
CLIPPING

Assembleia
Legislativa
de Minas

Gerais

2019



Rádio Super Notícia FM
Título: Sargento Rodrigues rebate acusação de irregularidades no uso de verba - 20h37

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

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.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.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Governo de Minas já reconduziu um quarto dos 6.000 exonerados - 20h24

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

O governo de Minas Gerais já reconduziu um quarto dos cerca de 6.000 servidores comissionados que haviam sido
exonerados no primeiro dia da gestão de Romeu Zema (Novo).Cultura e Turismo serão uma única secretaria, define
Zema.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.
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Itatiaia
Título: Possível greve - 19h34

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

O Sindieletro - Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais - fez hoje na porta da CEMIG uma manifestação contra a
possível privatização da estatal. O coordenador geral do Sindieletro, Jeferson Silva, fala sobre o ato e os próximos
passos da manifestação, momento em que é discutida a possível greve da categoria. Ele comenta sobre articulações
na Assembleia Legislativa . Os deputados  estaduais serão visitados e a eles serão apresentados argumentos
contrários à privatização. Menciona o nome de Beatriz Cerqueira . Entrevista: Jeferson Silva (coordenador geral do
Sindieletro).
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G1
Título: Governo de Minas Gerais vai ter que apertar os cintos para aderir plano de recuperação

fiscal com a União
Editoria: Minas Gerais

Assunto: ALMG
Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Privatização e redução de incentivos fiscais são algumas das obrigações do estado para conseguir créditos com o
governo federal, diz secretário da Fazenda.
Para aderir ao plano de recuperação fiscal junto ao governo federal, Minas Gerais será obrigado a fazer ajustes. A
afirmação é do secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa.

"Precisa constar no plano de recuperação a privatização das empresas. Isso faz parte da recuperação fiscal. O estado
de Minas Gerais tem algumas empresas de grande porte. Isso será objeto de análise do plano de recuperação fiscal",
disse ele.

O governador Romeu Zema (Novo) já manifestou, por diversas vezes, a intenção de privatizar estatais como a
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Entretanto, não há prazos para que as iniciativas sejam postas em prática.

"O governo de Minas Gerais informa que o tema privatizações está em discussão pelas equipes técnicas para que
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 ", disse ele.

Enquanto o assunto está em análise, a Cemig colocou à venda a participação em consórcios para exploração de
petróleo e gás natural. A cotas são em cinco blocos, quatro deles localizados na Bacia do São Francisco, no Norte de
Minas Gerais, e uma na Bacia do Recôncavo, na Bahia. A oferta pública será nesta sexta-feira (18).

Hoje o estado enfrenta um rombo de R$ 30 bilhões, de acordo com o governo. Além das privatizações, mudanças nas
alíquotas da previdência e redução de incentivos fiscais são algumas das obrigações do estado para conseguir créditos
com o governo federal.

De acordo com o secretário, ao aderir ao plano de recuperação fiscal, o governo de Minas Gerais poderá deixar de
pagar a dívida por até três anos. Assim o estado teria um alívio de R$ 25 bilhões. Mesmo com a crise, Minas Gerais
também teria condições de conseguir créditos junto à União.
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TV Globo
Título: Servidores fazem manifestação durante troca de comando da PM - 19h32

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Duas semanas depois da posse, o governador Romeu Zema, o Partido NOVO, enfrentou um protesto dos servidores
públicos. Foi durante a troca de comando da Polícia Militar hoje de manhã. A solenidade teve a presença do prefeito de
Belo Horizonte, Alexandre Kalil, de representantes das forças armadas e dos poderes executivo, legislativo e judiciário,
além do governador Romeu Zema, do NOVO. O governo do Estado voltou a deixar de repassar recursos às prefeituras
segundo a Associação Mineira de Municípios. Entrevista: José Luiz Barbosa (sgto. da reserva-PM); Cel Giovanne Silva
(comandante-geral da PM); Romeu Zema - NOVO (governador).
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Rede Minas
Título: Cultura e Turismo serão uma única secretaria, define Zema - 19h30

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Cultura e Turismo serão uma única secretaria, define Zema - 19h30 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.
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Portal O Tempo
Título: AMM convoca assembleia para discutir pagamento de repasses atrasados

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Outros assuntos também devem ser discutidos, como o adiamento da volta às aulas em algumas cidades e a prática de
Romeu Zema (Novo) de continuar atrasando recursos
A Associação Mineira de Municípios (AMM) convocou prefeitos para uma assembleia geral a ser realizada
segunda-feira, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). De acordo com
informações obtidas pela reportagem, entre os assuntos a serem discutidos estarão um acordo judicial para o
pagamento dos repasses constitucionais que não foram quitados por Fernando Pimentel (PT), o adiamento da volta às
aulas em algumas cidades devido à crise financeira, e a prática de Romeu Zema (Novo) de continuar atrasando e, às
vezes, reter os recursos de direito dos municípios.

O presidente  da Associação, Julvan Lacerda (MDB), que também é prefeito de Moema, havia antecipado a O
TEMPO no último sábado que uma minuta estava sendo construída pelos responsáveis jurídicos da entidade e do
governo do Estado. Na oportunidade, Lacerda disse que teria um posicionamento sobre a questão ainda esta semana.

A assembleia deve ter um clima tenso, uma vez que prefeitos têm pressionado constantemente a AMM para que a
entidade "force" o governo a fazer os repasses no prazo certo.

De acordo com dados da Associação Mineira de Municípios, a gestão de Fernando Pimentel (PT) deixou uma dívida de
R$ 12,1 bilhões com as prefeituras do Estado.
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G1
Título: Zema diz que vai fundir secretarias de Cultura e Turismo em MG

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Inicialmente, vice-governador Paulo Brant fica como responsável por pasta.
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).

Segundo a assessoria do governo, nome do secretário ainda não havia sido definido nesta quinta-feira. Os candidatos
devem passar por processo de recrutamento.

Interinamente, o vice-governador Paulo Brant (Novo) será o responsável pela secretaria.

A ideia inicial do governo era que a Cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o Turismo entrasse na
estrutura do Desenvolvimento Econômico. De acordo com o executivo, a decisão de unir Cultura e Turismo foi tomada
após diálogo com representantes dos setores.

Conheça os secretários do governo Zema
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Itatiaia
Título: Nomes do governo de Romeu Zema - 19h11

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Mais um nome forte de governos tucanos vira figura frequente nos bastidores na gestão de Zema. Ex-secretário de
governo de Aécio Neves, integrante tradicional da cúpula do PSDB, Danilo de Castro tem se reunido com frequência na
Cidade Administrativa com Custódio Matos, secretário de Governo de Romeu Zema e também foi secretário de
governo tucano. O tucano foi procurado para falar dos encontros, mas não retornou o contato. A assessoria do governo
também não respondeu sobre o assunto. Zema te contado com a presença de tucanos e pessoas ligadas ao PSDB em
lugares estratégicos desde a transição. Dentre elas, a coordenadora Luísa Barreto, que foi assessora técnica da
oposição a Pimentel na Assembleia e trabalhou na campanha de Anastasia na última eleição. Na Assembleia, o
deputado tucano Luís Humberto foi líder de Anastasia na Casa deve ser anunciado como líder de governo da atual
gestão. A AMM - Associação Mineira de Municípios - convocou para a próxima segunda-feira uma assembleia geral
dos prefeitos em Belo Horizonte para discutir o acordo judicial que está sendo "costurado" com o governo para pagar os
repasses atrasados da gestão anterior.
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Inconfidência FM
Título: Zema anuncia que vai fundir secretarias - 18h46

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema anunciou que vai fundir as secretarias de cultura e turismo. A união das duas pastas será realizada
conforme aprovação das propostas da reforma administrativa à serem enviadas pelo governo à Assembleia. No
momento não há nome definido para ocupar a nova pasta e o processo de seleção seguirá a forma de recrutamento
para a empresa de recursos humanos.
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Bhaz
Título: AMM convoca assembleia contra atrasos e prefeito defende intervenção federal

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Perto de fechar um acordo judicial com o governo Romeu Zema (Novo) para quitação de dívida do estado com os
municípios, a Associação Mineira dos Municípios (AMM) convocou os prefeitos para assembleia na próxima segunda
(21), às 10 horas. Na pauta, a proposta desse acordo, que deverá priorizar parte da dívida de R$ 12,5 bilhões, cerca de
R$ 7 bilhões, referentes aos atrasados consecutivos do governo anterior (do petista Fernando Pimentel) de ICMS e
Fundeb (fundo para educação básica).

Além disso, irão discutir se adiam o reinício das aulas em protesto pela situação e o que fazer diante dos atrasados do
atual governo. Até esta quinta (17), o governo Zema não havia repassado R$ 342 milhões de recursos dos próprios
municípios. Indignado com a continuidade dessa prática, de atraso nos repasses, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli,
defendeu, em vídeo (veja abaixo), intervenção federal no estado e até sugeriu a prisão do ex-governador Fernando
Pimentel e do atual, Romeu Zema. "Não importa se o governo é novo. Isso é apropriação indébita. O STF poderá
decidir isso", advertiu ele contra o confisco.

Zema apela a Bolsonaro contra déficit

O primeiro passo foi dado na segunda (14) e concluído na quarta (16), para iniciar a renegociação da dívida de Minas
com a União, hoje, na casa dos R$ 87 bilhões. Nesses dois dias, técnicos do governo federal estiveram em Belo
Horizonte para medir o tamanho do rombo nas contas públicas. Voltaram a Brasília, mas nada disseram. Sabemos, no
entanto, que, oficialmente, o estado tem um déficit orçamentário de R$ 11,4 bilhões (herança do governo petista de
Fernando Pimentel), mas a equipe de Zema tem dito que esse rombo é de cerca de R$ 30 bilhões.

O segundo passo da renegociação foi o encontro do governador mineiro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e
com o presidente  Jair Bolsonaro (PSL), ocorrido nessa quarta (16). O assunto é muito técnico e deverá demorar um
pouco até chegarem a um novo acordo, mas Zema tem pressa. Após a renegociação, o governo mineiro vai aderir ao
Programa de Regime de Recuperação Fiscal. Com isso, deixará de pagar o serviço da dívida no valor mensal de R$
500 milhões em três anos, o que dá uma folga de R$ 18 bilhões no período. Dessa maneira, poderá regularizar o
pagamento dos servidores, que, hoje, está parcelado dentro do mês, e o décimo terceiro que Pimentel deixou sem
pagar.

Mas nada é de graça. Haverá um alto custo para o estado, que terá que, em contrapartida, vender empresas públicas,
congelar reajustes e novas contratações de pessoal e até aumentar a contribuição previdenciária dos servidores
públicos.

Decreto reconhece fracasso do estado

Se os políticos caíram na descrença, daí o sentimento de renovação na população, o decreto do presidente  Jair
Bolsonaro (PSL), flexibilizando o porte de armas, reconhece o fracasso dos governos de que não são capazes de
garantir a segurança pública. Aí, o cidadão, agora, que se vire, com a própria arma e faça a tal "legítima defesa". A
medida dividiu especialistas em segurança pública.

A novidade pode trazer sensação de segurança, mas não segurança propriamente dita, porque o cidadão comum não
tem preparo nem condições financeiras para se manter capacitado a usar uma arma do ponto de vista técnico e
emocional.

A flexibilização foi exagerada. Além de liberar as armas, as pessoas poderão ter até quatro em casa sem especificar o
tipo: se de cano curto, longo, de porte menor e até maior. É preciso de tantas armas? Dentro de casa, isso traz várias
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preocupações: para as crianças, mulheres (vide aumento da violência doméstica com casos de feminicídio), mais
homicídios nos conflitos de vizinhos, nos bares, no trânsito, além de atrair bandidos que vão querer roubar essas
armas.

Sem casa e sem banho

O deputado estadual eleito Cleitinho Azevedo (PPS) não poderá, como pretendia, dormir nem tomar banho na
Assembleia Legislativa . A decisão foi tomada pela Assembleia após consulta feita por ele, que toma posse no
próximo dia 1º de fevereiro. Se ele discorda do auxílio-moradia, pago à maioria dos deputados  que moram em BH e
que vem do interior, também não pode querer transformar a Assembleia em dormitório nem tratar seu trabalho como
um bico. E a cidade de Divinópolis (oeste, a 120 quilômetros da capital), de onde vem, fica perto. Dá para ir na sexta à
noite e voltar segunda de manhã para pegar no batente. Vai ganhar muito bem para isso, coisa de R$ 30 mil por mês.

Prefeito de Contagem 'antecipa' eleição

Todo movimento político de um prefeito tem relação direta com as eleições, até porque as próximas são municipais e o
de Contagem (Grande BH), Alex Freitas, pretende se recandidatar. Por isso, já está evitando um problema, um
desgaste ao desfiliar-se do PSDB, partido que, hoje, anda bastante avariado pelas denúncias de corrupção e pela
prática de uma política que está com a validade vencida. A urgência reclamada por ele na reconstrução do PSDB serve
também para todos os outros partidos. Quando disse que não tem destino partidária, já está se lançando na praça para
receber convites. Vai aguardar as propostas.

Comentários
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Portal Hoje em Dia
Título: Governo de Minas anuncia fusão das secretarias de Turismo e Cultura

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

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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Portal EM
Título: Sem definir secretário, governador Zema anuncia 12ª pasta: Cultura e Turismo

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Por meio de nota, o governo de Minas anunciou a fusão das duas pastas, que será comandada interinamente pelo vice
Paulo Brant. Nome de secretário está sendo escolhido por meio de processo de recrutamento.
O governador Romeu Zema (Novo) anunciou na tarde desta quinta-feira (17) 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
entrasse na estrutura do Desenvolvimento Econômico. Até agora foram anunciadas 12 secretarias pelo novo governo
estadual.

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 estrutura separada.

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.

"Nosso estado tem uma rica tradição histórica e cultural. São atividades que ja´tem uma interface naturalmente.
Sempre disse que todas as 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", avaliou o
governador.

Durante a campanha eleitoral, Zema anunciou como proposta de governo reduzir o número de secretarias de 22 para
9. Com o anúncio desta quinta-feira o estado passa a contar agora com 12 pastas.
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Portal O Tempo
Título: Romeu Zema irá fundir Cultura e Turismo em uma única secretaria

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Anúncio foi feito nessa quinta-feira (17). Vice-governador Paulo Brant comandará a nova pasta.
O governo de Minas Gerais anunciou, na tarde desta quinta-feira (17), 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.

"O processo de seleção (para escolher o novo secretário) seguirá a forma de recrutamento por empresa de recursos
humanos, assim como foram feitas para as outras secretarias", diz a nota enviada à imprensa.

Inicialmente, o desenho da equipe de Zema era de que a cultura fosse integrada à Secretaria de Educação e que o
turismo entrasse na estrutura do Desenvolvimento Econômico. O governador, no entanto, disse que após estudos
mudaram de ideia.

"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", justificou Zema por meio de comunicado.

Publicação

Como O TEMPO mostrou, o Diário Oficial de Minas Gerais desta quinta-feira trouxe a designação de Paulo Brant para
responder pela área de turismo. No dia 1º de janeiro, ele já havia sido nomeado para responder pela pasta de Cultura.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, hoje (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 do Estado 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 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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Os deputados  federais Delegado Marcelo Freitas e Charlles Evangelista participam da viagem, bancada por
embaixada chinesa. A deputada estadual Sheila Oliveira também integra o grupo
Deputado Marcelo Freitas (de colete, ao centro) postou foto da viagem à China nas redes sociais e reforçou a
importância da parceria econômica com o país asiático

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 no país asiático, que tem sido bastante criticada
por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A viagem está sendo custeada pela Embaixada da China com o objetivo de conhecer o país. O filósofo Olavo Carvalho,
"guru" da direita, criticou o grupo, chamando-os de "semianalfabetos". Bolsonaro se disse "surpreso" com o grupo.

Durante a campanha, Bolsonaro criticou o país, principal parceiro econômico do Brasil. Jornal estatal chinês chegou a
publicar editorial com alerta à candidatura do militar, que poderia gerar impacto às relações entre os dois países.

Eleito com 51.626 votos, Charlles Evangelista rebateu as críticas nas redes sociais, onde escreveu:

"Não viemos em nome do Executivo, muito menos fechar contratos. "130 milhões de chineses 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".

O 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 também se posicionou na sua página do Facebook.

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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O deputado Agostinho Patrus (PV) deverá ser o escolhido à presidência da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG). O pleito deve ser disputado apenas por Agostinho, que é o atual vice- presidente  da ALMG, ou seja,
uma chapa única.

Considerado como um bom articulador, Patrus conseguiu costurar apoios de partidos como o PT, PSDB, MDB e Novo,
sigla do atual governador Romeu Zema. Inclusive, o nome do deputado também agrada ao chefe do executivo, já que o
PV apoiou Zema no segundo turno das eleições, no ano passado.

"Trata-se de um nome com experiência e com a capacidade de unir a Casa em um momento que o Estado precisa
disso", afirma o deputado Cássio Soares (PSD), um dos apoiadores da chapa de Agostinho.

De acordo com o deputado eleito Guilherme da Cunha  (Novo), o nome de Agostinho agrada a todas as frentes
dentro da Casa Legislativa. "Desde o ano passado, nós, do partido Novo, já havíamos declarado apoio ao deputado,
por entender que será o melhor caminho para a Assembleia. E acreditamos que será uma unanimidade entre os
companheiros a escolha de seu nome à presidência", afirma.

Agora, as discussões nos bastidores estão acerca dos sete membros que compõem a mesa diretora e também a
presidência das comissões da Casa. O PT, por exemplo, deve ficar com um dos cargos da mesa e também assumir
comissões  importantes para o Governo, como as de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que são os principais que analisam projetos da administração estadual.

"Apoiaremos a eleição do Agostinho e pretendemos participar do governo presidindo comissões  importantes, não só
na fiscalização do Estado, mas, também, na defesa de pautas humanitárias e progressistas, como o direito das
mulheres, trabalho etc.", afirma a deputada do Marília Campos (PT).

Fontes ligadas ao PSDB garantem que o partido também deve encabeçar a mesa diretora, ficando o nome do tucano
Antônio Carlos Arantes para a vice-presidência da Casa.

O novo presidente da ALMG seguirá como líder do poder legislativo per dois anos. O atual presidente  é Adalclever
Lopes (MDB). A eleição do presidente  e demais integrantes da Mesa da Assembleia será a partir das 16h, no
Plenário, logo após os parlamentares serem empossados, no dia 1º de fevereiro.

Pela terceira vez, a mesa será eleita por votação aberta, ou seja, os 77 deputados  registram o voto no painel
eletrônico do Plenário. A sessão é presidida pelo parlamentar mais velho da Casa, o deputado Hely Tarqüínio (PV), que
tem 78 anos.

Comentários
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Inicialmente, a Secretaria de Esportes seria acoplada à pasta de Educação. Também foi definido que vice-governador,
Paulo Brant, vai responder pela área de turismo
Mudanças no desenho do primeiro escalão do governador Romeu Zema (Novo) foram publicadas, nesta quinta-feira
(17), no Diário Oficial de Minas Gerais. A responsabilidade da área de Esportes vai ficar com a Secretaria de Trabalho
e de Desenvolvimento Social - que após a reforma administrativa vai passar a ser chamada de Impacto Social. A pasta
é controlada pela economista Elizabeth Jucá.

O desenho inicial feito pela equipe de Zema previa que às áreas de Esportes e de Cultura iriam ficar com a Secretaria
de Educação. Mas, como mostrou O TEMPO, depois de estudos feitos pelo Executivo foi constatado que a pasta tem
uma alta demanda e, por isso, não seria vantajoso acoplar mais uma responsabilidade.

Após isso, o entendimento foi de que o esporte é uma política social e, por isso, deveria ser chefiada pela economista
Elizabeth Jucá. A mudança foi oficializada hoje no Diário Oficial.

Contudo, como mostrou a reportagem, um representante de uma entidade esportiva, que pediu anonimato, afirmou que
a classe não está satisfeita com essa possibilidade porque o Orçamento da Secretaria de Impacto Social é menor e,
com isso, projetos e programas podem ser prejudicados.

Outra alteração publicada no Diário Oficial também leva em conta a estrutura da futura Secretaria de Impacto Social. A
pasta não vai ser mais responsável pela área do Turismo, que também tinha uma estrutura independente na gestão
passada. O vice-governador, Paulo Brant (Novo), foi o nomeado a responder pela área. Ele, inclusive, já responde pela
pasta de Cultura, uma vez que ainda é estudado a que secretaria ela vai subordinada.

Escolha

O advogado Gustavo Henrique Wykrota Tostes foi nomeado nesta quinta-feira (17) como secretário adjunto de
Administração Prisional. Com isso, ele se torna o segundo nome mais poderoso na pasta. Ele é conhecido no meio
político por ser sócio-fundador de um escritório de advocacia que já foi homenageado pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).

Uma curiosidade no perfil do LinkedIn do advogado é que ele aponta que um dos seus certificados é de posse federal
de arma, expedida pela Polícia Federal.
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Protesto em Belo Horizonte. Eletricitários realizaram manifestação contra a privatização da Cemig. Protesto foi
realizado após entrevista de Romeu Zema a Record TV Minas. Ele informou que enviará projeto de privatização para a
Assembleia Legislativa .
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Manifestantes ameaçam greve a partir de fevereiro e governador promete 'boas notícias em breve para a corporação'
Uma manifestação de policiais militares, civis, bombeiros e servidores do sistema penitenciário e socioeducativo, na
manhã desta quinta-feira, marcou a troca de comando da Polícia Militar de Minas Gerais, no quartel do Prado.

Eles colocaram caixões nas esquinas das ruas, simbolizando o governador Romeu Zuma (Novo), a quem acusam de
descaso quanto a reivindicação de pagamento do 13º salário, que deveria ser quitado até 20 de dezembro do ano
passado.

As lideranças do movimento disseram que haverá uma assembleia geral do funcionalismo estadual no próximo dia 29,
no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa, com indicativo de greve a partir de 7 de fevereiro. O governador
prometeu 'boas notícias em breve para a corporação'.

O coronel da reserva Domingos Sávio de Mendonça, um dos coordenadores do movimento dos profissionais da
segurança disse que o governador poderia aproveitar a entrada em caixa do IPVA para quitar os salários dos
servidores e reclamou que o novo governador não abriu diálogo com a categoria "e ainda nomeou um general para nos
intimidar, mas não temos medo de ninguém".

Segundo o coronel "uma falta coletiva ao trabalho" poderá acontecer a partir de 7 de fevereiro (quinto dia útil) caso a
situação não seja regularizada. Para o vice- presidente  do Sindpol, delegado Marcelo Armstrong da Silva há
tratamento diferenciado com o Ministério Público a Assembleia Legislativa , o Poder Judiciário que teve
recomposição da inflação em seus vencimentos e veem recebendo os salários em dia, "inclusive o 13º" e que há um
"desrespeito com servidores do Executivo".

Marcelo Armstrong destacou que 25 entidades representativas dos servidores farão assembleia no dia 29, quando
entregarão uma pauta mínima de reivindicações. "Em nenhum momento, nem no governo Pimentel, e nem no atual
governo houve qualquer negociação. Estamos sem aumento por quatro anos".

RECONHECE PARALISAÇÕES O novo comandante-geral da PMMG, coronel Giovani 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".

Ele defendeu regime próprio de previdência e assistência, "inclusive com hospital próprio que nos apoie em momentos
de dificuldades uma vez que damos nossa própria vida em defesa da sociedade". Giovani da 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", disse
ao comentar sobre mortes atribuídas a ações policiais.

O coronel Gilvan assumiu o comando em substituição ao Coronel Helbert Figueiredo. Ele nasceu em 20 de fevereiro de
1971 e é natural de Belo Horizonte. Foi comandante da Rotam e passa a comandar 41 mil policiais na ativa em todo o
estado.
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Guru sobre a decisão de conhecer um sistema de reconhecimento facial: 'Vocês estão entregando o Brasil para a
China. Vocês são idiotas?'
O filósofo Olavo de Carvalho, um dos pensadores próximos do governo Jair Bolsonaro e responsável pela indicação de
dois ministros - Ernesto Araújo (Relações Exterioes) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação) -, criticou a ida de uma
bancada de parlamentares do PSL à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial e eventualmente
trazê-lo para o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carvalho criticou a decisão de importar o sistema de segurança chinês. "Instalar
esse sistema nos aeroportos é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil",
afirmou. "Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil para a China. Vocês são idiotas?",
perguntou.

O filósofo é bastante popular entre o eleitorado de direita que constitui o núcleo da popularidade bolsonarista e é
frequentemente citado pelos filhos do presidente  em comentários nas redes sociais. Carvalho comentou que a
empresa que estaria por trás do convite aos deputados  é a Huawei, uma gigante de tecnologia que teve
representantes presos recentemente na Polônia e Canadá, este último a pedido dos Estados Unidos.

Carvalho afirmou, ainda, que o problema do Brasil é a "presunção dos semianalfabetos" e mostrou preocupação com a
viagem, pedindo para que o grupo "acorde". "O problema do Brasil é a ignorância, o analfabetismo funcional, a
presunção dos semianalfabetos", esbravejou o pensador, que fez questão de ler os nomes dos parlamentares eleitos
um a um. "Bando de caipira. Inclusive você, Carla Zambelli (deputada federal eleita pelo PSL em SP). Já te ajudei
muito, se você não sair desse negócio, eu não te ajudo mais."

Zambelli, que tem origem no movimento Vem Pra Rua e se elegeu deputada por São Paulo no ano passado,
respondeu em um vídeo publicado nas redes sociais. "Eu sou muito mais brasileira que muita gente aí. Aliás, eu moro
no Brasil", disse a deputada - Olavo mora nos Estados Unidos desde 2005.

No vídeo, Carvalho também rejeitou o rótulo de "guru do governo Bolsonaro" e disse que, se ele de fato tivesse
influência, esse tipo de atitude não ocorreria. "Eu sou guru dessa porcaria? Não sou guru de m* nenhuma. Se eu fosse,
as pessoas não tinham nem coragem de apresentar essas ideias".

A bancada é composta pelos deputados  federais eleitos Daniel Silveira (RJ), Carla Zambelli (SP), Tio Trutis (MS),
Felício Laterça (RJ), Bibo Nunes (RJ), Marcelo Freitas (MG), Sargento Gurgel (RJ), Aline Sleutjes (PR), Charlles
Evangelista (MG) e Luis Miranda (DEM-DF) A senadora eleita Soraya Thronicke (PSL-MS) também integra a viagem,
ao lado da deputada estadual Delegada Sheila (PSL-MG).

Nas redes sociais, as falas de Olavo repercutiram entre apoiadores e críticos do governo Jair Bolsonaro. Veja abaixo
alguns comentários.

A bancada de "novos parlamentares" do PSL está deslumbrada com um hotel na China, imagina quando essa galera
começar a ser convidada para as festas dos corruptos e corruptores nos grandes resorts...

Parem de bajular políticos! pic.twitter.com/6D2H0VMyXi

- Juliana (@ajulysantos) 17 de janeiro de 2019
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Quer dizer que estão descobrindo deputados  do PSL viajando pra China via convite do regime comunista? Querendo
trazer monitoramento Black Mirror pro Brasil ? Um detalhe: organizadores da trip são da turma que tentou roubar a
marca MBL na justiça. Só gente de bem!

- Renan Santos (@RenanSantosMBL) 16 de janeiro de 2019

Faço um alerta aos deputados do PSL: vocês NÃO SÃO o Bolsonaro. Nem o próprio PSL é o Bolsonaro.

A eleição massiva do PSL foi por causa do Bolsonaro, mas cada um será cobrado pelas atitudes individuais.

Os FDPs que não quebrarem o "pacto pragmático" com o PCC serão PT pra mim.

- Smith Hays (@Smith_Hays) 17 de janeiro de 2019

impresso em 19/02/2019 às 04:43 25 de 221



Correio Braziliense Online (DF)
Título: Após demissão em massa, Zema reconduz 1.250 servidores comissionados

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

(foto: Alan Santos)

Depois de demitir servidores não concursados em massa, o governador Romeu Zema (Novo) voltou a chamar ontem
para a administração pública mais 382 funcionários exonerados no dia em que tomou posse. Com isso, servidores os
comissionados reconduzidos chegam a 1.250. O número representa quase um quarto (21%) dos 6 mil excluídos dos
quadros do Executivo com a troca de comando no estado. De acordo com o governo de Minas, o trabalho será
concluído "nos próximos dias" e haverá também remanejamento de efetivos para atender a órgãos que não contam
com concursados.

Pelo menos 382 servidores comissionados demitidos pelo Executivo foram reconduzidos a seus cargos ontem,
conforme levantamento feito pela reportagem no Minas Gerais, diário oficial do estado. Nas últimas duas semanas,
outros 868 haviam sido convocados novamente. O governo só vai divulgar balanço oficial no fim do primeiro mês do
mandato. Também não foi informado o impacto das demissões nos cofres públicos.

A maior parte das recontratações foram feitas ontem se referem à Secretaria de Estado de Educação (SEE), com 170
recontratações. Mas incluem também outros órgãos, como as secretarias de Obras, Segurança e Meio Ambiente. Zema
também assinou atos que exoneram, de forma pontual, outros servidores, dispensam alguns de cargos de confiança,
além de atos que revogam a dispensa funcionários de cargos comissionados.

Houve também alterações nos quadros de secretarias que não farão mais parte da estrutura institucional do governo
Zema, como as pastas de Esportes e de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas (Sedinor). Isso
porque a reforma administrativa de Zema precisa passar pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Segundo o Executivo, nos próximos dias, gestores dos órgãos públicos concluirão as avaliações dos quadros de
servidores. A intenção é remanejar funcionários efetivos. "Na transição foram apontados casos de órgãos
administrados sem nenhum integrante concursado. Essa medida também visa à redução de recrutamentos amplos,
valorizando os servidores concursados ao destinar cargos de chefias, direção e assessoramento, prioritariamente, para
efetivos", informou o governo, em nota.

O orçamento sancionado por Zema indica que o Executivo está com o limite para o gasto com pessoal fixado na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) estourado. Os gastos previstos são de R$ 31,28 bilhões, ou 51,05% da receita corrente
líquida. O percentual supera o teto de 49%. Nesse cenário, o governo teria que reduzir em 20% despesas com cargos
em comissão e função de confiança.

Primeiro ato do governo Zema, que promete enxugar a máquina pública, o Decreto 47.606, publicado em 1º de janeiro,
dispensou servidores de recrutamento amplo, ou seja, sem concurso público. As demissões em massa acabaram
afetando procedimentos administrativos e serviços públicos, prejudicando a abertura de equipamentos culturais, como
museus e a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, que suspendeu o empréstimo de livros.

Foram excluídos das exonerações apenas setores das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Fundação
Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais (Hemominas). Entre os cerca de 376 mil servidores ativos do estado, os comissionados
representam 1,1% do funcionalismo, ou seja, 13,6 mil pessoas.

Antes do decreto de Romeu Zema, em 31 de dezembro, o então governador Fernando Pimentel (PT) havia decretado a
perda dos cargos apenas de direção e chefia. Ao completar as exonerações no dia seguinte, o novo governo alegou
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que o decreto foi para "reparar" o ato do petista. Em nota, a Seplag havia dito que estavam resguardados todos os
"serviços essenciais". No comunicado , foi estabelecido para dia 12 o prazo para readmissão ou desligamento definitivo
do funcionário da estrutura de recrutamento amplo.
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PUBLICIDADE

Expresso (por Murilo Ramos)

Provável líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu votos no tucano

17/01/2019 - 12:30

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema Foto: O Tempo/Agência O Globo

Facebook Twitter WhatsApp

PUBLICIDADE

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema , está se cercando de pessoas ligadas ao senador Aécio Neves (PSDB).
O secretário de Governo é o ex-prefeito de Juiz de Fora Custódio Mattos , que foi secretário de Desenvolvimento Social
na gestão do tucano à frente do estado. Renata Vilhena , atual secretária de Reforma Administrativa, foi secretária de
Planejamento de Aécio. Agora tudo leva a crer que o líder do governo na Assembleia Legislativa  será o deputado
tucano Luiz Humberto Carneiro  , que pediu votos em Aécio nas eleições passadas e já foi chamado por ele de
"companheiro".

Receba as newsletters do Globo: Digite as letras da imagem:

Trocar imagem
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O primeiro secretário da Assembleia Legislativa , segundo mais importante, deve ser o deputado Tadeu Martins
Leite , do MDB. O primeiro vice- presidente será Antonio Carlos Arantes do PSDB e o segundo vice- presidente
será Cristiano Silveira do PT. A mesa tem 7 membros e ao que tudo indica, o presidente será Agostinho Patrus
do PV. Eleição será no dia 1º de feveiro.
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Reportagem e foto: Pacheco de Souza

Na presença do Governador do Estado de Minas, Romeu Zema, e de prefeitos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e de outras autoridades, tomou posse agora há pouco como Comandante-Geral da PM em Minas, o Coronel
Giovanne Gomes da Silva. O evento acontece na Academia de Polícia Militar, no bairro Prado, em Belo Horizonte. A
cerimônia é acompanhada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, prefeito de Pedro Leopoldo, Cristiano Elías
dos Reis Costa e prefeito de Matozinhos, Antônio Divino, além de demais autoridades políticas do estado.

Sobre o Coronel Giovanne

O Coronel que à época, em 2010, ainda era Capitão da PM, ficou em Pedro Leopoldo pouco mais de um ano e até hoje
ainda é lembrado com saudade. Na Gestão do Oficial, Pedro Leopoldo passou a conviver com uma sensação de
segurança nunca ainda vivida até aquela ocasião, sensação demonstrada pela efetiva redução dos índices da
criminalidade local.

Coronel Giovanne deixou a cidade para trabalhar na Assessoria Institucional da PMMG, prestando serviços junto a
Assessoria Militar do Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa  de Minas Gerais e, mais tarde, assumiu o
Comando da ROTAM.

Aguarde novas informações e fotos, o evento ainda está em andamento.
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Imagem da obra do Terminal Urbano de Sete Lagoas.

Em uma infeliz entrevista a um jornal de Sete Lagoas, o prefeito Leone mostra mais uma vez a falta de competência,
compromisso e incapacidade de seu governo. Questionado sobre a não conclusão das obras de cobertura do Terminal
Urbano, Leone afirmou que os recursos destinados através de emenda parlamentar do deputado estadual Douglas
Melo  são insuficientes para conclusão da obra. Prontamente, Douglas,desmentiu veemente a afirmação do prefeito e
apresentou as provas da sua falsa acusação.

As obras de cobertura do Terminal Urbano foram orçadas em 2017, em torno de R$ 700 mil reais por técnicos do
Governo Estadual. No mesmo ano, Douglas Melo  indicou uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil para a
realização da obra, ficando para a prefeitura a contrapartida do restante, aproximadamente R$ 100 mil reais. O valor da
emenda, foi depositado no mês de janeiro de 2018 nos cofres da Prefeitura. Inexplicavelmente a Prefeitura apresentou
ao Governo do Estado uma contrapartida de R$ 486.794,60, valor muito acima do orçado, conforme publicado no Diário
Oficial do Estado e no Portal da Transparência também do Governo Estadual.

Veja o comprovante de depósito efetuado pelo Estado para a Prefeitura de Sete Lagoas

Segundo o deputado estadual Douglas Melo , a prefeitura além de mostrar incapacidade técnica na conclusão da
obra, se mostra perdida e sem preparo para administrar os problemas da cidade. "É lamentável as afirmações do
prefeito que mostra total desconhecimento da coisa pública, total despreparo e compromisso com o cidadão. A
cobertura do terminal já era para ter sido entregue à população a seis meses atrás. O cidadão de bem não merece isso.
É preciso que a Prefeitura tenha mais competência e faça o seu trabalho e honre o compromisso assumido com o
cidadão", desabafou Melo.

De acordo com o diário do excutivo estadual o repasse no valor de 600 mil reais para cobertura do terminal urbano foi
efetuado em 01 de dezembro de 2017, (conforme imagem abaixo).

FONTE: Da redação com Ascom DM
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Filósofo questionou a decisão de ir ao país asiático para conhecer um sistema de reconhecimento facial: 'Vocês estão
entregando o Brasil para a China. Vocês são idiotas?'
O filósofo Olavo de Carvalho, um dos mais influentes no atual governo e responsável pela indicação de dois ministros -
Ernesto Araújo (Relações Exterioes) e Ricardo Vélez Rodríguez (Educação) -, criticou a ida de uma bancada de
parlamentares do PSL à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial e eventualmente trazê-lo para o
Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carvalho criticou a decisão de importar o sistema de segurança chinês. "Instalar
esse sistema nos aeroportos é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil",
afirmou. "Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil para a China. Vocês são idiotas?",
perguntou.

Carvalho afirmou, ainda, que o problema do Brasil é a "presunção dos semianalfabetos" e mostrou preocupação com a
viagem, pedindo para que o grupo "acorde". No vídeo, Carvalho rejeitou o rótulo de "guru do governo Bolsonaro" e
disse que, se ele de fato tivesse influência, esse tipo de atitude não ocorreria. "Eu sou guru dessa porcaria? Não sou
guru de m* nenhuma. Se eu fosse, as pessoas não tinham nem coragem de apresentar essas ideias".

A bancada é composta pelos deputados  federais eleitos Daniel Silveira (RJ), Carla Zambelli (SP), Tio Trutis (MS),
Felício Laterça (RJ), Bibo Nunes (RJ), Marcelo Freitas (MG), Sargento Gurgel (RJ), Aline Sleutjes (PR), Charlles
Evangelista (MG) e Luis Miranda (DEM-DF) A senadora eleita Soraya Thronicke (PSL-MS) também integra a viagem,
ao lado da deputada estadual Delegada Sheila (PSL-MG).

Nas redes sociais, as falas de Olavo repercutiram entre apoiadores e críticos do governo Jair Bolsonaro. Veja abaixo
alguns comentários.

A bancada de "novos parlamentares" do PSL está deslumbrada com um hotel na China, imagina quando essa galera
começar a ser convidada para as festas dos corruptos e corruptores nos grandes resorts...

Parem de bajular políticos! pic.twitter.com/6D2H0VMyXi - Juliana (@ajulysantos) 17 de janeiro de 2019

Quer dizer que estão descobrindo deputados  do PSL viajando pra China via convite do regime comunista? Querendo
trazer monitoramento Black Mirror pro Brasil ? Um detalhe: organizadores da trip são da turma que tentou roubar a
marca MBL na justiça. Só gente de bem! - Renan Santos (@RenanSantosMBL) 16 de janeiro de 2019

Faço um alerta aos deputados do PSL: vocês NÃO SÃO o Bolsonaro. Nem o próprio PSL é o Bolsonaro.

A eleição massiva do PSL foi por causa do Bolsonaro, mas cada um será cobrado pelas atitudes individuais.

Os FDPs que não quebrarem o "pacto pragmático" com o PCC serão PT pra mim. - Smith Hays (@Smith_Hays) 17 de
janeiro de 2019
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Lawrence Borges

MAIS UM

A justiça de Abadiânia (GO) acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o médium João Deus pelo
crime de estupro de vulnerável e violação criminal.

COTADO

O deputado estadual Uberlandense, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) deve ser o escolhido para liderança do
Governo na Assembleia Legislativa  devido a experiência acumulada ao longo de 5 (cinco) mandatos. A escolha se
deu após lideranças do Partido Novo convencerem o Deputado Estadual estreante Guilherme da Cunha  (Novo) de
que Zema precisaria de alguém mais experiente.

ENQUANTO ISSO

Uberaba fica no esquecimento, depois do falecimento prematuro do interlocutor Jésus Tormin junto ao Governo Zema,
caberá a Elisa Gonçalves, Presidente  da FIEMG Regional Vale do Rio Grande, encabeçar a defesa de Uberaba, pois
ela foi a única companheira de Zema em Uberaba.

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

Após 15 dias de governo, o governador Romeu Zema se reuniu, na tarde de ontem, com o presidente  Jair Bolsonaro
e também com o ministro Paulo Guedes. O encontro, realizado em Brasília, serviu para tratar da dívida de Minas Gerais
com a União e também os investimentos em rodovias mineiras - temos a maior malha viária do País. Também
participaram do encontro o vice-governador Paulo Brant (Novo) e o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo
Barbosa.

DIVULGAÇÃO

Zema, assim como tem feito durante seu mandato, anunciou o encontro por meio de redes sociais. Por meio de
mensagem aos internautas, ele disse que ofereceu apoio ao governo federal para que as reformas da Previdência e
Fiscal sejam aprovadas.

DÍVIDA

Atualmente, a dívida do Estado com a União está estimada em R$ 87 bilhões. Durante a campanha, Zema sempre
afirmou que se não houver uma renegociação da dívida, Minas estaria inviável.

EXPOSTOS

Ainda não se sabe a motivação, se foi uma brincadeira de mal gosto ou uma pessoa totalmente descontrolada e sem
noção, mas o fato é que uma das monitoras do Estacionamento Rotativo viveu momentos de pânico ao se ver frente a
frente com um motorista armado com um revólver. Segundo a vítima, o motorista apontou a arma para ela e proferiu
ameaças. A PM procura o suspeito com a ajuda de câmeras de segurança e esperamos todos que ele pague pelo que
fez.
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SENSIBILIZADO

Preocupado com os atrasos dos pagamentos dos salários dos servidores estaduais, o presidente  da Câmara
Municipal, Ismar Vicente dos Santos "Marão" (PSD), encaminhou nesta quarta-feira (16) um ofício ao prefeito Paulo
Piau. O representante do Legislativo pede ao chefe do Executivo que o prazo do vencimento com desconto no IPTU
2019 seja prorrogado para os servidores do Estado.

PRAÇA UBERABA SHOPPING

É muito bem-vinda a notícia de que a Map Mall, especializada em reconstruir comércios que tiveram dificuldades em
encontrar soluções nos seus negócios, assumiu as rédeas do Praça Shopping Uberaba. A ideia, segundo o executivo
da empresa, Marcio Malamud, é transformar o Praça no grande centro comercial da cidade. Ora, a estrutura já está
pronta é incrivelmente grandiosa e acolhedora. Lojas importantes já estão instaladas no empreendimento, bem como
uma franquia líder no segmento de cinema. Agora, é trabalhar as mudanças. Estamos na torcida, pois, o sucesso do
empreendimento significa mais empregos e fortalecimento da economia local.

NEM TÃO NOVO ASSIM

A ex-secretária de Estado de Planejamento e Gestão dos governos tucanos Renata Vilhena está participado da gestão
de Romeu Zema (Novo) desde a fase de transição. Segundo uma fonte do governo, Renata está prestando consultoria
para a equipe do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levy Reis, na estruturação da
reforma administrativa.

APENAS TEMPORÁRIO

No entanto, Renata não deve compor os quadros do Executivo. A fonte explicou que esse trabalho é temporário e está
previsto para terminar no final do mês que vem. "Ela não vai continuar no governo. Não houve convite do Novo nem há
interesse dela", disse o interlocutor.

EXPERIÊNCIA

Renata, que esteve à frente das reformas administrativas do governo de Aécio Neves (PSDB) e de Antonio Anastasia
(PSDB), chegou para auxiliar o rearranjo do Estado por meio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip), Comunitas.

TROCA-TROCA

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, anunciou nessa terça-feira (15) que vai deixa o PSDB. Ele publicou uma carta
em suas redes sociais em que apresenta os motivos que o fizeram pedir a desfiliação.

CAMINHO NATURAL

O caminho natural de Alex, agora, segundo esses interlocutores, seria o DEM, liderado em Minas pelo senador eleito
Rodrigo Pacheco, com quem o agora ex-tucano tem relação próxima. O convite, no entanto, ainda não foi feito.
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Ainda que diversos parlamentares confirmem o nome do tucano no cargo,o próprio deputado disse que apesar dos
rumores ainda não há anda certo com o Novo.Carneiro ocupou função na Assembleia em 2011 e 2012 na gestão de
Antônio Anastásia e em 2014 no governo de Alberto Pinto Coelho  do PPS.Um parlamentar que pediu
anonimato,afirmou que tudo indica que Carneiro será mesmo o líder de Zema na casa.
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Conversa de Redação - O governador Romeu Zema vai montar um gabinete de crise para contenção de gastos em
Minas e deve escolher um deputado tucano para líder de governo na Assembleia. Junior Moreira comenta que a
situação financeira de Minas é muito ruim. Passageiros reclamam de problema em escadas rolantes do metrô de BH.
Junior diz que não tem nem metrô como vai ter escada. Eustáquio diz que é um descaso. Ele comenta de meme
mostrando que em 2009 tinha as 19 estações que tem hoje, em 2019 as mesmas 19 estações, não mudou nada.
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Ministério Público de Minas Gerias abriu inquérito pra investigar um possível uso do dinheiro público do deputado
estadual Sargento Rodrigues do PDT .Uma denúncia anônima,apontou que Sargento Rodrigues  alugou um carro
Hyundai IX35 na empresa Locar New Veículos.De acordo com as notas fiscais anexadas ao processo,a locação foi
quitada com a verba indenizatória da Assembleia Legislativa do Estado.
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O deputado Bernardo Bartolomeu, conhecido como Bartô, tem 37 anos é formado em direito e economia e especialista
de mercado de capitais e foi eleito com 31.991 votos pelo Partido Novo.
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Nesta semana. governo estadual deixou de encaminhar R$ 353 milhões para municípios
A gestão de Romeu Zema (Novo) deixou, mais uma vez, os cofres das prefeituras mineiras desfalcados em relação aos
repasses constitucionais. Desta vez, o governo estadual deixou de transferir R$ 353 milhões aos municípios.

Segundo a Associação Mineira de Municípios (AMM), o governo do Estado depositou aproximadamente pouco mais da
metade dos repasses semanais constitucionais. "Sobre o total arrecadado com o ICMS, foram repassados, no dia 15 de
janeiro, R$ 162 milhões referentes a 36% do valor total, que era de R$ 454 milhões", disse a associação, por meio de
nota.

Já em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), os municípios receberam
R$ 393 milhões, equivalente a 87% do valor total da semana, também de R$ 454 milhões. Somados, os valores não
repassados pelo Estado chegam a R$ 353 milhões em relação ao que deveria ter sido feito nesta semana -
normalmente, o depósito é feito às terças-feiras.

O problema é recorrente. Zema reteve o dinheiro dos municípios nas duas primeiras semanas de governo, sempre
pagando com atraso. Antes do posicionamento da AMM, algumas prefeituras já haviam reclamado que não tinham
recebido os repasses na totalidade. Por meio de nota, a prefeitura de Contagem, na região metropolitana, disse ter
recebido apenas R$ 7,9 milhões nessa terça-feira (15), "valor bem abaixo do previsto para a data, quando a estimativa
estava em torno de R$ 16 milhões". Betim, também na região metropolitana, já deixou de receber R$ 32,2 milhões da
gestão Zema. O valor se soma ao rombo de R$ 182 milhões deixado pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).

A reportagem procurou Julvan Lacerda, presidente  da AMM, que não atendeu as ligações e não respondeu às
mensagens. Mais cedo, Lacerda participou do quadro Café com Política, da rádio Super 91,7 FM, no qual falou de
forma geral sobre a dívida. O governo do Estado também foi questionado sobre a retenção dos repasses, mas não
havia respondido até o fechamento desta edição.

De acordo com a AMM, o governo informou aos municípios que até o fim da noite dessa quarta-feira (16) seriam
depositados cerca de R$ 117 milhões nas contas das prefeituras relacionados ao IPVA.

Herança. Zema herdou os problemas gerados por Pimentel e, consequentemente, ações na Justiça que questionam a
retenção de recursos. No Supremo Tribunal Federal, há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)
para que o Estado seja obrigado a efetuar os pagamentos no prazo.

Assim como Pimentel, Zema pode sofrer pedido de impeachment na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O
petista conseguiu que o pedido que prosperou na Casa fosse arquivado. O não cumprimento dos repasses também
pode motivar uma intervenção federal no Estado e ainda gerar ação por crime de apropriação indébita, que leva à
prisão.

Direito. Em Minas, 25% do valor arrecadado com ICMS é de direito dos municípios. O Estado é responsável por
centralizar a arrecadação do tributo e redistribuí-la às prefeituras.
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Promotoria apura se Sargento Rodrigues adesivou carro pago pela ALMG para reeleição
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da promotora de Justiça Elisabeth Villela, da 17ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público, abriu inquérito para apurar possível uso de dinheiro público pelo deputado
estadual reeleito Sargento Rodrigues (PTB), durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com denúncia anônima recebida pelo órgão, Rodrigues teria alugado um Hyundai IX 35 GLS na empresa
Locar News Veículos. De acordo com as notas fiscais anexadas ao processo, a locação foi quitada com a verba
indenizatória da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O problema é que, segundo a denúncia, o
deputado utilizou o carro para fazer sua campanha à reeleição.

Caso o inquérito conclua que Rodrigues realmente utilizou o veículo para fazer campanha, além de responder por crime
eleitoral, o parlamentar pode enfrentar uma denúncia por improbidade administrativa.

O TEMPO teve acesso ao relatório apresentado pelo Grupo de Apoio Operacional Policial (GOP) da Polícia Civil à
promotoria. Segundo o documento, a equipe de investigadores não constatou a presença do veículo no comitê de
Rodrigues, tampouco na ALMG.

Com isso, os investigadores foram até a locadora e lá conversaram com Luciano José de Oliveira, que se apresentou
como proprietário da empresa. De posse da placa, Oliveira informou que o veículo realmente estava locado para o
Sargento Rodrigues . O parlamentar também alugava um outro automóvel, modelo Voyage.

No relatório, os investigadores relatam que uma atitude de Oliveira chamou a atenção. O dono da empresa, mesmo
sem ser questionado, afirmou que o fato de os investigadores estarem ali poderia estar ligado a alguma denúncia
eleitoral.

O empresário contou que o contrato de locação havia sido encerrado em 6 de agosto do ano passado, e que um novo,
desta vez particular, havia sido firmado em seguida.

Porém, foram anexados ao inquérito reproduções do Portal da Transparência da Assembleia no qual Rodrigues pediu o
reembolso do aluguel dos dois veículos, inclusive durante o período eleitoral. Também foram anexadas notas fiscais do
período. Segundo o documento, a ALMG pagou, mensalmente, R$ 7.000 pelo aluguel do Hyundai IX 35 GLS e R$
2.250 pelo Voyage.

No decorrer da investigação, a Locar News foi intimada a fornecer os contratos, inclusive de distrato, e também as
notas fiscais do acordo particular firmado pelo deputado. A empresa apresentou um contrato de rescisão assinado por
Rodrigues com data de 16 de agosto de 2018, dando fim ao aluguel do veículo relacionado ao uso parlamentar.

A locadora também apresentou uma nota fiscal com data de 6 de agosto assinada por Rodrigues locando os mesmos
dois veículos, de forma particular. O documento informa que os valores foram pagos à vista e referentes ao mês de
julho.

Como os valores supostamente pagos de forma particular pelos veículos e os registrados por Rodrigues nos pedidos
de verba indenizatória são idênticos, o Ministério Público achou por bem abrir um inquérito para apurar se há
irregularidades nos contratos entre a locadora e o deputado estadual eleito.

Reembolso. Segundo pedido de reembolso apresentado por Rodrigues, a ALMG devolveu ao parlamentar R$ 9.250 em
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julho, R$ 9.250 em agosto e R$ 8.083,50 em setembro referentes a locação de veículos.

Veículo plotado foi localizado pela Polícia Civil

Durante as investigações, o Grupo de Apoio Operacional Policial da Polícia Civil (GOP) conseguiu localizar o veículo
envolvido em toda a polêmica e o fotografou.

Nas imagens anexadas ao inquérito e que O TEMPO teve acesso dá para ver que o Hyundai IX35 GLS estava plotada
com o nome, foto e o número de campanha do Sargento Rodrigues  (PTB). Segundo o relatório, o veículo também
teria transportado material de campanha durante o período eleitoral.

As notas fiscais emitidas pela empresa de Luciano José de Oliveira e anexadas ao inquérito também serão
investigadas. Durante o encontro com agentes do GOP, ele chegou a afirmar que já havia sido funcionário da Casa
Legislativa, e que, além de Rodrigues, diversos outros parlamentares também eram seus clientes.

A reportagem tentou contato com o parlamentar, mas ele não atendeu as ligações nem respondeu as mensagens
enviadas. As tentativas de falar com a assessoria do deputado também não tiveram retorno.

O empresário Luciano José de Oliveira também não foi localizado pela reportagem. O proprietário da locadora de
veículos foi convocado a prestar esclarecimentos no próximo dia 24 de janeiro, na 17ª Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público.
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O governador Romeu Zema prepara a instalação de um gabinete de crise para contenção de gastos em Minas e o
grupo será chefiado por uma assessora do bloco que fez oposição ao ex-governador Fernando Pimentel na
Assembleia Legislativa , esse bloco é comandado pelo PSDB e Democratas. Nos próximos dias o governador
também deve definir o nome do líder de governo na casa, que deve ser um deputado tucano. Ontem Romeu Zema se
reuniu pela primeira vez com o presidente  Jair Bolsonaro em Brasília para tentar renegociar a dívida do estado com a
união que chega a mais de R$ 80 milhões. A reportagem da Itatiaia também apurou que Luiza Barreto, assessora
técnica da oposição comandada pelo PSDB e o Democratas na Assembleia Legislativa  nos últimos quatro anos será
a coordenadora do gabinete de crise de Romeu Zema que será criado com a reforma administrativa que está sendo
elaborado pela entidade Comunitas, que tem como consultora a ex-secretária de planejamento do governo tucano
Renata Vilhena. Entrevista: Romeu Zema - governador.
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Estado de Minas Online
Título: Mais 382 servidores são readmitidos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 17-01-2019 Link para a Notícia

Depois de demitir servidores não concursados em massa, o governador Romeu Zema (Novo) voltou a chamar ontem
para a administração pública mais 382 funcionários exonerados no dia em que tomou posse. Com isso, servidores os
comissionados reconduzidos chegam a 1.250. O número representa quase um quarto (21%) dos 6 mil excluídos dos
quadros do Executivo com a troca de comando no estado. De acordo com o governo de Minas, o trabalho será
concluído "nos próximos dias" e haverá também remanejamento de efetivos para atender a órgãos que não contam
com concursados.

Pelo menos 382 servidores comissionados demitidos pelo Executivo foram reconduzidos a seus cargos ontem,
conforme levantamento feito pela reportagem no Minas Gerais, diário oficial do estado. Nas últimas duas semanas,
outros 868 haviam sido convocados novamente. O governo só vai divulgar balanço oficial no fim do primeiro mês do
mandato. Também não foi informado o impacto das demissões nos cofres públicos.

A maior parte das recontratações foram feitas ontem se referem à Secretaria de Estado de Educação (SEE), com 170
recontratações. Mas incluem também outros órgãos, como as secretarias de Obras, Segurança e Meio Ambiente. Zema
também assinou atos que exoneram, de forma pontual, outros servidores, dispensam alguns de cargos de confiança,
além de atos que revogam a dispensa funcionários de cargos comissionados.

Houve também alterações nos quadros de secretarias que não farão mais parte da estrutura institucional do governo
Zema, como as pastas de Esportes e de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas (Sedinor). Isso
porque a reforma administrativa de Zema precisa passar pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Segundo o Executivo, nos próximos dias, gestores dos órgãos públicos concluirão as avaliações dos quadros de
servidores. A intenção é remanejar funcionários efetivos. "Na transição foram apontados casos de órgãos
administrados sem nenhum integrante concursado. Essa medida também visa à redução de recrutamentos amplos,
valorizando os servidores concursados ao destinar cargos de chefias, direção e assessoramento, prioritariamente, para
efetivos", informou o governo, em nota.

O orçamento sancionado por Zema indica que o Executivo está com o limite para o gasto com pessoal fixado na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) estourado. Os gastos previstos são de R$ 31,28 bilhões, ou 51,05% da receita corrente
líquida. O percentual supera o teto de 49%. Nesse cenário, o governo teria que reduzir em 20% despesas com cargos
em comissão e função de confiança.

Primeiro ato do governo Zema, que promete enxugar a máquina pública, o Decreto 47.606, publicado em 1º de janeiro,
dispensou servidores de recrutamento amplo, ou seja, sem concurso público. As demissões em massa acabaram
afetando procedimentos administrativos e serviços públicos, prejudicando a abertura de equipamentos culturais, como
museus e a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, que suspendeu o empréstimo de livros.

Foram excluídos das exonerações apenas setores das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Fundação
Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais (Hemominas). Entre os cerca de 376 mil servidores ativos do estado, os comissionados
representam 1,1% do funcionalismo, ou seja, 13,6 mil pessoas.

Antes do decreto de Romeu Zema, em 31 de dezembro, o então governador Fernando Pimentel (PT) havia decretado a
perda dos cargos apenas de direção e chefia. Ao completar as exonerações no dia seguinte, o novo governo alegou
que o decreto foi para "reparar" o ato do petista. Em nota, a Seplag havia dito que estavam resguardados todos os
"serviços essenciais". No comunicado , foi estabelecido para dia 12 o prazo para readmissão ou desligamento definitivo
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do funcionário da estrutura de recrutamento amplo.
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Título: Eleição da Mesa Diretora da ALMG será por votação aberta
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Ao contrário do que acontecerá na Câmara dos Deputados , Minas não vai trabalhar em silêncio. Ou seja, a eleição
para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais será por votação aberta, com registro de cada voto
no painel eletrônico do Plenário, com o resultado registrado em tempo real. Qualquer deputado pode se candidatar a
qualquer cargo da Mesa, no entanto, costuma imperar a prática de se respeitar a representação proporcional dos
partidos com assento na ALMG. Para se eleger presidente , o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos,
ou seja, 39.

Publicidade

comentários
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