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Rádio Super Notícia FM
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig - 20h32

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

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.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.

impresso em 19/02/2019 às 04:35 2 de 209

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg35-supernoticia-0901.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rádio Super Notícia FM
Título: Zema repete Pimentel e MG pode até sofrer intervenção - 20h29

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

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 devidos
neste início de ano.Por causa disso, prefeitos tentam, por intermediação do vice-governador, Paulo Brant (Novo), uma
reunião com os representantes do governo. 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).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.
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TV Bandeirantes MG
Título: Destaques da política com Orion Teixeira - 19h01

Editoria: Band Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema é criticado por servidores e prefeitos por repetir Pimentel com escala de pagamentos e atrasa repasse à
municípios. Ação judicial dos servidores contra o governo por causa de parcelamento dos salários. Luciana,
apresentadora, pergunta ao Orion: para governar e manter a tal governabilidade, Romeu Zema precisa contar com os
deputados . Parece que na Assembleia tudo indica que o futuro presidente será mesmo Agostinho Patrus  do
partido Verde? Orion fala que as negociações inclui e conclui que será Agostinho Patrus  do PV diante de
articulações feitas pela atual presidente  da Assembleia, Adalclever Lopes do MDB que não retorna à ALMG porque
disputou o governo do estado e perdeu a eleição.
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Portal O Tempo
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 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).
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Portal EM
Título: Em entrevista, Zema diz que vai enviar projeto de venda da Cemig à Assembleia

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

O governador disse que a privatização de estatais é uma das prioridades
Zema explicou que a venda dessas empresas faz parte da negociação que Belo Horizonte fez com Brasília

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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Super Notícia
Título: Romeu Zema diz que vai propor privatização da Cemig

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 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).
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Super Notícia
Título: Morre Chicão, líder camponês com atuação em Minas

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Personagem ilustre da recente história política do país tinha 88 anos incompletos; ele estava hospitalizado após sofrer
aneurisma cerebral
Morreu nesta terça-feira (8), em Anápolis (GO), onde morava havia alguns anos, o líder camponês Francisco
Raymundo da Paixão, o Chicão, que em 1964 assombrou com seu movimento de trabalhadores sem-terra a estrutura
feudal do latifúndio na região do Rio Doce, dias antes do golpe de Estado que derrubou o presidente  João Goulart, o
Jango, e que instaurou no país um regime de exceção que durou 21 anos.

Chicão tinha 88 anos incompletos e foi vítima de um aneurisma cerebral que o deixou recolhido ao hospital durante
alguns dias. De madrugada, morreu ao lado de sua companheira, Nelly, e de seu filho, Luiz Carlos, tendo sido
sepultado, às 17h, em Abadiânia, também em Goiás.

Chicão é um personagem importante da recente história política do Brasil. É citado por Zuenir Ventura em seu
best-seller "1968: O Ano que Não Terminou" e está inteiro no livro "Nas Terras do Rio Sem Dono", do jornalista Carlos
Olavo da Cunha Pereira, também protagonista dos acontecimentos em Governador Valadares (MG) que
desencadearam o golpe contra Jango. Carlos Olavo era o editor de "O Combate", jornal que dava cobertura ao
movimento dos camponeses que lutavam pela reforma agrária.

Em 1964, Chicão, no Rio Doce, e o deputado Francisco Julião, no Nordeste, lideravam o movimento pela reforma
agrária no Brasil. Entre outros destinos, os retirantes do Nordeste desciam para o Sul e se assentavam nas terras
férteis às margens do rio Doce. Mas estavam sendo expulsos das terras pelos criadores de gado.

O Brasil vivia um período de grande efervescência política com o governo de Jango. Chicão havia sido metalúrgico no
Vale do Aço, mas tinha sido despedido por causa da sua combatividade. Sobrevivia como sapateiro em Valadares. Foi,
então, designado pelo Partidão (o Partido Comunista Brasileiro) para organizar os sem-terra na região do Rio Doce.

Jango abraçou a causa da reforma agrária. Chicão esteve várias vezes com ele e falava com frequência com o titular
da Superintendência da Reforma Agrária (Supra), João Pinheiro Neto. Um ato foi assinado formalmente no célebre
comício do dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, no Rio.

Chicão estava presente. Por esse decreto, as terras ao longo de todas as rodovias e ferrovias federais seriam
desapropriadas e transferidas aos camponeses. Seria entregue também a eles a fazenda do Ministério, pertencente ao
Ministério da Agricultura, em Governador Valadares.

Exílio. Dois dias antes do 31 de março, a sede do sindicato foi atacada pelos fazendeiros armados. Feriram a tiros a
mulher de Chicão e uma filha dele de 4 anos. Os camponeses resistiram e mataram o filho de um fazendeiro. Sob
tensão, Chicão e Carlos Olavo foram retirados da cidade por uma patrulha da Polícia Militar e trazidos para Belo
Horizonte. Aqui, desapareceram na clandestinidade.

Carlos Olavo se exilou no Uruguai e na Bolívia. Chicão foi preso, anos depois, em Porto Alegre. Foi torturado. Solto,
saiu do país e perambulou pela Europa até encontrar abrigo na Bulgária, onde estudou ciências agrárias e econômicas.
Com a anistia, voltou ao Brasil, trabalhando na Prefeitura de Belo Horizonte, durante o mandato do prefeito Célio de
Castro, antes de se mudar para Abadiânia.

Homenagem

Documentário. Chicão está também num documentário produzido pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais: "Na
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Lei e na Marra: 1964, um Combate antes do Golpe".
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Minas 1
Título: Zema quer privatizar estatais como a Cemig e diz que tem que enxugar 'pessoal' e

aposentadoria
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Segundo Zema, o Tesouro Nacional, dentro da renegociação da dívida do Estado, exige que essas empresas sejam
privatizad

Por: Juliana Baeta

Fonte:hojeemdia.com.br

O governador de Minas, Romeu Zema, que já chega a sua segunda semana de mandato, deu uma entrevista à Record
Minas, exibida nesta quarta-feira (9), e falou sobre a renegociação da dívida do Estado com o governo federal, sobre as
privatizações, os cortes que pretende fazer e a falta de previsão em relação à regularização da folha de pagamento dos
servidores.

Ele propôs um pacto entre os poderes e falou sobre os ajustes que já começou a fazer, como no caso das
exonerações, e sobre os que ainda pretende executar. "Para poder reduzir os custos da máquina, nós precisamos é de
uma redução drástica que nunca houve no Estado, principalmente em relação ao pessoal e à aposentadoria", disse.

Isso será feito por meio de propostas enviadas à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, sendo que muitas delas
"serão imposições ao Tesouro Nacional para mandar recursos essenciais para que o Estado tenha vitalidade nos
próximos meses". Ainda de acordo com o governador, para isso, ele espera "muita sensibilidade" dos deputados
estaduais para aprovar as suas proposições.

Sobre as privatizações, Zema disse que elas são a condição para que haja esta abertura do governo federal para
Minas. "O Tesouro Nacional, dentro da renegociação da dívida do Estado, exige que as empresas sejam privatizadas".

Diante disso, como ele já havia sinalizado ainda durante sua campanha, empresas estatais, como a Cemig, devem ser
privatizadas em seu governo.

"Eu quero ser o governador de Minas que mais vai perder poder durante o seu mandato. Quero entregar um governo
muito mais enxuto, e estas empresas (estatais) esqueceram que nasceram para atender os clientes e estão sendo
usadas por apadrinhados, para finalidades políticas".

Durante a entrevista ele também citou que "cortar, na prática, singnifica que vamos reduzir a estrutura até o limite,
principalmente no Executivo", e como exemplo lembrou que em vez de morar no Palácio do Governo, onde eram
empregadas 37 pessoas, ele irá morar em sua casa, reduzindo o número de funcionários para zero.

Situação dos servidores

A situação dos servidores estaduais segue indefinida e não há nem mesmo previsão de quando as remunerações
devem ser normalizadas, inclusive, o pagamento do 13° salário.

"A situação que enfrentamos é o problema do cobertor curto e isso vai perdurar até que a situação finaceira do Estado
esteja sanada. E (o pagamento do 13° aos servidores) só vai ser feito dentro de alguns meses após a conclusão de um
acordo com o Tesouro Nacional. Eu não posso prometer nada diferente nos próximos meses", disse.

Com o déficit do Estado estimado em R$ 30 bilhões pela atual gestão, este seria o valor que, segundo Zema, seria
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necessário para regularizar a situação financeira de Minas em 2019. "Pagar o que ficou atrasado e tapar o rombo deste
ano", concluiu.

Preço da gasolina não deve baixar

Com uma das gasolinas mais caras do país, Minas também está no topo do ranking das maiores tributações, perdendo
apenas para o Rio. O que encarece o valor do combustível é justamente o acúmulo de impostos que ele sofre quando
sai da refinaria. E no Estado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) consome R$ 1,579 do
valor do litro da gasolina, segundo dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes
(Fecombustíveis), cerca de 20%.

Embora já tenha falado sobre a redução de impostos em Minas, o ICMS, segundo Zema, não deve baixar tão cedo.
"Realmente queremos reduzir impostos, mas isso é inviável neste momento que o Estado está quebrado. Mas assim
que as contas forem sanadas, nossa proposta é que elas vão reduzir", conta.
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Record
Título: Entrevista com Romeu Zema - 13h50

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Repórter pergunta a Romeu Zema qual será a relação dele com o legislativo. Romeu diz que tem recebido deputados
de todas as bancadas.  Ele também foi questionado que o líder do governo dele na Assembleia deputado Guilherme
da Cunha  do Partido Novo solicitou a retirada de uma emenda que permitia redução do ICMS no caso da gasolina,
isso vai contra uma das principais propostas de campanha, que é a redução de impostos.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar - "Uma gota no deserto"

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

"UMA GOTA NO DESERTO"

Dos R$ 39 milhões de dívidas deixadas pelo ex-governador Pimentel (PT), o atual governador Romeu Zema (NOVO)
que assumiu no início deste mês, destinou cerca de R$ 1,5 milhão para Araguari caindo o valor da dívida do Estado
com a cidade. Foi pouco, mas arrancou sorriso do prefeito Marcos Coelho (MDB) ontem, trazendo expectativa boa em
dias melhores, uma vez que Zema está há menos de dez dias no comando do Estado.

"BRIGA DE GENTE GRANDE"

O comunicado de contrato emergencial para empresas interessadas em fazer a limpeza da cidade acabou chamando a
atenção de empresários até de Belo Horizonte que vieram para participar da licitação. A disputa começou na
segunda-feira e até o fechamento dessa edição, não havia resultado. O problema de empresas de fora é que o "grosso"
do faturamento acaba não ficando na cidade, mas que seja feito o correto e a limpeza seja retomada.

QUEM DIRIA...

Investidores "brigam" por áreas bem localizadas na cidade. Dois deles, "disputam" uma área nas proximidades do
Terminal Rodoviário Tancredo Neves. Um deles tem, inclusive, projeto pronto para iniciar a obra e busca apoio do
município para conseguir a liberação e assim, iniciar investimento milionário.

EM MOVIMENTO

Pelo andar das conversas de corredores do Palácio dos Ferroviários, teremos novas "mexidas" no secretariado do
governo Marcos Coelho (MDB).

SETE CHAVES

Uma negociação imobiliária promete balançar a cidade até o final dessa semana. Tudo está sendo bem reservado, mas
é certo que: entre duas possibilidades, uma será definida trazendo a promessa de uma grande notícia para Araguari.

UMA COISA DE CADA VEZ

Recém retornado à secretaria de Desenvolvimento, Juberson Melo disse que ainda não retomou o projeto do corredor
turístico e cuida nesse momento de atender demandas de empresas que tem interesse em investir ou ampliar seus
negócios na cidade.

SEM RODEIOS

Em recente entrevista a Radio Planalto, o deputado estadual Raul Belém (PSC) que assume a cadeira na
Assembleia de Minas  no próximo dia primeiro, deixou no ar que irá participar de um projeto político na disputa pela
prefeitura em 2020 apoiando um nome.

BOA NOTÍCIA

Após promover mudanças consideráveis na parte externa e também de ocupação de áreas dentro do Terminal
Rodoviário, o secretário de Trânsito e Transportes Luiz Porcão e sua equipe, conseguiram reajustar todos os alugueis e
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negociar inclusive, os retroativos de alugueis, trazendo um bom dinheiro para o município. Para se ter uma ideia, o
locador de um box pagou por muitos anos, cerca de trinta reais mensais pelo aluguel do espaço.

EIS QUE SURGE UMA LUZ

No dia 14 será pago até R$ 2 mil para todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas do Estado. Apenas
quem tem salário menor do que esse valor receberá integralmente no vencimento. Ainda segundo a escala divulgada
hoje, no dia 21 será depositada mais uma parcela de até R$ 1 mil apenas para servidores da Saúde e Segurança
Pública. Aqueles que recebem mais de R$ 2 mil e não pertencem às áreas citadas receberão o restante do salário
apenas em 28 de janeiro.
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Portal Itatiaia - MG
Título: Deixou o cargo de vereador

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Foto: Itatiaia

00:00 00:00

Aos 24 anos de idade, o deputado estadual Doorgal Andrada , um dos novatos dessa nova legislatura, é o segundo
mais jovem da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar é filho do desembargador que tem o
mesmo nome, e a família dele está na política há quase 200 anos.

Doorgal estava no meio do primeiro mandato de vereador em Belo Horizonte. Tenente da reserva do Exército e
triatleta, ele afirmou que tentará aumentar a inclusão no esporte em Minas. "Uma pessoa que queria ter acesso ao
basquete, natação, até mesmo o futebol, que ela tenha o acesso gratuitamente".

Em relação a como vai se posicionar na ALMG, o deputado declarou que não será da situação e nem da oposição. "Já
conversei com o governador. Minha posição vai ser de independência, votando contra todos os projetos que forem
ruins para a população", explica.
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Duas pessoas suspeitas de envolvimento no roubo a um banco de Igaratinga em que a família de um segurança foi
mantida refém foram presas na noite desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, as investigações para
identificar os outros autores continuam.

Um rapaz de 22 anos e uma jovem de 20, foram abordados por policiais do Departamento de Combate ao Narcotráfico
da Polícia Civil e da Delegacia Regional de Pará de Minas após denúncias de que estariam escondidos em Betim, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, a envolvida foi identificada pelas vítimas após ser vista em um carro no Bairro Jardim Brasília.
Foram feitas buscas na casa dela onde também estava o outro envolvido rapaz. A Polícia Civil constatou ainda que a
jovem usava documentos falsos.

Na casa onde eles estavam foram encontrados mais de R$ 20 mil em dinheiro, além de um revólver calibre 38,
munição, um cartucho e vários objetos como brincos, colares e celulares.

Um carro que, segundo a polícia, está relacionado em outros crimes e infrações, também foi apreendido. Os dois foram
autuados por extorsão mediante sequestro e posse ilegal de arma e encaminhados ao presídio de Pará de Minas.

Ainda de acordo com a polícia, a jovem tinha um mando de prisão em aberto por crime de roubo e também foi autuada
por usar documentos falsos.

A Polícia Militar (PM) informou que o segurança da Sicoob Ascicred, no Centro da cidade, foi rendido por três homens e
uma mulher por volta de 20h desta segunda-feira (7). A esposa dele, de 61 anos, e o filho, de 26 anos, também foram
mantidos reféns pelos criminosos.

Na manhã desta terça, por volta das 7h, a quadrilha acompanhou o segurança até o banco. No local, o trabalhador foi
obrigado a fazer contato com a tesoureira da agência para que ela fizesse um saque em dinheiro.

Ainda conforme a Polícia Militar, após a entrega do dinheiro, os criminosos fugiram com a esposa e com o filho do
segurança. Os criminosos também levaram a arma do segurança e cinco munições. Segundo a polícia, quatro pessoas,
três homens e uma mulher, todos armados, participaram da ação.

A família foi libertada, sem nenhum ferimento, no início da tarde de terça em Ribeirão das Neves, região metropolitana
de Belo Horizonte. O carro deles, levado pelos ladrões durante a ação, também foi localizado às margens da BR-262,
entre Igaratinga e Pará de Minas.
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A assessoria de imprensa do Cred Minas informou que nessa época aumenta a atuação de quadrilhas especializadas
nesse tipo de crime na região e que inclusive já solicitou apoio pedindo um reforço na segurança junto à Assembleia
Legislativa .
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R7
Título: Zema quer privatizar Cemig, cortar até o limite e diminuir impostos

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas Gerais concedeu entrevista exclusiva à RecordTV Minas e ao Portal R7 Minas na manhã desta
quarta (9)

Em entrevista exclusiva à RecordTV Minas e ao Portal R7 Minas, concedida na manhã desta quarta-feira (9), o
governador Romeu Zema (Novo) afirmou que vai enviar, nos próximos dias, um pacote de projetos de leis para
Assembleia Legislativa . A proposta é reduzir custos da máquina e aumentar o caixa. Entre as propostas previstas, a
diminuição do orçamento dos poderes e a privatização de empresas estatais, incluindo a Cemig (Companhia
Energética de Minas Gerais).

Leia mais: Governo de MG anuncia escala de pagamento do salário dos servidores

Zema prometeu que, assim que as contas públicas forem sanadas, a ideia é diminuir impostos. Sobre como pretende
"cortar na carne", disse que não existe outra saída senão decepar até o limite possível. Em relação ao relacionamento
com os 77 deputados  estaduais, declarou que só não vai dialogar com aqueles que recusarem. Ele falou sobre a
perspectiva de quitar o 13º e salário do funcionalismo.

Ao estilo Zema em campanha, sem terno e gravata, vestido com camisa social e calça jeans, utilizando metáforas para
comentar o atual momento de grave, o chefe do segundo maior colégio eleitoral do país recebeu nossa equipe na sala
principal de reuniões do prédio Tiradentes, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Leia abaixo a íntegra da entrevista:

No discurso de posse, chamou atenção quando o senhor propôs um pacto entre os poderes para reduzir os custos da
máquina. Gostaria que o senhor detalhasse, por gentileza, como será feito esse pacto?

O que nós vamos fazer e precisamos fazer porque Minas não tem outra saída a não ser essa é uma redução drástica
como nunca houve no Estado em relação ao custeio. Principalmente de pessoal e de aposentadoria, e isso vai envolver
o envio para Assembleia Legislativa  de várias leis que o Executivo vai propor nesse sentido. Lembrando que muitas
dessas serão uma imposição do Tesouro Nacional para que ele venha fornecer mais recursos para Minas. Recursos
esses que são essenciais para que o Estado tenha viabilidade nos próximos meses. Então conto muito com a
sensibilidade dos deputados  estaduais para aprovarem essas leis. E conto também não só com o Judiciário, como os
outros poderes também, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, que não deixam de ser quase que
poderes à parte, parar reverem também os seus custos. Porque no Executivo nós vamos dar a lição, em breve vamos
apresentar números, em alguns lugares aqui no Poder Executivo nós conseguimos reduzir mais de 80% de pessoal.
Brevemente nós vamos relatar isso.

O senhor já tem a real situação financeira do Estado, quais serão as medidas iniciais para tentar recolocar as contas no
eixo e garantir a governabilidade?

Aquilo que está ao alcance do Executivo já estamos adotando que é uma redução dramática de pessoal, de valores de
contratos. Mas as grandes reformas como disse dependem do Legislativo. São reformas que vão afetar o custeio do
Estado numa intensidade bem maior que essa que estamos fazendo. Já estou em contato com muitas empresas para
dinamizarmos a economia de Minas, mas isso tudo leva um certo tempo. Tenho dito o seguinte: assumir um Estado
como Minas é a mesma coisa que assumir um prédio de 50 andares deteriorado e precisando de reformas. Você não
vai conseguir deixar essa reforma concluída em dois meses. É uma tarefa para um ano, dois anos.

impresso em 19/02/2019 às 04:35 30 de 209

https://noticias.r7.com/minas-gerais/zema-quer-privatizar-cemig-cortar-ate-o-limite-e-diminuir-impostos-09012019
http://www.interclip.com.br/


O senhor poderia citar uma dessas propostas que pretende levar ao Legislativo?

Uma delas é privatizar as empresas estatais. As empresas estatais, está clarissímo, são usadas com finalidade política
para dar cargos a apadrinhados. Quero ser o governador de Minas que mais vai perder poder no mandato. Quero
entregar um governo muito mais enxuto porque essas empresas esqueceram que elas existem para atender os
clientes. Qualquer indústria hoje que presta energia elétrica para Cemig vai levar dois anos para ter essa energia e o
Estado poderia ainda concentrar, focar naquilo que é importante para a população. Então existe um desvio, nós
tivemos os últimos governadores de Minas muito focados em Cemig, Copasa, em empresas do Estado e pouco
focados na máquina pública que realmente traz retorno para a população, que é saúde, segurança e educação.

A Cemig está incluída no projeto de privatização?

Sim, diria que o Tesouro Nacional dentro da renegociação da dívida com o Estado de Minas, ele 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 realmente traz retorno para a população, que é saúde, segurança e educação.

Durante a campanha, o senhor já tinha a noção que a situação econômica e estrutural do estado era tão grave?

Já imaginava, mas a medida que você vai se inteirando, a medida que você vai vendo mais detalhes, você fica mais
assustado. Porque você não pensa que o monstro é tão grande assim. Mas para tudo tem jeito, só para morte que não
tem. Países que foram destruídos por guerras conseguiram se recuperar e Minas Gerais está intacta. Está faltando é
lubrificar essa máquina tão potente que é o Estado.

Em outro ponto no discurso de posse, o senhor falou que vai cortar na carne. Na prática, como será feito isso?

Significa que vamos reduzir a estrutura do Executivo até o limite. Tem lugar que vai ultrapassar os 80%, tem lugar que
é 100%. Vou dar exemplo. Ao invés de morar no palácio do governo, que sempre foi a residência oficial, vou morar na
minha casa. Pelo que me consta até o momento lá existiam 37 funcionários. Esses 37 serão zero a partir de agora
porque vou contratar que vai trabalhar comigo, que deve ser apenas uma pessoa. Aquilo que vou exigir de todo mundo
estou fazendo.

Dentro de uma perspectiva da nova política, como o senhor vislumbra a relação do governo com o Legislativo?

Vejo que tem sido a melhor possível. Tenho recebido aqui os deputados  de todas as bancadas. Aqueles que ainda
não vieram serão convidados. Só não vou ter contato com aqueles que se negarem a ter, mas tenho mostrado para
eles a gravidade da situação tenho deixado muito claro: nós estamos no mesmo barco, se nós não tomarmos agora um
copo de remédio amargo, daqui um ano teremos que tomar um litro de remédio amargo. Se não tomarmos daqui um
ano um litro, daqui dois anos serão dois litros. Não tem como ser diferente. Ou Minas adota essas medidas de
austeridade, que inclusive o tesouro vai propor ou então temos saída. É inviável o Estado sem essas medidas.

Seu líder na Assembleia Legislativa , deputado Guilherme da Cunha , do partido Novo, solicitou a retirada de
emenda que permitia a redução do ICMS no caso da gasolina. Essa medida não é contra uma de suas mais
importantes promessas de campanha, a redução de impostos?

Nós queremos reduzir impostos, mas é inviável nesse momento em que o Estado está quebrado. Assim que as contas
forem sanadas a nossa proposta é ir reduzindo. Lembrando que essa redução era uma redução dramática, uma queda
substancial, vejo que os ajustes são feitos gradativamente. Ninguém que está obeso emagrece 50 Kg de um dia para o
outro.

Qual a avaliação sobre a reativação do Aeroporto da Pampulha. O governador é a favor ou contra?

O que tenho conhecimento até o momento é que o aeroporto atual está atendendo bem, tem capacidade de crescer no
que diz respeito a questão de movimento. Então por hora vejo que termos dois aeroportos poderia siginificar uma perda
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para Belo Horizonte.

Obras de hospitais regionais estão paradas, no Ipsemg faltam médicos e material básico, o programa Fármacia de
Minas está quase parado devido a falta de pagamento de fornecedores. Como resolver esses problemas, governador?

Esse problema está dentro do contexto de falta de recursos. Quando falta recursos para um pai de família, a famíla
dele vai prejudicada no que diz respeito a alimentação, a remédio, a manutenção da casa, gasolina no carro, tudo
começa a ficar comprometido. A situação do Estado é semelhante a essa, é logico que casos como o da saúde serão
priorizados porque se trata de uma questão de vida ou morte.

Em relação ao pagamento do 13º, o senhor tem uma previsão mais certa do pagamento?

O que mais gostaria é dizer ao servidor que vamos pagar amanhã. Mas como se paga se não há o recurso disponível.
Faz uma semana que assumimos o Estado, estamos fazendo todas as projeções para poder darmos uma previsão
para o servidor. Mas uma coisa que posso adiantar é a seguinte: assim que a renegociação da dívida com o governo
federal for realizada, esse pagamento será agilizado. Talvez vamos começar com parcelamento pequeno, e assim que
isso for feito esse parcelamento vai ser feito rapidamente. Gostaria de fazer isso o quanto antes, sei como isso tem feito
falta para o servidor, muitas pessoas contavam com isso e ficaram sem esse recurso.

Numa projeção realista quando os salários serão pagos em dia?

Estamos enfrentando o problema do cobertor curto. Você cobre os pés e descobre a cabeça e vice e versa. Estado tem
que pagar o funcionalismo , tem que fazer os repasses para as prefeituras e os recursos não são suficientes. Essa
situação ainda vai perdurar até que o Estado esteja sanado financeiramente. E esse saneamento só será feito dentro
de alguns meses após a conclusão do acordo com o Tesouro Nacional. Infelizmente não posso prometer nada diferente
para os próximos meses e vale lembrar que estamos sendo totalmente transparentes. Os números das contas do
Estado estão disponíveis e nós não temos como pagar aquilo que não tem.

O déficit de 30 bilhões do Estado é uma realidade ou é ainda maior?

Te diria que esse é o número que nós precisariamos esse ano para equacionar a questão financeira de 2019. É pagar
aquilo que ficou atrasado e ainda taparmos o rombo desse ano. Então esse número é verdadeiro, são 30 bilhões de
reais. Trinta bilhões resolveria o problema do Estado até 31 de dezembro de 2019, mas não resolveria para frente.

Por fim, qual mensagem o senhor deixa para população?

Apesar de estarmos aqui apenas uma semana, já fizemos melhorias. Mas a população não percebe a melhoria de um
dia para o outro. Posso dizer o que fiz. Não vou morar no palácio do governador, estou mudando para minha casa
daqui duas, três semanas. No palácio do governador apenas para servir havia uma equipe de 37 servidores. Essa
equipe é zero a partir de agora. Vou morar na minha casa, e na minha casa você que paga imposto não vai assumir
nenhum compromisso. É nisso que acredito, cada um tem de fazer esforço e desse jeito vamos dar conta do recado
aqui em Minas.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: A passagem de ônibus está mais cara em Contagem - 10h39

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

O reajuste acontece após negociações entre a prefeitura de Contagem e Sindicato de Transporte de Passageiros
Metropolitano.Passageiros que tiveram o cartão Ótimo pagarão menos pela viagem  R$4,35,para quem paga no
dinheiro será cobrado R$4,50.  Comentário do apresentador Lucas : ''Conversamos ontem com Marcelo Tavares do
Procon Assembleia ,e ele disse que se não for difícil conseguir o cartão Ótimo,realmente é possível fazer a cobrança
diferenciada.''
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Manhuaçu News - MG
Título: Mais conforto: Secretaria de Saúde conta com novos carros para transporte de usuários

Editoria: Notícias
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Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

A frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu foi ampliada com a entrega oficial de mais seis
carros zero quilômetro, para o Transporte Fora do Domicílio (TFD). Também foi recebida uma picape L200.

Os veículos adquiridos foram quatro Ambulâncias Partner (Peugeot), dois micro ônibus com 25 lugares cada,
totalmente equipados com ar condicionado e elevador para cadeirante.

Recebidos pela secretaria municipal de saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales e pelo coordenador do Setor de
Transporte da Secretaria, Renato Miranda, serão colocados à disposição dos pacientes.

Nesta terça-feira, 08/01, a prefeita Cici Magalhães esteve na Secretaria de Saúde para ver de perto os novos veículos,
que passam a integrar a frota do município.

Ela ressalta que a conquista veio no momento em que o país passa por uma crise econômica e, mesmo assim, foi
possível renovar a frota. "Começamos o ano de 2019 com ótimas conquistas. Os novos veículos trarão segurança para
os pacientes e, motoristas que estão todos os dias nas estradas", completa Cici Magalhães.

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales destaca que, a área da saúde tem recebido
atenção especial por parte da prefeita Cici Magalhães, que se preocupa com a infraestrutura do município. Os
pacientes que fazem o Tratamento Fora do Domicílio, estarão tendo mais conforto durante as viagens.

"Para nós, essa é mais conquista importante, principalmente com o apoio do deputado estadual, João Magalhães ,
que não mede esforços junto ao Governo Federal, para canalizar recursos para a saúde. Com a chegada dos novos
veículos, a secretaria de saúde passa a ter uma frota completa", destaca Dra. Karina Gama.

A secretária de saúde reconheceu também o trabalho e o esforço prestado pelos motoristas, que são profissionais
dedicados a cada viagem.

Para o coordenador de transporte, Renato Miranda, os novos veículos vão proporcionar tranqüilidade, segurança para
os motoristas que, agora terão à disposição para as viagens, carros novos e bem equipados.
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Assessoria de Comunicação da SMS Manhuaçu
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Título: Prefeitura renova frotas de veículos da Saúde e Educação
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Megacidade - Sete Lagoas (MG)
Título: Zema repete Pimentel e MG pode até sofrer intervenção

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Em sua primeira semana, Romeu Zema atrasou repasses do ICMS e começou a sofrer pressão

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 devidos
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.

No caso de Belo Horizonte, a dívida total - que inclui os atrasos do governo anterior e parte dos repasses que deveriam
ser feitos neste ano - chega a R$ 426 milhões. Em Betim, dos R$ 25 milhões devidos só em 2019, a prefeitura teria
recebido apenas R$13 milhões. Em relação aos repasses do Fundeb, de R$ 4 milhões devidos, foram depositados,
segundo o município, apenas R$ 3,5 milhões.

Mesmo que o repasse da semana passada tivesse sido efetivamente feito a todos os municípios, segundo Reinaldo
Belli ainda haveria a prática de um crime.

"Hoje é o segundo dia útil da semana e, conforme a lei complementar 63/1990, é o dia para repasse do ICMS. Me
comuniquei com dois prefeitos, e normalmente cai no fim do expediente bancário, então é amanhã que vamos
descobrir se caiu ou não. Mas semana passada só foi pago ontem, houve atraso, e isso é crime de responsabilidade
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em relação ao novo governador", disse Belli, lembrando que isso poderia até, em último grau, levar a um impeachment
do gestor recém-empossado.

"Independentemente desta ação (no STF), ou seja, sendo o chefe do Poder responsável por transferir e não tendo o
Poder (Executivo) transferido, isso implica crime de responsabilidade. Foi objeto até de pedido de impeachment do
Pimentel, na época, mas que foi arquivado. E isso poderia se repetir (com Romeu Zema)", destacou Belli.

O próprio Romeu Zema já demonstrou essa visão recentemente. 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.

Mais problemas

Além dos debates no STF e relativos a um possível crime de responsabilidade, poderia vir à tona uma discussão, na
esfera penal, sobre o crime de apropriação indébita, que leva até mesmo à prisão de um a quatro anos em último grau.
Especialistas divergem sobre sua aplicação no caso. Reinaldo Belli entende que tecnicamente não é aplicável, "pois o
Estado não é pessoa natural que responde por crime". O advogado especialista em direito público Diamantino Silva
Filho, por outro lado, entende que é possível esse enquadramento.

Prefeito fala em risco de "desastre"

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), disse que, se o governador Romeu Zema repetir o que Fernando
Pimentel (PT) fez em sua gestão "vai ser um desastre e o Estado vai acabar". Segundo ele, não se está discutindo
dinheiro estadual, mas sim a apropriação indébita de recursos constitucionalmente garantidos.

Apesar de não ter recebido quase nenhum recurso neste ano, Souto diz que está dando um "crédito de confiança" ao
governador no primeiro mês, para que seja possível analisar o desempenho de Zema na questão. "Se ele não cumprir,
aí eu acho que todos os prefeitos devem se reunir e tomar uma posição conjunta no Estado, uma posição forte",
declarou.

AMM diz que repasse da semana passada foi pago hoje

A Associação Mineira de Municípios (AMM) afirmou, veementemente, que os repasses do ICMS que venceram na
semana passada, além dos recursos referentes ao Fundeb e ao IPVA, foram pagos nessa segunda-feira e já estavam
nos cofres das prefeituras. A entidade chegou a enviar extratos bancários para comprovar os depósitos, apesar das
declarações de alguns prefeitos de que não teriam recebido nada do que estava previsto e, em outros casos, quase
nada do programado.

Em entrevista à reportagem, o prefeito de Moema, Julvam Lacerda, presidente  da AMM, disse que até a tarde desta
terça-feira os repasses atrasados estavam sendo feitos, mas que se a parcela com vencimento hoje não fosse paga, o
imbróglio poderia ser judicializado. "Até então, o governo está falando em pagar. Estamos esperando para ver como
vão reagir. Se hoje entrar de forma regular o desta semana e o de semana passada, vamos continuar construindo o
acordo. Se não entrar, nós já vamos para o pau", disse Lacerda.

A reportagem procurou o governo do Estado por e-mail para se manifestar sobre os repasses, mas não obteve
respostas. Por telefone, a assessoria do Executivo disse que não seria possível a manifestação oficial sobre o assunto
nesta terça-feira.

OTempo
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Band
Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h01

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

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Duas primeiras semanas de Romeu Zema à frente do executivo estadual, ele é criticado por servidores e prefeitos por
repetir Pimentel.Não há dúvida de que estão muito cedo que e que é preciso dar um voto de confiança, mas também,
isso tem seus prazos, o primeiro mês de Janeiro será o grande teste do governador Romeu Zema do partido Novo,
principalmente, na maneira de conduzir essas crises, que ele herdou do antecessor Fernando Pimentel do PT,  que o
fato é que ele repetiu assim o modelo e as medidas do governo passado nessas duas primeiras semanas, ao manter o
parcelamento do salário dos servidores. Começará a pagar no dia 14 de Janeiro e só terminará no dia 28, no final do
mês. Com relação aos municípios, ele não fez o repasse na primeira semana os repasses constitucionais dos impostos,
parece que conseguiu terminar de pagar  ontem à noite, depois de uma semana depois. Para isso contou com o rápido
o desbloqueio de 443 milhões de reais determinado pelo Supremo Tribunal Federal, após a retenção do Banco do
Brasil por conta de empréstimo do estado com a instituição financeira. Hoje ele terá de fazer novo repasse já que os
repasses constitucionais aos municípios são semanais e vamos ver como ele se desenvolve nisso aí. Ele recebeu em
troca então uma manifestação de protesto dos servidores da área de segurança e  críticas generalizadas dos prefeitos,
por repetir o sistema Pimentel, o que seria compreensível por serem as duas primeiras semanas de governo. Zema
contou então com assessoria do novo secretário de governo, Custódio Mattos, que por meio de sua experiência, sua
habilidade necessária  e capacidade política convencer o governador a dialogar a buscar uma solução conjunta com
servidores e prefeitos. Tudo somado ele ganhou voto de confiança do presidente  da Associação Mineira dos
Municípios, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. Da parte Assembleia Legislativa também gá solidariedade dos
deputados , embora estejam de férias. mas a gente vê uma manifestação favorável de um voto de confiança dos
deputados para com o novo governo.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Zema repete Pimentel e MG pode até sofrer intervenção - 06h05
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Publicado: 09-01-2019 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.
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Agora - Divinópolis
Título: Kaboja sem culpa

Editoria: Opinião
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

O editorial do jornal Agora do dia 3 de janeiro, com o título "Ano Novo, velhos vícios", citou a nomeação de uma
funcionária da Prefeitura que foi exonerada e imediatamente assumiu um cargo na Câmara Municipal, como prova de
velhos hábitos da nova Mesa Diretora.

Mas, o presidente , Rodrigo Kaboja (PSD), garante que a nomeação da funcionária obedeceu à solicitação de um
vereador e que o pedido foi atendido pela Mesa Diretora anterior, cujo presidente  era vereador Adair Otaviano, e não
por ele, atual presidente .

Cleitinho : celeuma pela celeuma

Alguém avise ao deputado Cleitinho  (PPS) que a eleição acabou e que ficar criando celeuma apenas pela celeuma
não vai trazer obras nem verbas estaduais para Divinópolis. Primeiro, foi a pitoresca história de que o deputado queria
morar no seu gabinete na Assembleia Legislativa . Uma pretensão tão estapafúrdia que obrigou o deputado a
desmentir. Agora, Cleitinho desafia seus pares para debate.

Não conheço a estratégia política do deputado divinopolitano, mas, entendo que ele deveria se concentrar na pauta
macro que o espera no mandato, certo de que, para cumpri-la, vai precisar do apoio de outros parlamentares: terminar
e colocar em funcionamento o hospital público; duplicação da rodovia MG-050 de Divinópolis, via Itaúna, para se
chegar à BR-262; liberação das verbas retidas nos cofres do Estado, tocantes à Prefeitura e que perfazem R$ 108
milhões; execução das obras previstas para o anel rodoviário de Divinópolis; verbas estaduais para saúde, educação,
segurança e para atender a outras demandas.

Ponte do Realengo x Quinta das Palmeiras

O prefeito Galileu Machado (MDB), na campanha eleitoral, prometeu obras irrealizáveis, diante da calamidade
financeira da prefeitura, que se agravou no Governo Pimentel (PT). Entendo que sem colocar os salários dos
servidores em dia, o alcaide não vai poder cumprir algumas das suas promessas. Mas, sei que ele está tentado a
construir a ponte que liga o bairro Quinta das Palmeiras ao Realengo, onde está sendo edificado o hospital público.

E certamente esta ponte terá alça, abrindo passagem para que moradores do bairro Realengo e outros tenham acesso
à rua Januário de Sousa Rocha. Seria uma alternativa para que pudessem chegar ao Centro da cidade, bem mais
rapidamente que passando pelos bairros Porto Velho ou Esplanada. Mas, por outro lado, aí o impacto no sistema viário
será colossal, prejudicando absurdamente a mobilidade urbana.

Congestionamento na rua Januário de Sousa Rocha

A rua Januário de Sousa Rocha é aquela via que, através do bairro Esplanada, se usa para chegar à estação de
tratamento de água da Copasa e ao Divinópolis Clube. No início da via, no bairro São Miguel, seu nome é rua São João
del Rey. Mas esta rua já é roteiro alternativo para as pessoas chegarem à nova sede da prefeitura, Uemg, Cefet,
Parque de Exposições e UFSJ. Além de todo este tráfego, é rota para se chegar ao bairro Bela Vista.

Como se pode ver, as ruas São João Del Rey/Januário de Sousa Rocha já não suportam o tráfego de veículos atual
nas horas de pico e vão entrar em colapso, se a ponte ligando o bairro Realengo ao Quinta das Palmeiras for
construída, sem antes pensar e resolver o impacto urbano e viário que esta obra trará para a região. Para agravar, as
ruas em questão, considerando direção Centro/bairro, são limitadas à sua direita pelos trilhos da ferrovia,
impossibilitando seu alargamento. Um caos urbano previsível!
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Sobre o governo Bolsonaro

"A aeronave já fechou as portas e decolou; é um mau negócio, para todos, ficar torcendo para o piloto se dar mal."( J.
R. Guzzo)

Dentro de duas semanas, dia 22, o presidente  Jair Bolsonaro irá para a Suíça e assumirá o vice Hamilton Mourão.
Bolsonaro participará do Fórum Econômico Mundial de Davos. Trump e Putin também falarão no evento. Bolsonaro
conversará com ambos.
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Itatiaia
Título: Comentário sobre a divulgação da escala de pagamento dos servidores - 08h45

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

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Escala de pagamento dos servidores estaduais, a primeira divulgada pelo governador Romeu Zema, gera críticas.
Eustáquio Ramos diz que a origem do recurso público em Minas Gerais, assim como em todo estado é a mesma, vai
para o caixa do governo, o governo dá o dinheiro para Assembleia Legislativa , para o Tribunal de Contas, Ministério
Público e Tribunal de Justiça e fica com dinheiro para o poder executivo. Porque só o dinheiro do executivo é parcelado
e os outros não são.
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Monte Azul MG
Título: Saúde nomeia técnico para superintendente regional
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Saúde nomeia técnico para superintendente regional

O governador Romeu Zema nomeou o técnico Denilson Paranhos Costa como superintendente regional de Saúde, em
ato publicado na edição extraordinária no Diário Oficial de Minas Gerais, que circulou domingo. O nomeado tomou
posse ontem de manhã. Além dele, a enfermeira Janete Santos foi sondada para assumir o cargo. A escolha
surpreendeu de forma geral, pois o escolhido não tem qualquer vinculação política e partidária. Além disso, a
superintendente Bruna Alves Santos, que foi empossada em novembro, tinha o aval do deputado Tadeuzinho  Leite
(PMDB), único deputado do Norte de Minas, que apoiou Zema no segundo turno.

Na manhã de ontem, Denilson Paranhos explicou que no dia 28 de dezembro recebeu uma ligação de Darlan,
nomeado subsecretário regional de saúde, da equipe de transição de Romeu Zema, que o sondou da possibilidade de
assumir a superintendência regional, que tem jurisdição sobre 53 municípios do Norte de Minas, mas com influência em
toda região Macronorte de Saúde, com 89 municípios. Ele é servidor efetivo da saúde estadual e atuou em Brasília de
Minas, até ser transferido para Montes Claros. É técnico especialista em políticas publicas e gestão da saúde.

No período de 2015 a 2016 foi designado conselheiro municipal de saúde, representando o Estado, na época em que
ocorreu a intervenção na saúde de Montes Claros, com o confronto entre a Prefeitura de Montes Claros e o Estado.
Denilson Paranhos não é filiado a qualquer partido e afirma que sua nomeação não tem qualquer apadrinhamento
político, além do fato do governador Romeu Zema estar decidido a prestigiar os técnicos para os cargos
comissionados.

Fonte: GAZETA NORTE MINEIRA

Publicado em 09/01/2019 - às 17:37

Por: Silvânia Gonçalves dos Anjos
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Concessão de título de cidadão honorário a Bolsonaro é alvo de abaixo-assinado

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Após aprovação da Câmara Municipal à concessão de título de cidadão honorário ao presidente  Jair Bolsonaro,
posicionamentos favoráveis e contrários foram publicados em redes sociais (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Um dia após a Câmara Municipal de Juiz de Fora ter aprovado a concessão de título de cidadão honorário ao
presidente  Jair Bolsonaro (PSL), as redes sociais foram tomadas por posicionamentos favoráveis e contrários por
parte de cidadão juiz-foranos à cessão da honraria. Para além das manifestações individuais, um abaixo-assinado foi
lançado na internet em repúdio à concessão do título nesta quarta-feira (9). Até as 19h, a petição já registrava mais de
1.700 subscrições.

Como justificativa para o repúdio, o abaixo-assinado traz em seu corpo quatro considerações: o entendimento de que
"a concessão de títulos e moções são instrumentos que devem ser preservados, sob pena de sua banalização"; "a
atual situação pela qual passa a cidade de Juiz de Fora, com uma crise que assola famílias e mesmo a Administração
Pública"; "a necessidade de maior intervenção da Câmara Municipal no que concerne à fiscalização do Executivo e das
diversas prestações de serviço público, destacando-se a atual situação do transporte público na cidade"; e de que o
Legislativo "deveria se dedicar mais aos problemas sociais que assolam a cidade, bem como à fiscalização que devem
exercer em relação ao Poder Executivo, e não perder tempo se dedicando à homenagens em momentos como este".

A petição pública foi criada por um perfil intitulado "Reexiste JF", na plataforma change.org. Para tentar identificar as
intenções que motivaram o abaixo-assinado, bem como o número de assinaturas objetivadas, a Tribuna tentou contato
com o e-mail associado à conta responsável pelo link em que são recolhidas as assinaturas. A reportagem, no entanto,
não obteve sucesso no contato e o e-mail acabou retomando, com a seguinte mensagem padrão do servidor: "Sua
mensagem não foi entregue a [email protected] porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber
mensagens."

Vereadores apresentaram 68 homenagens desde 2017

Na atual legislatura, iniciada em janeiro de 2017, os vereadores já apresentaram um total de 68 títulos. Além da
concessão de honrarias honoríficas a cidadão, o número também abrange entidades consideradas beneméritas. Ao
todo, os títulos respondem por cerca de 14% do total de 494 projetos de leis ordinários apresentados pelos
parlamentares nos últimos dois anos. Destes, 54 já foram aprovados e transformados em normas jurídicas e 13 ainda
estão em tramitação. Um único foi retirado a pedido do autor, o que aconteceu em 2017, quando Carlos Alberto Mello
(Casal, PTB) pediu a saída de tramitação de proposição que pretendia tecer homenagem ao ex-vereador José Tarcísio
Furtado.

Entre os homenageados, além de figuras de atuação local aparecem personalidades nacionais como Zico, ex-jogador
do Flamengo; Danilo, lateral-direito da Seleção na última Copa do Mundo; e o músico Noca da Portela. Há também
espaço para políticos de matizes de diversas, como os senadores eleitos Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana
(PHS); os deputados estaduais André Quintão  (PT) e Isauro Calais (MDB); o prefeito Antônio Almas (PSDB); além
do presidente Jair Bolsonaro.

Honraria foi aprovada por 14 parlamentares

A concessão de título de cidadão honorário a Jair Bolsonaro foi validada em duas votações realizadas nesta segunda e
terça-feira, sempre com a presença de apoiadores do presidente  na audiência do plenário do Palácio Barbosa Lima.
Em primeiro turno, o texto foi aprovado por 15 votos a dois; registrando a ausência do vereador Cido Reis (PSB). Na
segunda discussão, o aval parlamentar foi dado por 14 votos a dois, com a ausência dos dois autores da proposição,
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Charlles Evangelista (PSL) e Sheila Oliveira (PSL). Nas duas ocasiões, a bancada petista se mostrou avessa à cessão
da honraria, com os votos contrário de Roberto Cupolillo ( Betão , PT) e Wanderson Castelar (PT).

As votações ocorreram em clima pouco amistoso, com os apoiadores de Bolsonaro se posicionando contra as falas dos
vereadores contrários à concessão do título honorífico. Na sessão da última terça-feira, por várias vezes, o ambiente
tumultuado levou o presidente  da Casa, Luiz Otávio Coelho (Pardal, PTC), a pedir calma e paciência aos presentes,
de forma a tentar garantir a palavra aos vereadores petistas. Os ânimos, porém, permaneceram constantemente
exaltados, e Pardal chegou a suspender a sessão por dez minutos. Após a retomada dos trabalhos, a honraria foi
aprovada pela maioria dos vereadores.

Atentado em JF

Na justificativa anexada à proposição, os vereadores Charlles e Sheila, que são do partido do presidente , chegaram a
lembrar que Bolsonaro foi vítima de um atentado em ato de campanha realizado em Juiz de Fora, durante o último
processo eleitoral, em que acabou eleito. "Em 6 de setembro de 2018, enquanto fazia campanha e era carregado nos
ombros no Calçadão da Rua Halfeld, Jair Bolsonaro sofreu um atentado, levando uma facada que o deixou entre a vida
e a morte. Foi salvo pela Providência Divina e pela presteza e eficiência do atendimento dos profissionais da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora", afirmaram os autores do projeto de lei.
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Itatiaia
Título: A Assembleia Legislativa terá neste ano o segundo deputado mais novo eleito para o

primeiro mandato em Minas -07h56
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Aos 24 anos Doorgal Andrada  filho de um desembargador com o mesmo nome é o segundo parlamentar mais novo
da Assembleia Legislativa . Quando foi eleito deputado estava no meio do primeiro mandato de vereador em Belo
Horizonte. Entrevista: Doorgal Andrada - deputado estadual Patriotas.
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Metro - MG
Título: Trens, estações e ferrovias viram patrimônio do estado
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Estado de Minas
Título: Em dia com a Política - Pinga Fogo: O deputado Antonio Carlos Arantes(PSDB)...
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Blog do PCO
Título: Formando a mesa

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-01-2019 Link para a Notícia

Nas conversas para a formação da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa  o PT está reivindicando a primeira
secretaria, que tem a responsabilidade de gerir os recursos da Casa. O partido pretende indicar o nome de André
Quintão  para a vaga, que normalmente é destinada ao partido com a maior bancada. A escolha foi a contragosto do
deputado Virgílio Guimarães . Por ele, o partido tinha condições até de brigar pela presidência do Legislativo, mas
não conseguiu respaldo para a sua proposta. O deputado Agostinho Patrus (foto), do PV, deve ser eleito
presidente  da Assembleia no início dos trabalhos, no dia primeiro de fevereiro. Antes do recesso parlamentar, os
partidos já tinham acertado praticamente todos os cargos da mesa diretora.

Publicidade

comentários
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