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Rádio Super Notícia FM
Título: Deputados preveem entraves à proposta de venda da Cemig - 20h23

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governo estadual terá que se esforçar muito para aprovar a venda da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Apesar de alguns parlamentares se mostrarem abertos
ao diálogo, outros afirmam que são contrários à venda da estatal e duvidam da capacidade do governo de conseguir
fazê-la. A discussão veio à tona depois de o governador Romeu Zema (Novo) mudar seu discurso de campanha e
afirmar, em entrevista à RecordTV Minas, que pretende privatizar a companhia. No entanto, para que essa negociação
seja concluída, é necessário, de acordo com a Constituição do Estado, a realização de um referendo.
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Rádio Super Notícia FM
Título: ALMG omite dados sobre auxílio-moradia dos deputados - 20h13

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) não divulga os dados sobre o pagamento de auxílio-moradia aos
deputados  estaduais. As informações deveriam ser públicas e disponíveis para qualquer cidadão, mas não é o que
acontece.A reportagem de O TEMPO solicitou a informação sobre quais parlamentares fazem uso da verba
indenizatória, mas não obteve resposta.A única informação que consta no Portal da Transparência da ALMG é o gasto
global com o auxílio-moradia. Em 2018, foi de R$ 2,05 milhões, sem especificar em quais meses nem quais dos 77
deputados fizeram o pedido de ressarcimento. O valor mensal do benefício é de R$ 4.377,73.
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Itatiaia
Título: Vetos do prefeito de Belo Horizonte - 19h32

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O prefeito Alexandre Kalil vetou o projeto de lei que pedia a isenção do pagamento de estacionamento rotativo para
pessoas com idade superior a 60 anos. A proposta era de que os idosos tivessem gratuidade pelo período de duas
horas nas vagas de rotativo de Belo Horizonte destinadas para esta faixa etária. Kalil justificou que a BHTrans alega
que a mudança não seria favorável para a cidade. Também foi vetado o projeto de lei do ex-vereador e agora deputado
estadual, professor Wendel , do Podemos, que pedia a instalação de fraldários em banheiros masculinos de
ambientes comerciais como supermercados, parques, estádios, shoppings, cinemas e prédios públicos municipais.
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Itatiaia
Título: Repasse em atraso para municípios será discutido amanhã pela equipe do Governo - 19h20

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O repasse em atraso para municípios será discutido amanhã pela equipe do governo do Estado. O Secretário de
Governo de Romeu Zema, Custódio Matos, se reúne amanhã com o presidente  da Associação Mineira de
Municípios, Julvan Lacerda, que espera resolver a situação dos repasses atrasados para as prefeituras. Apesar de
discordar do tamanho do déficit para 2019, o governador Romeu Zema respondeu por meio de nota que sancionou a
peça porque, caso contrário, se vetasse o orçamento teria que enviar outro para a Assembleia Legislativa , o que
atrapalharia o início da gestão, já que teria que governar com orçamento dividido em 12 partes iguais até que outra
peça fosse aprovada. Possível privatização da Cemig; possível apreciação na Assembleia Legislativa .
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Inconfidência FM
Título: Romeu Zema sancionou lei orçamentária para 2019 - 18h46

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou a lei orçamentária para 2019. A peça que foi produzida pelo governo anterior,
prevê déficit de 11 bilhões e 400 milhões de reais. O valor é inferior ao calculado pela equipe de transição. Segundo
informações da Assembleia Legislativa , durante a votação, em dezembro passado, o projeto recebeu 159 emendas
parlamentares, das quais, 152 foram aprovadas pelo plenário. Entre as emendas da Comissão de Participação
Popular , 69 são decorrentes do processo participativo de revisão do PPAG e do Fórum Técnico Plano Estadual da
Política para a População em Situação de Rua.
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Inconfidência AM
Título: Dois projetos são sancionados pelo governador - 17h55

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Dois importantes projetos que tramitaram na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais foram sancionados pelo
governador Romeu Zema, nesta quinta-feira. Um deles é o projeto de lei sobre as diretrizes de elaboração e execução
da lei orçamentária para 2019. A outra lei sancionada fundamental para a organização das finanças e funcionamento
do estado é a que traz a previsão do plano plurianual de ação governamental.
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Portal Hoje em Dia
Título: Romeu Zema sanciona orçamento com limitações aos Poderes Executivo e Judiciário

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Sem vetos ou modificações, mas com ressalvas aos Poderes Executivo e Judiciário, o governador Romeu Zema (Novo)
aprovou o orçamento de Minas Gerais para 2019, em publicação no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (10). A
previsão do déficit foi mantida em R$ 11,4 bilhões, tal qual foi apresentada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT),
algo bem longe da projeção de R$ 30 bilhões anunciada pelo governo de transição. Ainda assim, devido ao
comprometimento de 51% da receita com gastos da folha de pessoal, os Poderes Executivo e Judiciário estarão
proibidos de conceder vantagens, como aumentos de salários e bonificações.

O orçamento de 2019 estima uma receita de R$ 100,33 bilhões e uma despesa de 11,77 bilhões, gerando um déficit
fiscal de R$ 11,4 bilhões. As Secretarias de Governo (Segov) e da Fazenda (SEF) foram questionadas sobre a previsão
do déficit, mas não informaram se o governador poderá enviar novo orçamento à Assembleia, caso o valor do rombo se
comprove maior.

Nesse cenário, o principal responsável pelo arrocho do Estado são as despesas com pessoal, que somam R$ 37,27
bilhões, comprometendo 60,78% da Receita Corrente Líquida (RCL). O valor ultrapassa o limite estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), de até 60%. No Judiciário, o gasto com pessoal será de R$ 3.6 bilhões, o que
corresponde a 5,95% da RCL -- esse percentual está acima do limite prudencial, de 5,7%. Em situação mais grave
ainda, o Executivo tem previsão de gastar R$ 31,28 bilhões com a folha de pagamento, o que representa 51% da RCL
e ultrapassa o limite permitido para esse Poder, de 49% da RCL.

Devido ao excesso do limite de gastos, os Poderes Executivo e Judiciário ficam vedados a conceder aumentos ou
reajustes de salários, bem como outras vantagens, como bonificações.

Tentando ajustar esses gastos, na primeira semana de gestão, Zema exonerou 6 mil funcionários comissionados da
administração estadual, somando às exonerações feitas por Pimentel em 31 de dezembro. Entretanto, o governo tem
reconduzido parte dos exonerados, e ainda não revelou qual o valor da economia gerada pelos cortes de funcionários.

OUTROS GASTOS

Além da aprovação do orçamento de 2019, Zema sancionou ontem dois projetos de lei aprovados na Assembleia
Legislativa no ano passado, e que também dispõem sobre o orçamento estadual.

Em publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, Zema sancionou o PL 5.404/18, que virou a Lei 23.287/19, sobre as
diretrizes norteadoras para elaboração e execução da lei orçamentária para 2019. Na prática, a legislação do Estado se
alinha às exigências da Emenda do Orçamento Impositivo (Emenda à Constituição 96).

Pelas novas regras, o Executivo é obrigado a executar as emendas individuais dos deputados , até o limite de 1% da
Receita Corrente Líquida (RCL). Esse limite será escalonado gradualmente até atingir 1% em 2022. Para 2019, o
percentual de aplicação será de 0,7% em cima da RCL, sendo que metade desse valor será destinado para políticas
públicas de saúde, conforme prevê a legislação.

A outra legislação sancionada por Zema é a Lei 23.288/19, que apresenta a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG). A norma prevê que todos os programas e ações do governo devem estar alinhados à
realidade do orçamento aprovado.
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G1
Título: Romeu Zema sanciona orçamento de MG para 2019 com déficit de R$ 11,4 bilhões

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Receita estimada é de R$ 100,33 bilhões e despesa é de R$ 111,77 bi. Despesas com pessoal ferem Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O governador Romeu Zema (Novo) sancionou o orçamento de Minas Gerais para 2019 com o déficit previsto pela
gestão anterior de cerca de R$ 11,4 bilhões. O texto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (10).

O orçamento estima a receita em R$100,33 bilhões e fixa a despesa em R$111,77 bilhões. Estão previstos aumento de
7,91% para as receitas e de 10,60% para as despesas em relação à 2018.

Durante a transição a equipe de Zema apontou que o rombo previsto em R$ 11,4 estava subestimado e que o déficit
poderia chegar a R$ 30 bilhões. Apesar disso, o governador promulgou o orçamento aprovado na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em dezembro.

A previsão para as receitas é por meio de arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, "na forma da
legislação em vigor".

De acordo com a Assembleia, esta é a primeira vez que o orçamento contém as emendas parlamentares impositivas,
ou seja, sob a obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

Em relação ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, a lei estima as fontes e fixa os
investimentos em R$ 4,99 bilhões.

A despesa total com pessoal prevista na lei orçamentária é de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da Receita
Corrente Líquida (RCL), e ultrapassa o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é 60%.

Segundo a ALMG, executivo e judiciário ultrapassarão em 2019 os limites prudenciais, o que por lei impossibilita os
poderes a realizar concessão de vantagens, aumentos ou reajustes, ressalvada a revisão geral anual; criação de
cargos, empregos ou funções; alterações nas carreiras que impliquem aumento de despesas; entre outras.

O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), deverá ter uma despesa de pessoal de R$ 1,26 bilhão, o
que representa 2,06% da RCL, para um limite de 3%. O Ministério Público deverá ter uma despesa de R$ 1,07 bilhão,
ou 1,75% da RCL, para um limite de 2%.

O Judiciário, por sua vez, deverá ter um gasto com pessoal de R$ 3,65 bilhões, ou 5,95% da RCL. Esse percentual
está abaixo do limite geral de 6%, mas acima do limite prudencial, de 5,7%.

A situação mais grave é a do Executivo, que deverá gastar R$ 31,28 bilhões com pessoal, o que representa 51,02% da
RCL. Isso é mais que o limite prudencial, de 46,55%, e também supera o limite geral para esse Poder, que é de 49%.
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Portal Hoje em Dia
Título: Publicada lei que altera regras de licenciamento ambiental em Minas

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Os muncípios mineiros poderão conceder licença para empreendimentos de menor impacto ambiental a partir de agora,
com a publicação da Lei 23.289/19, nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial de Minas Gerais. A norma altera regras
relativas ao licenciamento ambiental para atividades no Estado.

Segundo o texto aprovado, as licenças serão concedidas nos casos de empreendimentos cujo impacto seja apenas
local. Mas para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender aos seguintes requisitos:

ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da sociedade civil paritária à
representação do poder público, com competência consultiva, deliberativa e normativa;

possuir órgão técnico-administrativo na estrutura do Executivo municipal ou no âmbito de consórcio público
intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe técnica multidisciplinar em número compatível com a
demanda;

ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, dentre outras exigências.

No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que
delegou ao município conveniado.

A norma tramitou, na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 1.602/15, do
deputado Ivair Nogueira (MDB). Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 21.972/16, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).
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Barroso em Dia - MG
Título: Nova lei que protege ferrovias beneficia Maria Fumaça em São João del Rei

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

As ferrovias e estações de trem em Minas Gerais, em uso ou não, agora estão protegidas por uma lei, sancionada no
Diário Oficial do último sábado (5).

Com a nova norma, as linhas e ramais ferroviários agora são considerados de relevante interesse cultural para o
estado.

Hoje, Minas Gerais conta com uma linha diária de passageiros, que é o Vitória-Minas e três linhas de turismo, com
trechos pequenos, além de São João Del Rei -Tiradentes.

De acordo com a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na prática, além de valorizar o aspecto cultural
das ferrovias, a nova lei dificulta a eliminação de trechos de ferrovias não utilizados.

O reconhecimento também se estende aos bens móveis e imóveis associados a linhas e ramais ferroviários e seus
remanescentes, em qualquer grau de conservação.

A nova lei prevê que o estado apoiará as entidades interessadas na realização de ações de salvaguarda dos bens
associados ao patrimônio cultural ferroviário.

A norma cria regras e trâmites para a supressão de qualquer trecho, precisando, para isso, haver audiências públicas
com os setores afetados, e fica condicionada à aprovação dos órgãos responsáveis pela política de preservação do
patrimônio cultural e dos demais órgãos públicos competentes, fundamentada em estudos técnicos que demonstrem a
impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou cultural para a linha ou o ramal.

Informações Rádio São João del Rei

O post Nova lei que protege ferrovias beneficia Maria Fumaça em São João del Rei apareceu primeiro em Barroso EM
DIA.
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Tribuna de Minas - Juiz de Fora (MG)
Título: Editorial - O jogo agora é outro

Editoria: Opinião
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Sindicato de policiais civis entra na Justiça contra o governo de MG pelo 13º - 10h09

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindpol) entrou com uma ação na Justiça nesta
quarta-feira contra o governo de Minas pelo pagamento do 13º salário de 2018 à categoria.O documento foi protocolado
ontem o Tribunal de Justiça de Minas Gerias.Entrevistado: Marcelo Amstron (vice- presidente  do
Sindpol).Entrevistado diz que a Assembleia Legislativa está com salário em dia.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig - 10h07

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Em uma nova mudança de posição sobre o tema, o governador Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira, em
entrevista à RecordTV Minas, que deve enviar à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um projeto de
privatização da Cemig e de outras estatais. A declaração foi dada quando o governador comentava as ações para
reduzir o tamanho do Estado em um pacto que reuniria os três Poderes em Minas.
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Portal F11
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Governador do Novo afirma que estatais 'são usadas com finalidades políticas para dar cargos a apadrinhados'.
Em uma nova mudança de posição sobre o tema, o governador Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira (9), em
entrevista à RecordTV Minas, que deve enviar à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um projeto de
privatização da Cemig e de outras estatais. A declaração foi dada quando o governador comentava as ações para
reduzir o tamanho do Estado em um pacto que reuniria os três Poderes em Minas.

"Uma dessas propostas é privatizar as estatais. Está ficando claríssimo que elas são usadas com finalidades políticas,
para dar cargos a apadrinhados e eu quero ser o governador de Minas que mais vai perder poder durante seu
mandato. Quero entregar um governo muito mais enxuto porque essas empresas esqueceram que existem para
atender os clientes. Qualquer indústria hoje que peça energia elétrica para a Cemig vai demorar dois anos para ser
atendida", disse Zema, que, ao ser questionado se a Cemig fazia parte do pacote de privatizações assentiu.

"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.

Para desestatizar a Cemig, uma empresa de economia mista, com parceiros privados e o controle nas mãos do Estado,
não basta ao governo apenas enviar um projeto à ALMG. A Constituição do Estado exige ainda a realização de um
referendo para tal.

"A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás
canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada nos termos
deste artigo, será submetida a referendo popular", diz o parágrafo 17 do artigo 14, incluído durante o governo de Itamar
Franco (1999 a 2003).

A reportagem entrou em contato com o governo de Minas, que enviou uma noita na noite desta quarta.

"O governo de Minas informa que o tema privatizações está em discussão pelas equipes técnicas para serem
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 .
Governo de Minas Gerais", diz a nota.

Fonte: Portal Minas
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Portal Clarim.Net - Araxá (MG)
Título: Zema vai enviar projeto de venda da Cemig à Assembleia

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Zema vai enviar projeto de venda da Cemig à Assembleia 10/01/2019, às 09:24:47 O governador de Minas Gerais,
Romeu Zema (Novo), anunciou na quarta-feira, 9, que pretende enviar um projeto para privatização da Cemig à
Assembleia Legislativa . Em entrevista à Record TV, o político disse que a venda de estatais, inclusive a elétrica
mineira, é uma "exigência" do Tesouro Nacional para a renegociação da dívida do Estado com a União. Na entrevista,
ele disse que pretende enviar "várias leis" para a Assembleia no esforço de melhorar as contas públicas estaduais:
"Vamos e precisamos fazer uma redução drástica do custeio, principalmente pessoal e aposentadorias." Nesse esforço
para sanear as contas, o governador disse que a privatização de estatais é uma das prioridades. "Está ficando
claríssimo que se usa (as empresas públicas) para finalidades políticas", disse, ao confirmar que a Cemig está entre as
empresas que serão oferecidas ao capital privado. Tweet
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Rádio UFMG Educativa
Título: Romeu Zema vai enviar projeto à ALMG para privatizar a Cemig - 12h43

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Em entrevista à Record TV, o Governador Romeu Zema afirmou que vai enviar um projeto à Assembleia Legislativa
para privatizar a Cemig. Ele informou que para fazer um acordo com o tesouro nacional com relação à dívida do Estado
de Minas Gerais, a exigência é que se privatize parte das empresas estatais e que, portanto, a Cemig deve ser uma
das primeiras a ser privatizada.

impresso em 19/02/2019 às 04:35 18 de 230

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg46-jornal-ufmg-1001.mp3
http://www.interclip.com.br/


Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar &#8211; Sabe aquela "mina de ouro"?

Editoria: Cidades
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

SABE AQUELA "MINA DE OURO"?

Recentemente comentei aqui sobre documentos parados na secretaria de Obras relacionados a processos de imóveis
na cidade. Resumindo: residências, inclusive mansões, que não estão lançadas no município pagando apenas o
imposto como terreno aguardando a ação dos fiscais da prefeitura; no entanto, eles ficam inertes por falta de condições
de trabalho, como um carro, por exemplo. No mesmo dia, comentei que o último prefeito a comprar uma frota de
veículos foi Miguel de Oliveira, isso em meados de 1993. De lá para cá, essa estrutura está sucateada e dela nada
mais existe.

NÃO SEJA POR ISSO...

A nota chamou a atenção do prefeito Marcos Coelho (MDB) que pediu providências a seus comandados quanto ao
andamento dos documentos "valiosos" parados no setor de Obras. Ele, inclusive, autorizou a abertura de um
procedimento para locação de veículos à prefeitura não só para o setor de Obras, como para outras repartições que
não tem.

AGORA É OFICIAL

Na edição da última terça-feira 8, foi dito aqui sobre o retorno do vereador Claudio Coelho (SD) ao Legislativo. Na
realidade, o comunicado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou ontem, 9, autorizando sua volta ao Legislativo.

"BLITZ"

Após tomar conhecimento de concentração de andarilhos na Câmara Municipal, a secretária de Trabalho Social,
Eunice Mendes, fez contato com o presidente  do Legislativo Wesley Lucas (PPS) comunicando que serão tomadas
as devidas providências. A secretária falou do trabalho realizado em toda a cidade, que não é fácil, pois alguns
andarilhos não colaboram, mesmo recebendo toda atenção.

TUDO EM CASA

Recém-eleito deputado federal Lafayette Andrada (PRB) vai ocupar o mesmo gabinete do pai, Bonifácio Andrada
(PSDB) em Brasília, enquanto o recém-eleito Doorgal Andrada  (PATRI) que é neto de Bonifácio, ocupará a estrutura
deixada pelo tio Lafayette na Assembleia de Minas . A vantagem dessa alternância, é que ambos não precisarão
esperar 2020 para destinar suas emendas apresentadas este ano. Eles darão sequência nas emendas apresentadas
em 2018, que valerão este ano.

A QUEM POSSA INTERESSAR...

Justiça pode decretar a extinção da Associação dos Moradores do bairro Goiás caso não haja a reativação da mesma,
pela falta de atas de reunião desde 1998.

ME BELISCA!

Uma mulher procurou ontem o Ministério Público para pedir uma intervenção judicial. A cidadã não foi cobrar
atendimento da saúde pública, infraestrutura ou qualquer outro tipo de coisa. Ela simplesmente foi alegar que não tem
mais condições de comprar os quatro sacos de ração para seus animais e não pretende abrir mão deles.
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PARTO DA MONTANHA

Depois de um dia inteiro em um ambiente tenso entre os representantes das empresas, chegou ao fim o processo de
contratação emergencial por noventa dias para limpeza e capina da cidade. Esperamos pelo início rapidamente, pois a
situação está difícil e, em alguns lugares a visibilidade dos motoristas é zero.

MUDANÇAS

Quem pode deixar o comando do 53º BPM - Batalhão de Polícia Militar de Araguari é o tenente coronel Adriano Ribeiro,
que chegou em Araguari em 2016, fazendo aqui um grande trabalho à frente da PM e, claro, na segurança pública.

JÁ?

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol-MG) impetrou nesta quarta-feira, 9, um mandado
de segurança coletivo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) contra o governo de Minas cobrando o
pagamento do 13º salário para os profissionais das forças de segurança pública do estado. O documento cita
entrevistas concedidas pelo governador Romeu Zema (Novo) onde ele declara que "o pagamento do 13º salário não
será feito tão cedo".
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Rádio UFMG Educativa
Título: Romeu Zema sanciona lei orçamentária votada no fim do ano passado pela Assembleia

Legislativa - 12h42
Editoria: Jornal UFMG

Assunto: ALMG
Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou a lei orçamentária anual aprovada no fim do ano passado pela Assembleia
Legislativa . O déficit previsto é de R$ 11 bilhões e 400 milhões, ou seja, o Governo vai seguir gastando mais do que
arrecada. O governo também sancionou a revisão do plano plurianual de ação governamental 2016/2019.
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Portal EM
Título: Zema sanciona orçamento com déficit e previsão de corte de pessoal
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Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O rombo previsto é de R$ 11,44 bilhões, menos do que os R$ 30 bilhões informados pela equipe de transição
Zema assumiu o governo com um orçamento deficitário e a missão de cortar despesas

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou e publicou no Minas Gerais desta quinta-feira (10) o orçamento do
estado para 2019. Com um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões - bem menos que os cerca de R$ 30 bilhões apontados
pelo relatório da equipe de transição do atual governo - o texto foi sancionado sem vetos.

O orçamento aprovado pelos deputados  estaduais em dezembro prevê uma receita de R$ R$100.330.308.180,00 e
despesas em R$111.773.670.980,00 neste ano.

Segundo o orçamento, a despesa com pessoal este ano será de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da Receita
Corrente Líquida (RCL) para 2019, ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 60%.
Pelos números, Executivo e Judiciário ficarão acima dos limites prudenciais, por isso estarão proibidos de conceder
vantagens, aumentos ou reajustes, ressalvada a revisão geral anual. Também não podem criar cargos, empregos ou
funções ou alterar carreiras que impliquem aumento de despesas.

O caso mais grave é o do Executivo. Os gastos previstos com pessoal são de R$ 31,28 bilhões, ou 51,05% da receita
corrente líquida. O percentual supera o teto de gastos do poder, que é de 49%.

Cortes

Se este percentual previsto se confirmar, ou seja, não havendo aumento na arrecadação que mude isso, a lei
determina que o Executivo reduza em 20% as despesas com cargos em comissão e função de confiança. Também fica
autorizada a exoneração de servidores não estáveis. Caso as medidas não sejam suficientes, a legislação permite até
a exoneração de estáveis.

Medidas de redução de gasto com pessoal já estão sendo tomadas pelo governo Zema. No dia da posse, foi publicada
a exoneração de mais de 6 mil comissionados pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). A gestão de Zema
confirmou o ato, mas excluiu funcionários de atividades essenciais na sequência e, até o dia 12, está retornando com
alguns comissionados considerados necessários.

Aval para remanejar

Pelo orçamento aprovado, o Executivo tem autorização para remanejamentos e abertura de créditos suplementares de
até 40% do valor da despesa fixada. Também tem aval para contratar operações de crédito para o refinanciamento da
dívida pública estadual.

O texto aprovado prevê ainda que o Executivo possa, por decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta lei e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática".

De acordo com o Legislativo, o orçamento deste ano foi aprovado com 1.621 emendas parlamentares, um número
considerado recorde. De acordo com a Assembleia, isso ocorreu por causa da adoção das emendas impositivas, que
terão de ser executadas obrigatoriamente. "Para que isso seja viável, as emendas tornaram-se muito mais detalhadas e
específicas, aumentando também em número. É uma tendência que deve continuar nos próximos anos", informa texto
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do Legislativo.

Junto com o orçamento, foram sancionadas as leis de diretrizes orçamentárias e o Plano Plurianual de Ações
Governamentais (PPAG).
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Sete Lagoas
Título: Privatização: Zema anuncia que pretende enviar projeto de venda da Cemig à Assembleia

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nessa quarta-feira (9) que pretende enviar um projeto
para privatização da Cemig à Assembleia Legislativa  mineira. Em entrevista à Record TV, o político disse que a
venda de estatais, inclusive a elétrica mineira, é uma "exigência" do Tesouro Nacional para a renegociação da dívida do
Estado com a União.

Na entrevista, Zema disse que pretende enviar "várias leis" para a Assembleia no esforço de melhorar as contas
públicas estaduais: "Vamos e precisamos fazer uma redução drástica do custeio, principalmente pessoal e
aposentadorias."

Nesse esforço para sanear as contas, o governador disse que a privatização de estatais é uma das prioridades. "Está
ficando claríssimo que se usa (as empresas públicas) para finalidades políticas", disse, ao confirmar que a Cemig está
entre as empresas que serão oferecidas ao capital privado.

Em seguida, Zema explicou que a venda dessas empresas faz parte da negociação que Belo Horizonte fez com
Brasília. "O Tesouro Nacional, dentro dessa questão da renegociação da dívida com Minas Gerais, exige que empresas
do Estado sejam privatizadas", disse. "Na Lei, não está claro o grau de exigência, mas é objetivo nosso que o Estado
foque naquilo que traz retorno para a população, que é saúde, segurança e educação".

Crise fiscal

O governador herda um rombo de R$ 11,4 bilhões no orçamento estadual de 2019. A equipe de transição projeta
prejuízo de quase R$ 100 bilhões para os próximos quatro anos, caso medidas de ajuste não sejam tomadas. Zema diz
que pretende cortar 80% dos cargos comissionados e reduzir pela metade o número de secretarias.

Com EM
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Título: Em entrevista, Zema diz que vai enviar projeto de venda da Cemig à Assembleia
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Zema explicou que a venda dessas empresas faz parte da negociação que Belo Horizonte fez com Brasília(foto: Juarez
Rodrigues/EM/D.A press)

O governador disse que a privatização de estatais é uma das prioridades

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quarta-feira, 9, que pretende enviar um projeto
para privatização da Cemig à Assembleia Legislativa  mineira. Em entrevista à Record TV, o político disse que a
venda de estatais, inclusive a elétrica mineira, é uma "exigência" do Tesouro Nacional para a renegociação da dívida do
Estado com a União.

Na entrevista, Zema disse que pretende enviar "várias leis" para a Assembleia no esforço de melhorar as contas
públicas estaduais: "Vamos e precisamos fazer uma redução drástica do custeio, principalmente pessoal e
aposentadorias."

Nesse esforço para sanear as contas, o governador disse que a privatização de estatais é uma das prioridades. "Está
ficando claríssimo que se usa (as empresas públicas) para finalidades políticas", disse, ao confirmar que a Cemig está
entre as empresas que serão oferecidas ao capital privado.

Em seguida, Zema explicou que a venda dessas empresas faz parte da negociação que Belo Horizonte fez com
Brasília. "O Tesouro Nacional, dentro dessa questão da renegociação da dívida com Minas Gerais, exige que empresas
do Estado sejam privatizadas", disse. "Na Lei, não está claro o grau de exigência, mas é objetivo nosso que o Estado
foque naquilo que traz retorno para a população, que é saúde, segurança e educação".

Crise fiscal

O governador herda um rombo de R$ 11,4 bilhões no orçamento estadual de 2019. A equipe de transição projeta
prejuízo de quase R$ 100 bilhões para os próximos quatro anos, caso medidas de ajuste não sejam tomadas. Zema diz
que pretende cortar 80% dos cargos comissionados e reduzir pela metade o número de secretarias.
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Título: Kalil veta lei para instalar fraldário em banheiros masculinos de BH
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Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Projeto de Lei foi aprovado na Câmara Municipal no ano passado. Prefeito alega que veto não reduz 'a relevância do
tema'. Agora deputado estadual, autor do PL vai reapresentar proposta na ALMG
Aprovada na Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado, o Projeto de Lei nº 454 de 2017, de autoria do
então vereador e agora deputado estadual Professor Wendel  Mesquita (Podemos) foi vetado pelo prefeito Alexandre
Kalil (PHS). A ideia era que fraldários fossem instalados em banheiros masculinos de ambientes comerciais como
supermercados, parques, estádios, shoppings, cinemas e prédios públicos municipais.

Na justificativa, o vereador argumentou que "as novas configurações familiares" e, também, a maior participação dos
pais no cuidado com os filhos "têm levado a inúmeras situações constrangedoras nos banheiros públicos espalhados
pela nossa cidade". Para ele, a instalação de fraldários em sanitários masculinos ajudaria a combater esses problemas.

Apesar de dizer que o veto não reduz "a relevância do tema", Kalil alegou no veto, publicado no Diário Oficial do
Município (DOM) que consultou a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Política Urbana e
verificou-se que "o conteúdo versado não observou requisitos legais e constitucionais". O prefeito explica, por exemplo,
que a obrigação de instalar-se fraldários nos banheiros masculinos do poder municipal "interfere em matéria exclusiva
ao Poder Executivo".

Em entrevista ao Estado de Minas, Wendel Mesquita classifica o veto como "muito ruim" para a cidade e argumenta
que não há razão para ele. Ele afirma que não há gasto extra com a determinação e que vai apresentar o projeto
novamente, mas dessa vez na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), em fevereiro, quando começam as
atividades na casa.
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Band
Título: Romeu Zema propõe união entre os três poderes - 9h29
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Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema disse que nunca houve em Minas Gerais uma redução drástica de pessoal e
aposentadoria de servidores e que essa medida é determinante para reduzir os custos da máquina pública. Zema
descartou qualquer redução de impostos alegando que a medida é inviável em um momento de crise, com estado
quebrado, mas que a ideia será estudada assim que as contas forem colocadas em dia. Ele também propôs uma união
entre os poderes para o andamento de projetos de ajustes na administração com propostas que serão enviadas
Assembleia Legislativa . O chefe do executivo estadual também reforçou que deve privatizar algumas estatais como a
CEMIG, por exemplo, conforme prometido durante a campanha eleitoral do ano passado.
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O atual governo de Minas afirma que para reduzir os custos da máquina pública é necessária uma redução drástica
que nunca houve aqui no estado, principalmente, em relação a pessoal e aposentadoria. A declaração foi dada durante
uma entrevista concedida uma emissora de TV, aqui em Belo Horizonte, na noite de ontem. Ele propôs um pacto entre
os poderes para Ações que levem aos ajustes na administração, por meio de propostas enviadas a Assembleia
Legislativa . Segundo o governador, como ele já havia sinalizado ainda durante a campanha, empresas estatais Como
a CEMIG devem ser privatizadas.
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Rádio CDL
Título: Romeu Zema leva projeto de venda da Cemig para Assembleia Legislativa-07h51
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Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema informou que vai enviar projeto de venda da Cemig para Assembleia Legislativa  mineira e informou
que a privatização de estatais é uma das prioridades. Em entrevista disse que a venda de estatais inclusive a elétrica
mineira é uma exigência do Tesouro Nacional para renegociação da dívida do Estado com a União.
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Título: O governador que pouco fala com seu secretário
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PUBLICIDADE

Expresso (por Murilo Ramos)

O mineiro Romeu Zema e a prosa prosa curta com Custódio Mattos

10/01/2019 - 08:00

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

Facebook Twitter WhatsApp

PUBLICIDADE

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema , mal tem conversado com seu secretário de governo, o ex-prefeito de
Juiz de Fora Custódio Mattos. Mattos é responsável pelas articulações políticas do governo mineiro, incluindo as
relações com os deputados da Assembleia Legislativa .
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Título: Romeu Zema sanciona orçamento - 22h02

Editoria: Repórter Itatiaia
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Apesar de discordar do tamanho do déficit do orçamento para esse ano, a equipe de Romeu Zema disse que
sancionou a peça, caso contrário seria necessário enviar outro para a Assembleia Legislativa  e atrapalharia o início
da gestão, já que teria que governar com o orçamento dividido em 12 partes iguais até que uma nova peça fosse
aprovada.
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Título: Bastidores
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Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Lawrence Borges

VELHA POLÍTICA

O presidente  Bolsonaro foi eleito sob a ética da moralidade e com a promessa de acabar com os privilégios dados a
políticos e a seus apadrinhados, mas pegou mal a nomeação de Antonio Hamilton Rossel Mourão, filho do vice-
presidente  Hamilton Mourão, que foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil, triplicando seu
salário, passando a receber 36 mil mensais.

DEFESA

O vice- presidente  saiu em defesa do filho, alegando que ele é funcionário concursado há 19 anos e possui requisitos
para ocupar o cargo. Contudo, não conseguiu explicar como superou diversos outros funcionários concursados que
ocuparam diversos outros cargos de chefia e responsabilidade, sem nunca ter exercido qualquer outra posição. É fato
que ser filho do vice- presidente pontuou bastante para reconhecer sua meritocracia.

CADE MEU 13º

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol-MG) ajuizou nesta quarta-feira (9) mandado de
segurança coletivo contra o governo de Minas cobrando o pagamento do 13º salário para os profissionais das forças de
segurança pública do estado. Em suas razões, o sindicado, se baseia em entrevistas do Governador Romeu Zema
(Novo) em que ele diz que "o pagamento do 13º salário não será feito tão cedo", que segundo o presidente  do
Sindicato, fere o princípio da legalidade.

APOIO

O delegado e agora Deputado Estadual Heli Andrade (PSL), grande defensor da Policia Civil e dos Servidores
estaduais, já vem defendendo o pagamento do 13º Salário junto ao Governo do Estado, pois os servidores, como
muitos outros mineiros, possuem compromissos, como o pagamento de IPVA, IPTU, aluguéis e despesas cotidianos,
além de serem essenciais ao funcionamento do estado.

PERMANECE SECRETA A VOTAÇÃO

O mandado de segurança proposto pelo Deputado Federal Kim Kataguiri (DEM-SP) foi rejeitado pelo presidente  do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, mantendo a votação secreta para a eleição da presidência da
Câmara, prevista para 1º de fevereiro. Para o ministro, embora os deputados  sejam eleitos pelo voto popular, com
dever de atuar com transparência, as regras para eleição dos cargos da Mesa Diretora não podem sofrer interferência
de outros poderes.

ZEMA CONSOLIDARÁ VITÓRIA NA ALMG

Segundo o líder do Partido Novo na ALMG, o deputado estadual Guilherme da Cunha , o Governador Romeu Zema
(Novo) consolidará a eleição do Deputado Estadual Agostinho Patrus  (PV) para a presidência da ALMG, contando
com 18 dos 28 partidos que compõe a Casa, dentre eles o PT e PSDB, rivais derrotados nas eleições majoritárias
estaduais.
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ACORDARAM OU É SÓ TEATRO?

Muita gente anda impressionada com a mudança de atitude de alguns vereadores em relação às ações do Executivo.
Antes caladinhos, agora muitos estão botando as manguinhas para fora e criticando abertamente o prefeito Paulo Piau
e sua equipe. Para muitos, a mudança é positiva. Para a democracia é, com certeza. Porém, há quem acredite que
tudo não passe de pré-campanha, já visando a reeleição em 2020 ou até mesmo a tentativa de alçar voos mais altos. É
esperar para ver.

O PEDIDO DO MARÃO

O ofício enviado pelo presidente  da Câmara, Ismar Marão, ao prefeito Paulo Piau, solicitando que seja suspensa a
cobrança no estacionamento rotativo durante o período em que os problemas técnicos persistirem foi muito bem aceita
pela população, havendo diversas manifestações positivas em favor do vereador que comandará o Legislativo. Aliás,
diga-se de passagem, o pedido de Marão é razoável, já que para cobrar por algo, é preciso prestar um serviço com
eficiência. Agora, cabe ao prefeito cobrar da empresa contratada para que as falhas sejam rapidamente corrigidas.

AS MULTAS

Em relação às multas aplicadas dentro das áreas do estacionamento rotativo, na segunda-feira (7) não têm cabimento.
É claro que quem foi multado deve recorrer. Mas, para evitar ainda mais desgastes, o Município confirmou que as
multas serão anuladas.

CARTÃO MORADOR

A prefeitura anunciou que expedirá o "Cartão Morador" para que os cidadãos possam estacionar nas vagas em frente
às suas residências, para evitar a autuação indevida.

INTERVENÇÃO FEDERAL

Conforme informações do jornal "O Tempo", a retenção de repasses constitucionais de ICMS e do Fundeb dos
municípios pelo governo do Estado, ilegalidade comum no governo de Fernando Pimentel (PT) e que vem sendo
repetida por Romeu Zema (Novo), pode gerar problemas para o atual governador no Supremo Tribunal Federal (STF),
culminando, em uma hipótese mais dramática, na possibilidade de uma intervenção no Estado ou em um pedido de
impeachment na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

DISCURSO E PRÁTICA

Durante a campanha, Romeu sempre repetia que uma das prioridades era voltar a realizar os repasses dentro do prazo
legal para, dessa forma, não se igualar ao seu antecessor. O negócio é que a coisa não é tão simples assim. E
certamente a equipe do novo governador ainda está tentando entender a máquina para colocá-la em pleno
funcionamento. De qualquer forma, o povo, principalmente por meio das redes sociais, não tem esquecido as
promessas de campanha e as cobranças, mesmo com apenas oito dias de governo, já começaram e de forma incisiva.

PAGAMENTO ESCALONADO

Nem é preciso dizer que os servidores públicos estaduais estão totalmente insatisfeitos. Há quem acreditasse que
Zema seria a panaceia para o problema envolvendo o atraso nos salários e isso, como já era esperado, não aconteceu
e não deve acontecer tão cedo. O 13º não tem data para ser pago.

FORÇA-TAREFA

Uma comissão composta por membros do governo estadual e da MM foi formada visando garantir a organização da
situação financeira do Estado. O objetivo principal é definir um cronograma de pagamentos às prefeituras, já que
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atualmente a dívida do Estado com os municípios já ultrapassa os R$ 12 bilhões.

MAIS ECONOMIA PARA O MUNICIPIO

O Secretário de Administração Rodrigo Vieira (PSD), consolidou a posse do imóvel que abrigava o antigo Fórum Melo
Viana ao município, e, após a adequações necessárias, o prédio abrigará a Secretaria de Desenvolvimento Social SDS,
promovendo economia anual de R$240mil aos cofres municipais.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig - 06h59

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema do Partido Novo,pretende enviar  à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) um
projeto de privatização da Cemig e de outras estatais. A declaração foi dada quando o governador comentava as ações
para reduzir o tamanho do Estado em um pacto que reuniria os três Poderes em Minas.Ele afirmou que faria uma
redução drástica como nunca houve no Estado,em relação ao custeio e citou que isso vai envolver o envio de projetos
para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Portal O Tempo
Título: Para TCU, cliente 'ganha' ao pagar por mala despachada

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Pesquisas mostram que preço de bilhetes subiu após resolução entrar em vigor
Em decisão de dezembro do ano passado, divulgada nessa quarta-feira (9), o Tribunal de Contas da União (TCU)
entendeu que a cobrança pelo despacho de bagagens é favorável ao consumidor. Ou seja, a cobrança foi considerada
regular pelos ministros. A decisão, no entanto, é questionada pela presidente  do Instituto Defesa Coletiva, Lillian
Salgado. "As entidades de defesa do consumidor ainda não conseguiram identificar algo positivo na cobrança das
bagagens. Ao contrário da promessa das companhias aéreas, as passagens aumentaram até 30% após a nova
regulamentação", afirma ela.

Desde 2017, a cobrança pelas companhias aéreas é permitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e o TCU
foi questionado sobre o tema pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados . Para o tribunal, a
desregulamentação da franquia de bagagem despachada foi precedida de estudos regulatórios consistentes e de
ampla discussão.

De acordo com Resolução 400 da Anac, o passageiro tem o direito de levar uma bagagem de mão de até dez quilos,
sem custo adicional, obedecendo as dimensões definidas pela empresa aérea. E as bagagens despachadas podem ser
cobradas à parte. Antes da resolução, de 2016, os passageiros de voos domésticos tinham direito a despachar uma
mala de até 23 quilos sem custo adicional.

Contradição. Em setembro de 2017, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) - que reúne Avianca, Azul,
Gol e Latam - divulgou balanço mostrando queda os preços do valor das passagens após o início da cobrança pelo
despacho de bagagem. De acordo com a associação, na oportunidade, os preços caíram entre 7% e 30%. Mas,
segundo levantamento do IBGE, as passagens subiram 16,9%. E, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
o aumento chega a 35,9%.

Em dezembro daquele ano, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia de Minas
foi aeroporto de Confins e constatou que não houve recuo no valor do bilhete.

Lillian espera que o TCU apresente para a sociedade relatórios com números para demonstrar que a houve,
efetivamente, a redução prometida nas passagens. "Faltam argumentos que comprovem que a medida foi favorável ao
consumidor. Aliás, o que se vê é empresas cobrando para remarcar o assento na aeronave", observa.

Aumento na concorrência é necessário

Em razão do aumento da concorrência, os impactos da desregulamentação do setor aéreo para o consumidor só
devem ser sentidos a longo prazo, afirma o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil- seção Minas
Gerais (OAB-MG) Flavio Boson. "No Brasil, o mercado de aviação é muito restrito e, portanto, a competição é baixa.
Assim, as medidas de otimização acabam não surtindo os efeitos desejados a curto prazo".

A presidente  do Instituto Defesa Coletiva, Lillian Salgado, ressalta que a cobrança de bagagem é uma prática comum
na Europa e nos Estados Unidos e que o objetivo da medida - redução de preços das passagens - seria boa para
consumidor. Só que, na prática, isso não aconteceu. Para ela, a desregulamentação do setor aéreo pode favorecer o
consumidor ao aumentar a concorrência, o que, em tese, reduz os preços.
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Blog do PCO
Título: Jogo Aberto
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

*O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nessa
quarta-feira que até 2 milhões de benefícios previdenciários deverão ser auditados por terem indícios de
irregularidades, dentro do escopo da medida provisória antifraude que deve ser assinada até segunda-feira pelo
presidente  Jair Bolsonaro. "Há 2 milhões de benefícios que precisam ser auditados porque há algum indício de
ilicitude. Não significa que sejam ilícitos, por isso há a necessidade de ser feito uma espécie de mutirão para zerar esse
estoque. Isso por si só pode significar uma economia significativa", disse Marinho (foto).

*Samuel Caixeta, jovem artista plástico de apenas 23 anos, foi premiado no International Salon of Contemporary &
Urban Art de Nova York. Em 2018 Samuel expôs no Brasil, no Carrousel Du Louvre (Paris, França), no MIIT - Museo
Internazionale Italia Arte (Turim, Itália), no Wynwood Block (Miami, Estados Unidos) e levou seu projeto social "Eu
acredito no seu sonho", no qual palestra e leciona sobre suas técnicas para jovens e crianças na Zâmbia (África),
localidades em São Paulo e Goiânia e Bruxelas (Bélgica). Ele estará com exposições em Nova York nos meses de
março e maio.

*O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convocou mais um membro da gestão do presidente  Michel Temer
para seu governo. Além de Henrique Meirelles e de Gilberto Kassab, o ex-ministro da Secretaria de Governo e
deputado federal Antonio Imbassahy, irá exercer a função de secretário especial e chefe do escritório do governo
paulista em Brasília.

*O IBGE divulgará nesta sexta-feira a inflação oficial (IPCA) de 2018. A expectativa é que o IPCA deve ficar em torno
de 3,70%.

*O cinto de segurança completa 21 anos de uso obrigatório, mas ainda sofre resistência por parte dos motoristas e
passageiros. Segundo a pesquisa Desprezo pela Vida II sobre segurança das rodovias, da Agência de Transporte do
Estado de São Paulo, 53% dos passageiros sentados no banco traseiro, 15% dos passageiros no dianteiro e 13% dos
motoristas não usam cinto de segurança. Resultado: de 2012 a 2014, 69,4% dos passageiros de bancos traseiros que
morreram em acidentes nas rodovias estavam sem cinto de segurança.

*Merecidamente, o Coral Lírico de Minas Gerais, que está completando 40 anos, passa a ser patrimônio histórico e
cultural do Estado, conforme determina a Lei 23.246, de 2019, sancionada pelo governador Romeu Zema. De autoria
do deputado Bosco  (Avante), a nova lei altera a Lei 20.628, de 2013, que declara patrimônio histórico e cultural do
Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais, estendendo a declaração ao Coral Lírico de Minas Gerais.

*O Sebrae Minas abriu inscrições para a nova turma do Empretec, curso com metodologia da Organização das Nações
Unidas. A capacitação é realizada entre os dias 28 de janeiro a 2 de fevereiro, na sede do Sebrae Minas. Os
interessados em desenvolver as habilidades empreendedoras podem fazer suas inscrições pelo 0800 570 0800.

*Começou na terça-feira e vai até o dia 31, o projeto "Férias é no Museu", do MM Gerdau - Museu das Minas e do
Metal, na Praça da Liberdade. A agenda está recheada de atividades lúdicas, divertidas, educativas e acessíveis para
crianças e adultos que poderão aproveitar o mês de janeiro para sair da rotina. As atividades são gratuitas e acontecem
de terça a sábado, em horários diversos, incluindo dinâmicas, contação de histórias, oficinas e jogos educativos. Para
participar, basta se apresentar na recepção do Museu, mas as vagas são limitadas.

Publicidade

comentários
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Blog do PCO
Título: Zema quer redução drástica do tamanho do Estado

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Diante da realidade financeira de Minas, o governador Romeu Zema está se vendo diante de uma situação muito mais
grave do que imaginava. Em entrevista a TV Record transmitida ontem, Zema disse que quer fazer um pacto com os
outros Poderes para reduzir o custo da máquina administrativa e será preciso, segundo ele, uma redução drástica de
despesas, como nunca houve no Estado. Além disso, para conseguir fazer o acerto de contas com a União, reduzindo
o valor das parcelas do pagamento da dívida do Estado, será necessário privatizar algumas empresas, como a Cemig.
Zema entende que muitas estatais deixaram de atender aos clientes para serem usadas por apadrinhados e finalidades
políticas.

13º depende de acordo com a União

O pagamento do 13º salário dos servidores, não quitado pelo governo petista, está condicionado a esse acordo com o
governo federal. Mas para realizar algumas das ações necessárias, o governador mineiro sabe que vai precisar contar
com o apoio da Assembleia Legislativa e por isso, pede sensibilidade aos deputados estaduais.

Publicidade

comentários
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Record
Título: Entrevista com o governador Romeu Zema - 8h20

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema deu entrevista exclusiva para Record TV Minas. Falou sobre o rombo nas contas do estado,
diz que vai reduzir custos e privatizar estatais. Falou também da situação da saúde e o que vai fazer para utilizar a
gestão de Minas Gerais e melhorar a vida dos mineiros. Ent: Romeu Zema (governador de Minas). O governador
comentou sobre o pacto entre os poderes, ele afirmou que é preciso fazer uma redução drástica  como nunca se houve
com relação ao custeio, principalmente, de pessoal e aposentadorias e que isso irá envolver a Assembleia
Legislativa . Ele ainda afirmou que sua relação com o legislativo tem sido a melhor possível e que vem recebendo
deputados de todos partidos para conversar e que está aberto.
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Diário Boca do Povo
Título: Zema quer privatizar estatais como a Cemig e diz que tem que enxugar pessoal e

aposentadoria
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 10-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:35 53 de 230

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


Diário Boca do Povo
Título: Zema quer privatizar estatais como a Cemig e diz que tem que enxugar pessoal e

aposentadoria
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 10-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:35 54 de 230

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


Diário Boca do Povo
Título: Zema quer privatizar estatais como a Cemig e diz que tem que enxugar pessoal e

aposentadoria
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 10-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:35 55 de 230

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


Diário Boca do Povo
Título: Zema quer privatizar estatais como a Cemig e diz que tem que enxugar pessoal e

aposentadoria
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 10-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:35 56 de 230

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


Itatiaia
Título: Entrevista Marilene de Souza - 07H55

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

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Na 10ª entrevista especial com os parlamentares eleitos para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa  de
Minas, vamos conhecer hoje um pouco das propostas da futura deputada estadual Leninha  do PT. Entrevista:
Marilene de Souza  - deputado estadual.
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Jornal de Uberaba Online
Título: Zema repete Pimentel e MG pode até sofrer intervenção

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

A retenção de repasses constitucionais de ICMS e do Fundeb dos municípios pelo governo do Estado, ilegalidade
comum no governo de Fernando Pimentel (PT) e que vem sendo repetida por Romeu Zema (Novo), pode gerar
problemas para o atual governador no Supremo Tribunal Federal (STF), culminando, em uma hipótese mais dramática,
na possibilidade de uma intervenção no Estado ou em um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG).

Tramita no Supremo desde dezembro de 2017 uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) para que
o Estado seja obrigado a efetuar os pagamentos no prazo. Após manifestação da Procuradoria Geral da República
(PGR), que ainda analisa o caso, o relator, Luís Roberto Barroso, poderá dar uma decisão. Antes, porém, o ministro
Dias Toffoli, presidente do STF e responsável pelo plantão judiciário, pode decidir.

É essa a expectativa de Reinaldo Belli, advogado do PSDB, que protocolou a representação ainda no governo de
Fernando Pimentel. No entanto, como ele explica, os efeitos propostos naquela época podem agora recair sobre a
gestão de Zema.

"Esta ação não discute a responsabilidade pessoal do ex-governador Fernando Pimentel, ela é contra o Estado. Ele
(Pimentel) também está no polo passivo, pois era o governador à época. Esta é uma ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, é uma via muito estreita, em que não discute se é improbidade ou crime de
responsabilidade. O que cabe é a violação frontal à Constituição, sem prejuízo de eventualmente ações civis públicas
serem propostas em face dele (de Pimentel) e do atual governador também", disse.

Nesta terça, a Associação Mineira de Municípios (AMM) informou que o governo fez os depósitos referentes à primeira
semana de 2019. No entanto, diversas grandes cidades apontam que não receberam a totalidade dos recursos devido
neste início de ano. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, Betim, Montes Claros e Nova Lima.

Por causa disso, prefeitos tentam, por intermediação do vice-governador, Paulo Brant (Novo), uma reunião com os
representantes do governo. Em um caso extremo, se não houver um acordo sobre o pagamento, não descartam nem
mesmo solicitar uma intervenção no Estado. Neste caso, os prefeitos teriam que fazer o pedido à PGR, que poderia
entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva no STF ou apelar à Presidência da República, que
teria autonomia para decretá-la.

Em encontro com cerca de 40 prefeitos no dia 9 de novembro, Zema declarou que começar o mandato descumprindo
repasses constitucionais seria um péssimo exemplo de gestão. "Eu quero evitar isso ao máximo, quero ver com o
nosso pessoal, que vai estar à frente da Secretaria de Fazenda, se pelo menos esses repasses nós teremos condições
de assumir a partir de janeiro", alegou então já eleito para o governo. Zema também apontou a possibilidade de um
impeachment ser aberto contra ele caso não cumprisse os repasses dos recursos constitucionais.
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Estado de Minas
Título: Em dia com a Política - Agora é lei

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 10-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:35 208 de 230

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


Aconteceu no Vale - MG
Título: Professora morta em incêndio no Norte de Minas é homenageada por lei

Editoria: MG
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Assassinada em 5 de outubro de 2017, em um incêndio criminoso que também matou oito crianças, a professora Helley
de Abreu Batista agora dá nome a uma rodovia na Microrregião de Montes Claros (Norte de Minas), município onde
nasceu. A homenagem foi feita por meio da Lei 23.231, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 5 de janeiro de
2019.

A norma é derivada do Projeto de Lei (PL) 4.900/18, do deputado João Leite (PSDB), aprovada pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) em dezembro de 2018. A lei dá o nome da professora assassinada à Rodovia
LMG-631, que liga o município de São João da Ponte à BR-122, no município de Francisco Sá.

O autor do projeto de lei, deputado João Leite , afirmou que a homenagem é importante porque a professora "deixou
um exemplo de bravura e amor ao sacrificar a própria vida para salvar seus alunos do incêndio criminoso que acorreu
em 2017 na creche municipal Gente Inocente, no município de Janaúba, no Norte de Minas Gerais", afirmou o
deputado.

A professora teve 90% do corpo atingido pelo fogo e morreu em decorrência dos ferimentos. Ela teria salvo 25 crianças
ao retirá-las das chamas. Além disso, enfrentou o vigilante noturno Damião Soares dos Santos, 50 anos, que provocou
o incêndio. O segurança ateou fogo em seu próprio corpo e também morreu horas depois.

A professora nasceu em Montes Claros e mudou-se para Janaúba na juventude. Deixou o marido Luís Carlos Batista,
com quem foi casada 23 anos, e três filhos. Um deles era um bebê de um ano e três meses, na ocasião do crime.

Helley de Abreu Batista - Foto: Divulgação

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço
www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:

(Fonte: ALMG)
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Aconteceu no Vale - MG
Título: Lei que altera regras de licenciamento ambiental em Minas Gerais é publicada

Editoria: MG
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, nesta quinta-feira (10/1/19), no Diário Oficial de Minas Gerais, a Lei 23.289/19, que altera regras relativas
ao licenciamento ambiental para atividades a serem realizadas no Estado. A norma tramitou, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 1.602/15, do deputado Ivair Nogueira (MDB).

Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 21.972/16, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

O texto delega aos municípios a atribuição de conceder licença ambiental nos casos de empreendimentos cujo impacto
seja apenas local. São estabelecidos os termos e as condições de delegação, do Estado aos municípios, da
competência para promover o licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos poluidores.

Para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender a requisitos como:

%u2022 ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da sociedade civil
paritária à do poder público, com competência consultiva, deliberativa e normativa;

%u2022 possuir órgão técnico-administrativo na estrutura do Executivo municipal ou no âmbito de consórcio público
intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe técnica multidisciplinar em número compatível com a
demanda;

%u2022 ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, dentre outras exigências.

No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que
delegou ao município conveniado.

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço
www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:

(Fonte: ALMG)
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Gazeta de Muriaé - MG
Título: Com déficit de R$ 11,44 bilhões, Orçamento de Minas é sancionado

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, nesta quinta-feira (10/1/19), no Diário Oficial de Minas Gerais, a promulgação pelo governador Romeu
Zema da Lei 23.290, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado, para o exercício financeiro de 2019. É a primeira vez que o
orçamento contém as emendas parlamentares impositivas, ou seja, sob a obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

A lei tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) como o Projeto de Lei (PL) 5.406/18, do
ex-governador Fernando Pimentel, aprovado na última Reunião Ordinária de Plenário desta legislatura, dia 20 de
dezembro do ano passado.

O orçamento fiscal para 2019 estima a receita em R$ 100,33 bilhões e fixa a despesa em R$ 111,77 bilhões,
apontando um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões, 41,54% maior que o registrado em 2018. Estão previstos aumento de
7,91% para as receitas e de 10,60% para as despesas.

De acordo com a Lei 23.290, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas por arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital. Também prevê que os montantes devidos pela União referentes às perdas do Estado
com as desonerações do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, pela Lei Kandir, vão
assegurar o pagamento dos empenhos relativos a despesas de saúde e educação que não forem pagos até 31 de
dezembro deste ano.

Leia a matéria na íntegra
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Diário Regional Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Lei que altera regras de licenciamento ambiental é publicada

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial de Minas Gerais, a Lei 23.289/19, que altera regras relativas ao
licenciamento ambiental para atividades a serem realizadas no Estado. A norma tramitou, na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 1.602/15, do deputado Ivair Nogueira (MDB).

Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 21.972/16, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

O texto delega aos municípios a atribuição de conceder licença ambiental nos casos de empreendimentos cujo impacto
seja apenas local. São estabelecidos os termos e as condições de delegação, do Estado aos municípios, da
competência para promover o licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos poluidores.

Para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender a requisitos como:

ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da sociedade civil paritária à do
poder público, com competência consultiva, deliberativa e normativa; possuir órgão técnico-administrativo na estrutura
do Executivo municipal ou no âmbito de consórcio público intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe
técnica multidisciplinar em número compatível com a demanda; ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente
estabelecido, dentre outras exigências.

No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que
delegou ao município conveniado.

Fonte: ALMG
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Diário Regional Online - Juiz de Fora (MG)
Título: ALMG aprova orçamento com déficit de R$ 11,44 bilhões

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial de Minas Gerais, a promulgação pelo governador Romeu Zema
da Lei 23.290, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado, para o exercício financeiro de 2019. É a primeira vez que o
orçamento contém as emendas parlamentares impositivas, ou seja, sob a obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

A lei tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) como o Projeto de Lei (PL) 5.406/18, do
ex-governador Fernando Pimentel, aprovado na última Reunião Ordinária de Plenário desta legislatura, dia 20 de
dezembro do ano passado.

O orçamento fiscal para 2019 estima a receita em R$ 100,33 bilhões e fixa a despesa em R$ 111,77 bilhões,
apontando um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões, 41,54% maior que o registrado em 2018. Estão previstos aumento de
7,91% para as receitas e de 10,60% para as despesas.

De acordo com a Lei 23.290, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas por arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital. Também prevê que os montantes devidos pela União referentes às perdas do Estado
com as desonerações do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, pela Lei Kandir, vão
assegurar o pagamento dos empenhos relativos a despesas de saúde e educação que não forem pagos até 31 de
dezembro deste ano.

Em relação ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, a lei estima as fontes e fixa os
investimentos em R$ 4,99 bilhões.

Pessoal - A despesa total com pessoal prevista na lei orçamentária é de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da
Receita Corrente Líquida (RCL), ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é
60%.

Tanto o Executivo quanto o Judiciário ultrapassarão os respectivos limites prudenciais estabelecidos para o gasto com
pessoal. Isto sujeita esses poderes a algumas vedações legais, relativas à concessão de vantagens, aumentos ou
reajustes, ressalvada a revisão geral anual; criação de cargos, empregos ou funções; alterações nas carreiras que
impliquem aumento de despesas; entre outras.

O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), deverá ter uma despesa de pessoal de R$ 1,26 bilhão, o
que representa 2,06% da RCL, para um limite de 3%. O Ministério Público deverá ter uma despesa de R$ 1,07 bilhão,
ou 1,75% da RCL, para um limite de 2%.

O Judiciário, por sua vez, deverá ter um gasto com pessoal de R$ 3,65 bilhões, ou 5,95% da RCL. Esse percentual
está abaixo do limite geral de 6%, mas acima do limite prudencial, de 5,7%.

A situação mais grave é a do Executivo, que deverá gastar R$ 31,28 bilhões com pessoal, o que representa 51,02% da
RCL. Isso é mais que o limite prudencial, de 46,55%, e também supera o limite geral para esse Poder, que é de 49%.

Emendas parlamentares definem destinação de mais de R$ 400 milhões

Com a promulgação da Emenda à Constituição Estadual 96, de 2018, o Executivo passa a ser obrigado a executar as
emendas parlamentares apresentadas ao orçamento fiscal. A cota para cada um dos 77 deputados  foi de R$
5.574.448,00, perfazendo um valor total de R$ 429.232.496,00.
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Foram acatadas um recorde de 1.621 emendas parlamentares, apenas duas delas com conteúdo não financeiro. Em
síntese, destinam recursos para instituições, projetos ou obras em todo o Estado.

A emenda 1.714, de conteúdo técnico, que foi incorporada à lei como artigo 16, dispõe que o Executivo poderá,
mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Ressalva que deve ser mantida a estrutura programática, assim como as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019).

A transposição, o remanejamento e a transferência não poderão resultar em alteração dos valores das programações
aprovadas nesta lei ou em créditos adicionais, mas pode haver adequação da classificação institucional e funcional ao
novo órgão.

Créditos suplementares - A outra emenda técnica, de nª 1.715, foi incorporada como parágrafos de 1º a 3º do artigo 9º
da lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 40% da
despesa fixada.

O parágrafo 1º define que as emendas parlamentares impositivas não podem ser consideradas para onerar o limite
para a abertura de créditos suplementares.

O parágrafo 2º determina que o Executivo remaneje, por ato, os recursos referentes as emendas parlamentares, caso
haja algum impedimento de ordem técnica ou no empenho que não tenha sido remanejado por projeto de lei,
deliberado pela ALMG até 20 de novembro.

Por fim, o parágrafo 3º, determina que nos remanejamentos constem a identificação da emenda e a do respectivo
autor.
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Rádio Vertentes FM - São João del Rei (MG)
Título: Sancionada lei que protege ferrovias mineiras

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 10-01-2019 Link para a Notícia

Foi sancionada no último sábado (5), uma lei que protege as ferrovias e estações de trem, em uso ou não, de Minas
Gerais. De acordo com a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) a nova lei além de valorizar o aspecto
cultural das ferrovias, ela também dificulta a eliminação de trechos de ferrovias não utilizados. A lei garante ainda que o
bens móveis e imóveis associados ao patrimônio ferroviário sejam reconhecidos, sendo considerados de relevante
interesse cultural para o estado. Hoje, Minas Gerais conta com uma linha diária de passageiros, que é o Vitória-Minas e
3 linhas de turismo, com trechos pequenos, além de São João Del Rei-Tiradentes.

Vertentes FM 98.1

10 de janeiro de 2019
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