 10 mil e tem que devolver R$ 5 mil para o seu
chefe.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Proposta de reforma administrativa - 08h

Editoria: Redação 98
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas Gerais,Romeu Zema, anunciou nessa quinta-feira a pretensão de unir as secretarias de Turismo
e de Cultura. A mudança veio através do entendimento das pastas. Apesar da definição do governo, a efetivação ainda
precisa ser avaliada pela Assembleia Legislativa  de Minas que pode, ou não, aprovar as propostas de reforma
administrativa.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com política - 08h03

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Entrevistado: Virgílio Guimarães  - PT (deputado estadual). Jornalista: Por que retornar a política em Minas? 
Deputado:''O momento exige inovação,criatividade,mas também experiência.E foi essa razão pela qual eu voltei.Estou
me dedicando a cerca de 40 anos  a região norte de Minas,então não poderia deixar no desabrigo tantos
companheiros.é um momento político importante,o Estado passa por uma crise grave  na economia e eu retendo
contribuir muito para a recuperação.''
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Rádio Super Notícia FM
Título: Nota de esclarecimentos do deputado estadual Sargento Rodrigues - 07h02

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Ontem nós falamos no Super Notícia que o Ministério Público de Minas Gerias abriu inquérito para investigar um
possível uso de dinheiro público por parte do deputado Sargento Rodrigues  do PTB. Por meio de nota enviada à
redação, ele se defendeu das acusações que constam no inquérito aberto pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público de Minas Gerais, que apura possíveis irregularidades no uso da verba parlamentar indenizatória a
que ele teria direito.O deputado reafirma que não houve irregularidade na locação do veículo divulgado pela
reportagem.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Romeu Zema define que Cultura e Turismo vão integrar a mesma pasta - 06h53

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

O governo de Minas Gerais anunciou, na tarde desta quinta-feira, a fusão das Secretarias de Turismo e Cultura. As
duas pastas eram independentes nas gestões passadas. O comunicado foi feito por meio de nota, como tem sido praxe
da gestão de Romeu Zema (Novo). Contudo, essa integração somente vai ser possível se a proposta de reforma
administrativa for aprovada pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O texto ainda não foi enviado à
Casa.De acordo com o nota divulgada pelo Estado, ainda não há um nome definido para chefiar a pasta.Enquanto isso,
o vice-governador, Paulo Brant (Novo), vai ser o responsável por responder pelas áreas de turismo e cultura - que
continuam de forma separada na estrutura.

impresso em 19/02/2019 às 04:44 42 de 214

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg05-supernoticia-1801.mp3
http://www.interclip.com.br/


Inconfidência FM
Título: Zema anuncia reunião de secretarias - 07h01

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema anuncia união de secretarias de cultura e de turismo. A união será realizada conforme
aprovação das propostas de reforma administrativa a serem enviadas pelo governo à Assembleia Legislativa . No
momento, não há nome definido para ocupar a pasta.
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Itatiaia
Título: Presidente do PSDB nega que tenha reivindicado cargo no governo Zema - 08h18

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
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O presidente  do PSDB em Minas deputado federal Domingos Sávio, nega que a legenda tenha reivindicado ou vá
pedir qualquer cargo para o governador Romeu Zema. Ele também encara com tranquilidade os convites feitos pelos
atuais governo a tucanos como o ex-prefeito de Juiz de Fora Custódio Matos. Domingos Sávio afirma que o PSDB
nunca foi adversário de Zema. O ex-secretário de governo de Aécio Neves e Antonio Anastasia e ex- presidente  do
PSDB de Minas Danilo de Castro tem se reunido sempre com Custódio Matos. Apesar das críticas ao PSDB e ao PT
durante a campanha eleitoral, Romeu Zema tem contado com a presença de tucanos em lugares estratégicos desde o
início da transição. Além de Custódio Matos o governo conta com Renata Vilhena ex-secretária de planejamento do
governo do PSDB a frente da reforma administrativa. O gabinete de crise  de Romeu Zema terá como coordenadora
Luísa Barreto que foi assessora técnica da oposição a Pimentel na Assembleia e trabalhou na campanha de Anastasia.
Na Assembleia segundo informações de diversos parlamentares o deputado tucano Luis Humberto Carneiro, que foi
líder de Anastasia na casa deve ser anunciado líder de governo da atual gestão. Entrevista: Domingos Sávio- deputado
federal.
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Itatiaia
Título: Entrevista com Raul Belém- 07h54

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

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Mais um deputado eleito para o primeiro mandato na Assembleia fala com exclusividade a Itatiaia. Aos 37 anos Raul
Belém  foi vereador, prefeito de Araguari, assessor no governo de Antonio Anastasia e foi eleito agora com 37.788
votos pelo PSC a deputado estadual. O administrador de empresas é casado, pai de dois filhos e se define como
municipalista, afirma que vai defender as causas das prefeituras e a criação de uma comissão especial  de
cafeicultura. A favor da escola sem partido, acredita que a reforma da previdência deva ser analisada com muita
cautela e que nem todas as empresas devem ser privatizadas. Entrevista: Raul Belém - deputado estadual.
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Itatiaia
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Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

O secretário adjunto de administração prisional no governo de Romeu Zema será o advogado Gustavo Tostes, dono de
um escritório de advocacia e que foi secretário adjunto de defesa social de Contagem, quando a deputada estadual
petista Marília Campos  era prefeita. Romeu Zema decidiu criar mais uma basta que não era prevista no planejamento
inicial da nova gestão.
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Itatiaia
Título: A composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa começa a ser definida -07h24

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

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa , segundo cargo mais importante da casa, deve ser o deputado
Tadeu Martins Leite do MDB, o primeiro vice- presidente a princípio será Antônio Carlos Arantes  do PSDB e o
segundo vice- presidente o petista Cristiano Silveira . PT, PSDB e MDB tem as maiores bancadas, o maior número
de deputados , a mesa tem sete membros e ao que tudo indica o presidente será mesmo Agostinho Patrus  do
PV, que tem apoio da maioria. A eleição será no dia 1 de fevereiro, logo depois da posse. Agora na segunda quinzena
parlamentares começam a se movimentar para formação de blocos na Assembleia Legislativa , a casa normalmente
tem três blocos, o da maioria ou da base que vota com o governo, o independente que não necessariamente volta a
favor dos projetos do executivo, mas costuma apoiar o governo na maior parte das votações e o bloco da oposição,
desta vez com muitos parlamentares se declarando independentes. A conversa de bastidores na Assembleia é que a
casa pode ter dois blocos nessa posição.
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Estado de Minas Online
Título: Três mineiros na comitiva

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 18-01-2019 Link para a Notícia

Três deputados do grupo de parlamentares do PSL em viagem a China representam Minas Gerais. Os deputados
federais eleitos Delegado Marcelo Freitas e Charlles Evangelista, e a deputada estadual eleita delegada Sheila
Oliveira, que assumirão o cargo em fevereiro, participam da comitiva ao país asiático, que tem sido bastante criticada
por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL). A viagem está sendo custeada pela Embaixada da China.

Eleito com 51.626 votos, Charlles Evangelista rebateu as críticas nas redes sociais: "Não viemos em nome do
Executivo, muito menos fechar contratos. 130 milhões de chineses por ano saem para o turismo mundial, porém só 51
mil entram no Brasil. O turismo é um dos maiores geradores de emprego. Ainda não estamos empossados e não
falamos em nome do Brasil, ninguém na comitiva tem poder para tal. Toda a viagem foi custeada pelos parlamentares e
pela embaixada da China, sem ônus para os cofres públicos".

Delegado Marcelo Freitas, que venceu o pleito com o apoio de 58.176 eleitores, preferiu falar sobre os trabalhos em
território chinês, fugindo de polêmicas. "Se alguém conseguir trazer hoje para o nosso país um parceiro melhor, por
favor, apresente. Quem é que banca uma retirada da China do nosso mercado?", questionou, depois de comentar que
o país é o maior parceiro econômico brasileiro.

A deputada Sheila Oliveira, eleita com 80.083 votos, também se posicionou na sua página do Facebook. Ela disse que
foi convidada para conhecer projetos de tecnologia e segurança. "Como delegada de polícia e uma pessoa que se
empenha pelas causas da segurança pública, achei que seria interessante avaliar como uma das maiores potenciais
mundiais trabalha esta importante área". Ela afirma também ser "admiradora" de Olavo de Carvalho e esclareceu se
tratar de uma viagem "extra-oficial", que não tem qualquer poder de estabelecer decisão comercial entre os dois países.

Além dos futuros parlamentares mineiros, integram o grupo os deputados  federais eleitos Carla Zambelli, Daniel
Silveira, Tio Trutis, Felício Laterça, Bibo Nunes, Charlles Evangelista, Marcelo Freitas, Sargento Gurgel e Aline
Sleutjes, além da senadora eleita Soraya Thronicke. Luís Miranda (DEM) também participa da viagem.
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Municípios exigem repasses e ameaçam adiar início do ano letivo. Funcionalismo cobra 13º e fim do escalonamento
dos salários e marca assembleia geral com indicativo de greve
Menos de três semanas após assumir o comando do Palácio Tiradentes, o governador Romeu Zema (Novo) enfrenta
cobrança de prefeitos e de sindicatos de várias categorias por repasses e pagamentos atrasados. Ontem, policiais
militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários protestaram contra a falta de previsão do pagamento do 13º salário
e o escalonamento dos vencimentos. Uma assembleia geral do funcionalismo está marcada para o dia 29, na Cidade
Administrativa, com indicativo de greve a partir do dia 7. Já os prefeitos, que reclamam atrasos em repasses de valores
nas primeiras semanas do ano, marcaram encontro na próxima segunda-feira para discutir "medidas radicais" para
pressionar o governador a colocar as transferências em dia.

Entre as medidas que os gestores públicos podem votar na assembleia dos prefeitos está um adiamento geral do ano
letivo nas escolas municipais. De acordo com a Associação Mineira dos Municípios (AMM), até ontem mais de 300
prefeituras já informaram que o início das aulas, que seria dia 7 na maioria das cidades, sofrerá atrasos. Algumas
prefeituras adiaram para a segunda ou terceira semana de fevereiro, enquanto outras anunciaram o retorno para
março.

Segundo o presidente  da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), cresce um sentimento de frustração
com o início do governo Zema. Ele diz que os prefeitos entendem que o governador "recebeu um estado quebrado",
mas que a promessa de manter os repasses semanais referentes ao ICMS e ao IPVA não está sendo cumprida, o que
gera um "cenário caótico" para os gestores municipais.

"Não estamos cobrando do novo governo as dívidas passadas, da gestão anterior, mas precisamos que os repasses
semanais sejam feitos. Esse recurso está sendo desviado pelo atual governo, ou seja, o dinheiro dos impostos, que é
destinado pela Constituição aos municípios, está entrando e não está sendo entregue às prefeituras", reclama Julvan.

De acordo com a AMM, nesta semana, estava programada a transferência de R$ 120 milhões referentes ao IPVA e
nenhum centavo do montante foi pago aos municípios. Outros R$ 434 milhões referentes ao ICMS foram apenas
parcialmente repassados. Apenas o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) teve sua maior parte,
cerca de R$ 400 milhões, depositada.

"As prefeituras receberam na terça-feira apenas 36% do que era devido do ICMS. É um recurso que os prefeitos
contam semanalmente para honrar seus compromissos. Tivemos um bom diálogo no início com a Secretaria de
Governo, mas não temos qualquer resposta da Secretaria da Fazenda", diz o presidente da AMM.

Por meio de nota, o governo de Minas informou que de 1º de janeiro até ontem foi repassado cerca de R$ 1,7 bilhão
para os municípios. "A Secretaria de Estado da Fazenda tem trabalhado intensamente para retomar os repasses para
as prefeituras, cumprindo sua obrigação e agindo no intuito de amenizar a grave situação em que o governo anterior
deixou o estado", diz a SEF em nota.

PROTESTO Um protesto de funcionários da Segurança Pública marcou a cerimônia de troca de comando da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG), no quartel do Prado, na Região Oeste de BH. Em pronunciamento durante a
solenidade, o governador Romeu Zema disse compreender a apreensão dos servidores, mas afirmou que "a situação
financeira não permite fazer diferente". Informou que nesses 15 dias de governo vem levantando a situação financeira e
contábil do estado para que possa propor algo possível e de forma transparente. Destacou que, pessoalmente, vem
evitando qualquer gasto e que nenhum discurso é melhor que um bom exemplo. Prometeu boas notícias em breve para
os profissionais da segurança.

impresso em 19/02/2019 às 04:44 171 de 214

http://impresso.em.com.br/app/noticia/cadernos/politica/2019/01/18/interna_politica,244539/prefeituras-e-servidores-poem-zema-contra-parede.shtml
http://www.interclip.com.br/


O coronel da reserva Domingos Sávio de Mendonça, um dos coordenadores do movimento, disse que o governador
poderia aproveitar a entrada em caixa do IPVA para quitar os salários dos servidores e reclamou que Zema não abriu
diálogo com a categoria. "Ainda nomeou um general para nos intimidar, mas não temos medo de ninguém", afirmou,
sem citar o nome do secretário de Segurança Pública, general reformado do Exército Mário Lúcio Alves de Araújo,
responsável pela interlocução do governo com as polícias mineiras. Segundo Mendonça, "uma falta coletiva ao
trabalho" poderá acontecer a partir do dia 7.

Segundo o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol), delegado Marcelo Armstrong da Silva,
há tratamento diferenciado com o Ministério Público a Assembleia Legislativa , além do Poder Judiciário - que teve
recomposição da inflação em seus vencimentos - que vêm recebendo os salários em dia, "inclusive o 13º". "Há um
desrespeito com servidores do Executivo." Segundo Silva, 25 entidades representativas dos servidores entregarão na
assembleia do dia 29 uma pauta mínima de reivindicações.

O novo comandante-geral da PMMG, coronel Giovane Gomes da Silva, disse reconhecer as paralisações e greves
como legítimas para qualquer segmento dentro da legalidade e da ordem, mas "somos uma instituição militar e é essa
característica que nos garante da sustentabilidade da instituição, por isso temos direitos que nos são peculiares".

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E LETALIDADE 'LEGAL'

Em seu discurso, o coronel Giovanne Gomes da Silva defendeu regime próprio de previdência e assistência, "inclusive
com hospital próprio que nos apoie em momentos de dificuldade uma vez que damos nossa própria vida em defesa da
sociedade". Giovane Silva disse que assume o comando com o propósito de garantir a tranquilidade necessária e
devida à sociedade, com "o rigor necessário". "A letalidade não é nosso desejo, mas, se acontecer, será dentro do
estrito cumprimento do poder legal, só depois de passar por todos os caminhos do uso progressivo da força, se
amparando pelas leis, doutrinas e regulamentos", afirmou numa referência às mortes atribuídas a ações policiais.
Natural de Belo Horizonte, o coronel, de 46 anos, substitui o coronel Helbert Figueiredo. Foi comandante da Rotam e
passa a comandar 41 mil policiais na ativa em todo o estado.

Cultura e Turismo, a 12ª secretaria

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou na tarde de ontem a criação da Secretaria de Cultura e Turismo.
Inicialmente, o governo previa a integração da Cultura com a Secretaria de Educação e que a pasta do Turismo iria
para a estrutura do Desenvolvimento Econômico. Até agora, foram anunciadas 12 secretarias pelo novo governo
estadual, três a mais que as prometidas por Zema durante a campanha. O nome escolhido para a pasta da Cultura e
Turismo ainda não foi anunciado. Segundo o governo de Minas um "processo de seleção seguirá a forma de
recrutamento por empresa de recursos humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias". Nas primeiras
semanas de governo, o vice-governador Paulo Brant (Novo) responde pelas pastas da Cultura e do Turismo, sendo que
as duas ainda estão com estruturas separadas. A união será feita por meio de uma proposta de reforma administrativa
que o Poder Executivo vai enviar à Assembleia Legislativa no início de fevereiro.
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Deputado estadual rechaça irregularidades na utilização da verba indenizatória
Após publicação da reportagem do jornal O TEMPO dessa quinta-feira (17), o deputado estadual Sargento Rodrigues
(PTB) resolveu se manifestar. Por meio de nota enviada à redação, ele se defendeu das acusações que constam no
inquérito aberto pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, que apura possíveis
irregularidades no uso da verba parlamentar indenizatória a que ele teria direito.

"Esclareço que em 19/11/2018 prestei as devidas informações e documentos ao Sr. Promotor de Justiça Eleitoral Paulo
de Tarso Morais Filho, nos autos PPE (Procedimento Preparatório Eleitoral) nº 0024.18.017176-1. Esse procedimento
apurou a mesma falsa denúncia que ora se apura, em duplicidade, nos autos do Inquérito Civil 0024 18 018 041 6, pela
17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Infelizmente, parece-nos que faltou comunicação interna
entre a Promotoria Eleitoral e a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, pois estão apurando uma mesma falsa
notícia em dois procedimentos distintos cujo desfecho já se mostrou com a aprovação da prestação das nossas contas
eleitorais pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de MG. Não há nenhuma irregularidade na contratação do
referido veículo citado pela matéria do Jornal O TEMPO", diz trecho da nota. Em outro, ele critica o trabalho realizado
pelos profissionais do jornal e diz que tomará as devidas medidas legais com relação ao caso.

Denúncia. De acordo com o inquérito assinado pela procurada Elisabeth Villela, o deputado teria locado um veículo
para ser usado em sua campanha à reeleição e efetuado o pagamento com dinheiro público, referente à verba
indenizatória a que os deputados têm direito.

Novamente procurado pela reportagem, Sargento Rodrigues  não atendeu as ligações e tampouco respondeu as
mensagens enviadas.
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Após receberem críticas do escritor Olavo de Carvalho, integrantes da comitiva brasileira na China -formada em sua
maioria por congressistas eleitos do PSL- usaram as redes sociais para explicarem a ida ao país comunista para
conhecer um sistema de segurança pública baseado no reconhecimento facial.

Em resposta, a senadora Soraya Thronicke disse que as críticas são "falácias". "Com todo respeito, o querido e
admirado @OdeCarvaIlho está mal informado sobre absolutamente tudo. Professor, cuidado com as suas fontes. Estou
disponível para qualquer esclarecimento", escreveu no Twitter.

(fileira da frente, da esq, para dir.) Daniel Silveira, deputado federal (PSL-RJ), Carla Zambelli, deputada federal
(PSL-SP), Marcelo Freitas, deputado federal (PSL-MG), Aline Sleutjes, deputada federal (PSL-PR), Luis Miranda,
deputado federal (DEM-DF), senadora Soraya Thronicke (PSL), Delegada Sheila , deputada estadual (PSL-MG).
(Fileira de trás, da esq, para dir. a partir da quinta posição, Cleber Santos Teixeira (advogado), Gurgel Soares,
deputado federal (PSL-RJ), Bibo Nunes, deputado federal (PSL-RS), Charlles Evangelista, deputado federal (PSL-MG),
Felicio Laterça, deputato federal (PSL-RJ) e Tio Trutis, deputado federal (PSl-MS) - Soraya Thronicke
/Reprodução/Instagram

Carvalho chamou os congressistas de "caipiras" e "semianalfabetos". Segundo o escritor, "instalar esse sistema nos
aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo o mundo que mora no Brasil", afirmou
Olavo em um vídeo postado no Twitter na noite desta quarta-feira (16).

O escritor, que é responsável pela indicação dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Ricardo Vélez
Rodríguez (Educação), também negou ser o guru intelectual do governo Bolsonaro.

O deputado federal eleito Gurgel Soares afirmou no Instagram que a viagem não é uma visita de estado e que todos os
parlamentares eleitos que compõem a comitiva ainda não tomaram posse. Segundo Soares, eles estão lá para
conhecer e aprender com outras culturas. "Não quer dizer que levaremos essa tecnologia [reconhecimento facial] para
o Brasil. A própria comitiva também quer nos levar para Israel, para conhecer outras tecnologias", afirmou em vídeo.

De acordo com reportagem do UOL, a ideia é que os parlamentares apresentem no início do ano legislativo (fevereiro)
um Projeto de Lei que obriga a implantação de tecnologia de reconhecimento facial em locais públicos, para auxiliar as
forças de segurança no combate ao crime e na captura de suspeitos ou foragidos.

Os congressistas também foram alvos de críticas de seus seguidores por terem ido a China, uma ditadura comunista. O
combate ao comunismo é um dos pilares do discurso do governo Bolsonaro.

"Sai da China AGORA!!!!!! O povo brasileiro não aceitará TRAIDORES!!! COMUNISTA não é bem-vindo no Brasil!!!",
escreveu um seguidor do deputado federal eleito Felício Laterça, um dos organizadores da comitiva.

Eleita deputada federal pelo Paraná, Aline Sleutjes rebateu as críticas de seus seguidores e afirmou que "buscar
informação não é crime (...) O fato de fazer uma viagem à China não muda quem eu sou!", afirmou em post do
Instagram.

No Twitter, Soraya Thronicke falou sobre a compra de produtos vindos da China. "Levante a mão aquele brasileiro que
possui menos de dez produtos chineses em casa!".

Na legenda de uma imagem dentro do carro, ainda caminho do aeroporto na terça-feira (15) , o policial eleito deputado
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federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, afirmou: "Sabemos do regime que governa o país desde 1940, mas a
questão aqui não é ideológica, e sim para trazer melhorias ao Brasil".

O policial tem feito stories (gravações que duram 24 horas) mostrando as palestras que a comitiva está assistindo em
Pequim.

DAMARES

Único parlamentar da comitiva que não foi eleito pelo PSL, Luis Miranda (DEM-DF) também tem usado o Instagram
para mostrar detalhes da viagem. Em vídeo gravado dentro do avião, o deputado eleito faz menção à ministra da
Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves ao mostrar os nécessaires distribuídos na classe executiva da
companhia KLM.

"Homens recebem bolsinha azul e mulheres, bolsinha rosa. Damares, minha querida, você estava certa". Na gravação
também aparecem a deputada Carla Zambelli e o advogado Cleber Santos Teixeira, que atua na defesa do ator e
deputado federal eleito Alexandre Frota.

Zambelli foi citada nominalmente no vídeo de Olavo de Carvalho. "Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito e já
apoiei muito. Se você não sair desse negócio eu não falo mais com você", afirmou o escritor.

Em um vídeo de resposta, Zambelli disse que continua "fã de Olavo de Carvalho" e que não tira as razões de receio do
escritor, "mas eu preciso despreocupar vocês: não existe qualquer possibilidade de os parlamentares fecharem um
acordo com empresas de reconhecimento facial, não existe qualquer possibilidade de nós incentivarmos um BBB no
Brasil", afirmou.
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Os ajustes que o governo de Minas terá que fazer para aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal inclui a
privatização de empresas, segundo o secretário da Fazenda Gustavo Barbosa. O secretário pondera que o tema
privatizações está em discussão pelas equipes técnicas para que elas sejam realizadas com responsabilidade, de
modo que haja benefícios para o estado e, consequente, para o povo mineiro. Não há, no entanto, prazo definido para
que o tema seja encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa . O rombo no estado chega a quase R$ 30
bilhões. Ao aderir ao plano de recuperação fiscal, o estado pode deixar de pagar a sua dívida para com a União por até
três anos, o que significa um alívio de R$ 25 bilhões.
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