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Rádio Super Notícia FM
Título: Resumo Café com Politica - 20h50

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Deputada Estadual, Laura Serrano (NOVO), fala sobre novo Governo e defende corte de privilégios.
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Record
Título: Carro de Prefeitura de MG é flagrado em Cabo Frio - 19h18

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Um carro da Prefeitura de Coimbra foi visto na véspera do Revéillon em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Indignado, um
telespectador flagrou a cena. O veículo teria parado na cidade praiana a pedido de um deputado estadual de Minas
Gerais. Nota da Prefeitura que recebeu ofício do gabinete do deputado estadual Dirceu Ribeiro solicitando empréstimo
do veículo para transporte de paciente para a cidade de Cassemiro de Abreu, no Rio de Janeiro.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Unindo Novo, PT, MDB e PSDB, Agostinho Patrus deve vencer na ALMG - 20h12

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Com o apoio de PSDB, PT, MDB e do Partido Novo, do governador Romeu Zema, o deputado estadual Agostinho
Patrus (PV) deve ser eleito, no dia 1º de fevereiro, como presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). Outras candidaturas em busca do comando da Casa chegaram a ser ensaiadas, mas a tendência é a de que o
parlamentar seja o único nome no pleito, uma vez que conta com o apoio da ampla maioria do Legislativo. A eleição vai
ocorrer logo após os 77 deputados eleitos tomarem posse.Atual vice- presidente da Casa, Agostinho Patrus
apoiou o governador durante o segundo turno das eleições deste ano. Por isso, nos bastidores é dito que ele vai
garantir a governabilidade de Zema na Assembleia, colocando em pauta temas de interesse do Executivo. Ao mesmo
tempo, o político do PV foi apoiado por outros partidos, inclusive PSL, PSDB, MDB e PT, que estão em campos
ideológicos distintos. Ao todo, 28 partidos estão representados no Legislativo, e a aposta de parlamentares ouvidos
pela reportagem é que mais de 90% deles apoiem Agostinho.A Mesa Diretora é composta por sete membros,
tradicionalmente de partidos diferentes para contemplar várias legendas. Além disso, o tamanho das bancadas é
levado em conta na hora de formar a chapa. Já é dito nos corredores da Casa que, além do PV, com a presidência,
outras três agremiações já estão certas na composição: a primeira vice-presidência ficaria com Antônio Carlos
Arantes (PSDB); a primeira secretaria permaneceria com o PT, sendo que o mais cotado para o posto é André
Quintão ; e outra cadeira, a ser definida, seria ocupada pelo MDB.Para os três postos restantes estão cotados outros
partidos. O PSL, que elegeu seis deputados , deve fazer parte da Mesa, mesmo que todos os parlamentares estejam
em primeiro mandato. O nome mais ventilado é o do Professor Irineu . Também é esperado que o PSD faça parte da
chapa, sendo que um dos nomes especulados é o de Duarte Bechir . Em outra frente, Alencar da Silveira (PDT), que
está em seu quarto mandato, também busca um espaço. Se ele não fizer parte da composição, é dito nos bastidores
que vai lançar uma candidatura avulsa.
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Portal Hoje em Dia
Título: Nova legislação transforma ferrovias de Minas em patrimônio cultural do Estado

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Uma nova lei promete dificultar a eliminação de trechos de ferrovias não utilizados no Estado, além de valorizar o
aspecto cultural dessas vias. A Lei 23.230, de 2018, foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no último sábado
(5).

De acordo com a ALMG, a norma prevê que a supressão de linhas ou ramais ferroviários em Minas, ainda que sejam
apenas trechos remanescentes, de qualquer extensão, deverá ser precedida por 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.

Além disso, a eliminação do trecho só poderá ser feita se devidamente fundamentada em estudos técnicos que
demonstrem a impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou cultural para a linha ou o ramal.

O reconhecimento previsto estende-se aos bens móveis e imóveis associados a linhas e ramais ferroviários
operacionais ou não operacionais e seus remanescentes, em qualquer grau de conservação.

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

O projeto de lei 5.190/18 é de autoria do deputado João Leite (PSDB). Ele foi aprovado pelos deputados , no
Plenário da ALMG, no dia 11 de dezembro de 2018.
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Portal EM
Título: Deputado do PT de MG diz ter sofrido ameaça de morte e registra BO

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Rogério Correia é parlamentar na Assembleia e assume mandato na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro
Rogério Correia

O primeiro secretário da Mesa da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, deputado estadual Rogério Correia (PT),
registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil relatando estar sofrendo ameaças de morte. De acordo com o petista,
que prestou depoimento sobre o caso na sexta-feira (4), além de ofensas nas redes sociais, uma pessoa ligou para o
gabinete no Legislativo estadual dizendo que iria matá-lo.

Eleito deputado federal a partir de fevereiro, ele se envolveu em uma briga com um futuro colega da Câmara dos
Deputados  no dia da diplomação dos eleitos, em 19 de dezembro. Segundo Correia declarou à polícia, no dia
seguinte ao evento a estagiária do gabinete atendeu o telefone e o interlocutor disse que o petista iria "pagar pelo que
fez no dia anterior", seguindo com a ameaça de morte.

O deputado do PT afirmou que as ameaças continuaram nas redes sociais durante as últimas semanas. Ele afirmou
que também vai recorrer à Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Confusão na cerimônia de diplomação em Minas. Eleitos se desentendem e partem para agressão. Veja as imagens
exclusivas da Tv Assembleia. pic.twitter.com/VVsbFmz5ZX

- TV Assembleia MG (@tvalmg) 19 de dezembro de 2018

Correia atribui as abordagens ao fato de ter erguido a placa da "Lula Livre" no dia da diplomação e fazer a defesa
pública do ex- presidente . "É o clima de ódio incentivado pela candidatura Bolsonaro. E mais recentemente ao fato de
ter reagido a repressão do deputado Cabo e mantido de pé a placa Lula Livre", afirmou.

A briga na diplomação foi com o deputado Cabo Juno Amaral, que retirou a placa da mão de Correia. Em resposta, o
petista deu um soco no colega, que respondeu com outro.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Cleitinho cria novas polêmicas ao dizer que, só quem assiste TV Assembleia é cabo

eleitoral e politiqueiro; desafia deputados para debates
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Cleitinho  Azevedo, eleito vereador em 2016, que tomou posse em 2017 e logo a seguir em 2018 foi eleito deputado
estadual com 115 mil votos, e tomará posse em 1º de fevereiro, como o 4º deputado mais votado de Minas, após ter
solicitado que em seu gabinete fosse instalado um chuveiro, para dormir no local quando eventualmente venha a
precisar, que foi interpretado pela imprensa de que ele moraria no local, em entrevista na última semana para o
programa "Café com Política" da Rádio Super, do grupo do jornal o Tempo. Como características próprias suas, de
sinceridade, talvez além do razoável, de falar o que pensa, criou novas polêmicas. Primeiro criticou a existência da TV
Assembleia, que segundo ele tem um custo de R$ 1 bilhão de reais a cada legislatura. E ainda que, ela não tem
visibilidade, que só quem a assiste são os cabos eleitorais e os politiqueiros, que o cidadão não perde tempo em
assisti-la, e também que não precisa da emissora de TV do Legislativo por que tem suas próprias redes sociais - Quer
também conscientizar os demais parlamentares estaduais, que o político é para servir ao povo, e não para ser servido.
E que está pronto para debater com qualquer deputado engravatado e ele do seu jeito, de bermuda e boné.

Cleitinho  foi entrevistado no Programa Café com Política, na Rádio Super, que pertence ao Grupo do Jornal O Tempo,
pelos jornalistas Rodrigo Freitas e Talita. O objetivo da entrevista era que, o deputado Cleitinho  Azevedo explicasse
sobre a questão de morar ou não morar na ALMG. Porém, antes que ele esclarecesse a situação, entrou em outros
assuntos ainda mais polêmicos.

Quais são as suas principais prioridades?

Meu trabalho é voltado para a educação, a gente sabe a situação que está hoje, a questão do salário dos servidores, a
questão dos salários dos professores. O que a gente puder fazer para levantar essa bandeira para colocar prioridade
nesses pagamentos, a gente vai estar lutando com isso. E também a questão de uma reforma da consciência política.
Conscientizar o político, para eles saberem que a situação que se encontra o país hoje, foi por causa dos políticos.
Cabe a nós que entramos agora e os que estavam, é tomar vergonha na cara e fazer o melhor para o povo mineiro.

O senhor também tem uma atuação com críticas aos privilégios dos políticos, e acabou de dizer que a situação que o
país se encontra, tem muito a ver com a situação política. Queria saber que o senhor já pensou se vai abrir mal de
algum privilégio que tem o deputado?

Vou abrir mão do auxílio moradia, e do auxílio paletó, aquele que a gente recebe no início do mandado, que deve ser
quase R$ 25 mil reais, e no final do mandato a gente recebe ele de novo. A gente fica sem entender. Fico pensando
nesses deputados  que perderam, que não foram reeleitos, por que eles têm que receber esse dinheiro agora no final
do mandato. Não tem sentido. Na minha verba de gabinete, que a gente pode ter 23 assessores só vou usar o que
achar que é necessário, vou usar menos neste momento. Como tive 115 mil votos, minha demanda é grande, então
não posso trabalhar com pouca gente também. Tenho que colocar uma estrutura de pessoas capacitadas do meu lado,
pra gente fazer o melhor para Minas Gerais, mas não vou usar os 23 assessores. Tem a verba indenizatória também,
que se eu puder vou economizar o máximo possível dela, vou economizar também.

O senhor tem conversado com outros deputados  para tentar convencê-los, de que essas atitudes que o senhor vai
tomar pode ajudar de alguma forma?

Eu ainda não conversei. O único que falei foi o Bartô, do Novo, que acho que vai fazer a mesma coisa. Mas não tive
contato com muito deputado, não. Como eu ganhei, e estava em exercício de mandato de vereador ainda, fiquei mais
em Divinópolis, acredito que vou ter mais contato agora. Só eu abrir mão, não tem relevância nenhuma tem que ser
todos. Você dar bom exemplo, é o começo de tudo, tem que tomar essas atitudes.
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Deputado o que o senhor acha das exonerações quer foram feitas pelo Governador Zema, que exonerou todo mundo e
isso começou até mesmo a prejudicar a população em consequência de tais exonerações?

Sou totalmente a favor, acho que um pouco do câncer da política são os cargos comissionados, são as indicações que
existem. Colocam pessoas que não tem capacidade nenhuma. Isso não acontece só em Minas Gerais, e no Brasil
inteiro, tem que ter é mais choque de gestão. Com essa transição o povo mineiro tem que ter um pouco de paciência,
mesmo prejudicando algumas áreas, mas isso é questão de tempo. Não tem como melhorar do dia para noite, mas
quando você quer a mudança, ela vai acontecer. Então, sou totalmente a favor. Até acho que não deveria ser só no
governo.

Dentro da Assembleia a gente sabe que tem muito cargo indicado. E se a gente quer cobrar do Governo tem ser os
primeiros dar exemplo. Eu como vereador em Divinópolis, nunca tive cargo dentro de Câmara, nunca tive cargo dentro
de prefeitura. A gente sabe que a troca na política é essa. Você indica fulano, indica beltrano, depois você fica
amarrado na Prefeitura, fica amarrado no Governo. Então é de suma importância, tem que ser radical mesmo. O país
precisa deste momento.

A repórter perguntou onde mais precisam ser feitos cortes para melhorar a situação que o Estado se encontra
atualmente.

Vou falar sobre a questão da Assembleia. Lá tem a TV Assembleia, se não me engano é TV Assembleia. Estava
anotando algumas coisas para a gente propor, dar ideias. Queria perguntar a quem está nos assistindo se alguém já
parou na TV Assembleia e já assistiu.

Acho que a TV Assembleia é cabo eleitoral, politiqueira. É só a gente que está no ramo da política que vai parar para
ver a TV Assembleia.

A TV Assembleia no final do mandato fica quase em R$ 1 bilhão de reais. Então, são coisas que não precisa.

Deram poder demais para político, onde não é necessário. É o que canso de falar, não adianta nada falar de educação,
de saúde, de segurança, se a gente não conscientizar o político. Hoje o dinheiro está nas mãos dos poderes e a gente
precisa tirar o dinheiro das mãos deles e dar para o povo.

O senhor não acha que a TV Assembleia poderia ser boa para o senhor por exemplo?

Pra mim? Eu tenho a minha rede social. Tem Instagram, Facebook. A prova que TV não ganha mais jogo na política foi
Bolsonaro. Não usou a TV e ganhou para presidente . Eu não usei TV e ganhei para deputado tive 115 mil votos,
gastei pouco mais de R$ 20 mil reais. Então tem certas coisas que a gente precisa mudar. Ela chega e você tem que se
adaptar a ela.

O jornalista, questionou: Ter a TV Assembleia transmitindo as sessões plenárias é que algumas aberrações acontecem
e são mostradas, e algumas coisas que a gente mal acredita. As reuniões de comissões  que muitas vezes são
transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Não tem um papel importante de conscientizar aquele cidadão que quer ver,
quer acompanhar o trabalho do seu deputado?

Vou ser bem sincero com você. O cidadão hoje não perde tempo em ver TV Assembleia. Mas vou deixar bem claro,
não estou falando que tem que tirar a TV Assembleia não. Mas o custo de uma TV Assembleia ficar em R$ 1 bilhão em
um mandato, é brincadeira um negócio desse! A gente tem que fiscalizar, por que não adianta nada eu fiscalizar o
Governo se não estou fiscalizando a Assembleia. Eu sou o primeiro a dar bom exemplo na Assembleia. Então, o
cidadão mesmo não perde tempo em ver a TV Assembleia, não. A mudança chega você tem que se adaptar a ela, usa
as redes sociais. São 77 deputados , estou aqui para aprender também. Eu acho totalmente desnecessário, pra mim,
eu acho que é.

O Jornal, O Tempo publicou que o senhor queria colocar cama e chuveiro e morar na Assembleia. Com essa atitude
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qual o exemplo o senhor acha que passaria para quem votou no senhor e para os seus colegas de assembleia?

Se eu não me engano foi o Bernardo Miranda que fez essa matéria comigo, e acho que a matéria foi totalmente
distorcida. Em nenhuma hora falei que ia morar na Assembleia. Eu tenho moradia, tenho minha casa em Divinópolis, eu
não estou vindo passear aqui em Belo Horizonte, estou vindo trabalhar, servir ao povo. Então a minha ideia, quando eu
terminar de trabalhar, é eu voltar para minha casa. Caso eu precise um dia dormir no gabinete, que é extremamente
grande, ótimo. Eu perguntei se tinha algum problema de eu passar a noite em meu gabinete. Ele espantou e falou que
ia verificar se puder não via problema. A gente vai adaptar para você, já tem o banheiro, vamos colocar o chuveiro. Se
eu precisasse de passar uma noite. Não tem nada a ver eu querer passar uma noite no meu gabinete -

O importante dessa história é que não precisa do auxílio moradia. Estava parecendo que eu queria levar minha família
para morar no gabinete não tem nada disso. Minha ideia é ir e voltar, só se acontecer um imprevisto eu passo a noite
no gabinete.

Parlamentares da Suécia, Noruega fazem isso, parece que estou querendo aparecer. - Um cara que é público como eu
não tem jeito, qualquer ato que eu fizer é público.

Respondendo a questão de que poderia alugar um local ou passar uma noite em um hotel, cleitinho  afirmou que quer
economizar o seu salário que ele vai ganhar honestamente

A seguir o vereador Cleitinho  falou sobre a causa animal dizendo que atua mais nos bastidores não fica aparecendo,
pois é uma causa que todos se sensibilizam com ela e fica parecendo que todo mundo quer ganhar votos. Mas
reconheceu que o deputado Noraldino já está com a causa, e ele o respeitará para fazerem projetos juntos.

Os repórteres alertaram e questionaram o fato de Cleitinho  estar chegando como um parlamentar que vai ter uma
fala de impacto e que isso vai causar um estranhamento nos antigos, que não querem ouvir determinadas coisas.
Perguntou como ele vai lidar com essa questão.

Cleitinho  respondeu dizendo que, a política tem muita vaidade, o poder sobe na cabeça das pessoas, e graças a
deus, eu cheguei na idade que estou, e desde pequeno meu pai me ensinou que temos que ter é humildade, pé no
chão. Estou aqui para somar, para ajudar.

O ainda vereador, Cleitinho  relatou um caso, e posteriormente afirmou que eles estão querendo passar a sua
imagem como barraqueiro. Essa imagem que estou aqui agora, de boné e de bermuda. Desde pequeno que uso isso,
por que agora que virei um mero deputado, que não é nada demais. Por que tenho que chegar aqui de terno e gravata,
eu nunca usei.

O repórter questionou se Cleitinho  vai cumprir o regimento interno da ALMG, que exige que no plenário se use terno
e gravata. O agora deputado eleito, afirmou ser normal por que Jesus Cristo foi o maior político que veio à terra e
andava na maior humildade.

É preciso acabar com esse negócio de tratar político como se fosse um ser de outro mundo. A minha política que vim
fazer é uma reforma de consciência mesmo, de conscientizar o político, que ele é um servidor, ele está aqui para servir
e não para ser servido.

Alguns dias atrás, um repórter da minha cidade tirou uma foto minha, que eu estava na Câmara de bermuda e de tênis,
e algumas pessoas me questionaram: esse cara de bermuda, de tênis, o cara agora é deputado.

Eu queria só falar uma coisa: coloca qualquer deputado que estiver aqui de terno e gravata e eu de bermuda e boné e
vem debater comigo. Quero mostrar que roupa não ganha jogo. O que adianta entrar no plenário de terno e gravata,
falar bonito, se o país está da forma que se encontra hoje. Então queria falar para essas pessoas que estão me
questionando do jeito que eu visto, traga qualquer deputado aqui, do Congresso, do Senado, prefeito, senta comigo
aqui e vem debater política comigo.
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Vou mostrar que vou produzir muito mais que eles. Então, que boné, bermuda, não ganha jogo. Vou deixar bem claro:
meu pai me ensinou a ter educação, a respeitar o próximo. Se lá tem Regimento e eu tenho que seguir, pode ter
certeza que vou seguir. Se tenho que usar terno e gravata lá, eu vou usar. A partir do momento que eu sair de lá. Eu
uso a roupa que eu quiser.

Cleitinho , em suas últimas palavras na entrevista, usou o seu mote habitual de humildade, em que sempre diz, que
está para aprender, e que as críticas que venha a ouvir tentará melhorar. Afirmando, como também é seu costume,
querer ser parceiro da imprensa, e que está à disposição dela.

O post Cleitinho  cria novas polêmicas ao dizer que, só quem assiste TV Assembleia é cabo eleitoral e politiqueiro;
desafia deputados para debates apareceu primeiro em DiviNews.com.
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Portal Sete
Título: Governador alega crise para propor três vetos

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

De acordo com Romeu Zema, proposições de lei representam mais gastos para o Estado, que vive calamidade
financeira.

Foram publicados na edição de sábado (5/1/19) do Diário Oficial de Minas Gerais oito vetos totais, propostos pelo
governador Romeu Zema, a proposições de lei aprovadas em 2018 pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). Três deles, conforme as justificativas apresentadas, poderiam impactar as finanças do Estado. As demais
proposições vetadas versam sobre saúde, meio ambiente, agricultura familiar e doação de imóvel.

Na Mensagem 2/19, o governador propõe vetar, por considerar inconstitucional, a Proposição de Lei 24.161, a qual cria
o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). O objetivo era acrescentar à área de
atuação da autarquia os municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira
Grande, Dom Bosco , Natalândia e João Pinheiro, todos do Noroeste do Estado, e as cidades de Açucena, Naque e
Periquito, no Rio Doce. A proposição alteraria o artigo 2º da Lei 14.171, de 2002.

A proposição tramitou na ALMG na forma do Projeto de Lei (PL) 4.392/17, do deputado Paulo Guedes (PT), e foi
aprovada pelo Plenário no dia 5 de dezembro de 2018.

Conforme as razões do veto, a proposição foi desaconselhada pelas Secretarias de Estado de Governo (Segov) e de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Sedinor). O governador considera que o objetivo
é levar o desenvolvimento econômico e social para mais regiões carentes do Estado, mas pondera que "a medida se
apresenta pouco aconselhável sem que tenha havido estudos financeiro-orçamentários prévios capazes de estimar
qual será o impacto da norma proposta, tendo em vista o cenário de calamidade financeira por que tem passado o
Estado desde o ano de 2016".

Leia a matéria na íntegra

Leia também: Governador veta proposição sobre prevenção do diabetes

Leia mais notícias no portal da ALMG

Ascom ALMG
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Jornal Leopoldinense - Leopoldina (MG)
Título: Sancionada lei que reconhece valor cultural das ferrovias em Minas Gerais

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Sancionada lei que reconhece valor cultural das ferrovias em Minas Gerais - Jornal Leopoldinense
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ASSINATURAS Anunciar Jornal Impresso Jornal Online (site) Versão Impressa(PDF) Contato
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Início Editoria Conteúdos

>Notícias

07/01/2019 às 12h59min - Atualizada em 07/01/2019 às 12h59min Sancionada lei que reconhece valor cultural das
ferrovias em Minas Gerais Bens associados a linhas e ramais ferroviários, em uso ou desativados, passam a ser
considerados patrimônios de Minas.

Comentar

A valorização das ferrovias foi tema de Comissão Especial na ALMG, em 2018 - Arquivo ALMG - Foto: Sarah Torres

As linhas e ramais ferroviários de Minas Gerais, em operação ou não, agora são considerados de relevante interesse
cultural para o Estado. O reconhecimento foi criado por meio do Projeto de Lei (PL) 5.190/18, do deputado João Leite
(PSDB). A matéria foi sancionada e transformada na Lei 23.230, de 2018, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais
de sábado (5/01/19).

A proposição foi aprovada pelos deputados , no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), no
dia 11 de dezembro último. Na prática, além de valorizar o aspecto cultural das ferrovias, a nova lei dificulta a
eliminação de trechos de ferrovias não utilizados no Estado.

Pela norma, a supressão de linhas ou ramais ferroviários no Estado, ainda que sejam apenas trechos remanescentes,
de qualquer extensão, deverá ser precedida por 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.

Além disso, a eliminação do trecho só poderá ser feita se devidamente fundamentada em estudos técnicos que
demonstrem a impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou cultural para a linha ou o ramal.

O reconhecimento previsto no caput estende-se aos bens móveis e imóveis associados a linhas e ramais ferroviários
operacionais ou não operacionais e seus remanescentes, em qualquer grau de conservação. A lei também prevê que o
Estado apoiará as entidades interessadas na realização de ações de salvaguarda dos bens associados ao patrimônio
cultural ferroviário.

Fonte>Assessoria de Comunicação da ALMG
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Correio do Sul - Varginha
Título: Apelo de Zema para 'salvar' Minas exigirá esforço concentrado de todos setores

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Para tirar Minas do buraco e evitar que serviços básicos sejam afetados, os poderes Legislativo e Judiciário, além do
Ministério Público e de instituições e órgãos do Estado, terão que fazer um trabalho hercúleo de cooperação, cortando
na carne e aderindo ao Pacto por Minas, proposto por Romeu Zema (Novo) no discurso de posse. Com 93,2% (R$
104,2 bilhões) do orçamento voltado ao pagamento de água, luz e pessoal, sobra pouco para economizar. Por isso, a
saída, segundo especialistas, passa por poupar inclusive migalhas e pode até impactar no orçamento de 2020.

O motivo é simples. A missão é gastar menos do que está previsto no orçamento aprovado para 2019, de R$ 111,77
bilhões, montante 10,2% maior do que o verificado no ano anterior. E isso significa que o orçamento para 2020 deverá
ser menor ou igual ao praticado em 2019, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá autonomia aos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

"A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o orçamento do ano anterior deve ser, no máximo, o que foi gasto no ano
vigente. Isso significa que se houver economia neste ano, deve ter no ano que vem também", diz o professor de direito
constitucional e internacional da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó.

Para este ano, por exemplo, o Judiciário tem orçamento aprovado de R$ 7,72 bilhões, montante 28,84% maior do que o
registrado em 2018. Caso o poder decida reduzir o desembolso, em 2020 o teto deverá ser menor ou igual à meta
deste ano.

"É um esforço grande, mas os poderes precisam aderir ao pacto. Caso eles não se comprometam, a redução ficará na
conta do Executivo e isso significa que será necessário cortar investimentos importantes e básicos, como pavimentação
de vias", explica.

Conforme o especialista em finanças públicas Fabrício Augusto de Oliveira, o pacto é fundamental para equacionar as
contas do Estado. "Tem pouco espaço para aumentar a receita. Em Minas, o caixa é composto praticamente por IPVA
e ICMS, que dependem do comportamento da economia. Então, tem que cortar o que for possível", afirma.

A reforma da Previdência estadual também é essencial para tirar Minas do buraco, segundo Oliveira. Ele não descarta,
por exemplo, o aumento da contribuição do funcionalismo, de 11% para 14% como um auxílio para acabar com a crise.

O coordenador da equipe de transição do governo Zema, Mateus Simões (Novo), confirma que a reforma da
Previdência é prioridade e diz que a renegociação da dívida com a União também será necessária.

Por meio da assessoria de imprensa, a Assembleia Legislativa  informou que historicamente adere aos pedidos do
governador.No entanto, somente será possível saber se haverá redução do orçamento quando a Mesa Diretora tomar
posse, em 1º de fevereiro. O Judiciário está de recesso até o 20 de janeiro.

Por nota, o Ministério Público disse reconhecer a importância do pacto para o equilíbrio das contas e afirmou que "vem
tomando medidas de austeridade para aumentar a eficiência administrativa e reduzir os gastos, principalmente com
pessoal. Mesmo havendo 300 cargos vagos para promotores de Justiça o concurso para ingresso na carreira do
Ministério Público que está sendo realizado contempla 50 vagas, sendo importante registrar que as nomeações
ocorrerão apenas mediante disponibilidade financeira".

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Omar Freire/Imprensa MG
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Portal Clarim.Net - Araxá (MG)
Título: Chefe da PC toma posse em Belo Horizonte

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Chefe da PC toma posse em Belo Horizonte 07/01/2019, às 11:53:51 O novo Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG), Delegado-Geral Wagner Pinto de Souza, tomou posse nesta segunda-feira (2), em Belo Horizonte. A
cerimônia foi realizada no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa, e reuniu o governador Romeu Zema, os novos
secretários do Governo e os novos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.Em seguida à
assinatura do termo de posse, as autoridades realizaram a primeira reunião geral das secretarias da gestão 2019-2022.
A nomeação do Delegado-Geral Wagner Pinto como Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais foi publicada oficialmente
no Diário Oficial do Estado, na terça-feira (1º).Segundo o Chefe da PCMG, o trabalho será constante para promover a
segurança pública dos mineiros e melhorar, ainda mais, os índices de violência registrados. "Estamos motivados e
trabalharemos com afinco para fortalecer cada vez mais a Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos investir em nossos
servidores e em inteligência investigativa para que tenhamos uma Polícia Judiciária forte e que dê as prontas respostas
necessárias à população mineira. Para tanto, temos o apoio do governador e, de forma coesa, alcançaremos as metas
e objetivos de melhoria constante na segurança pública de Minas Gerais", afirmou.O Chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais, Delegado-Geral Wagner Pinto de Souza, e o Chefe-Adjunto da PCMG, Delegado-Geral Joaquim Francisco
Neto e Silva, participaram, nesta terça-feira (1º), da solenidade de posse do governador de Minas Gerais Romeu Zema.
A cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e contou com a participação de
várias autoridades do Estado, dentre elas o presidente  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Missias de
Morais; o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet; o defensor público-geral, Gério Patrocínio
Soares; o prefeito de Belo Horizonte em exercício, Paulo Lamac; o comandante da 4ª Região Militar do Exército,
general de divisão Henrique Nolasco; a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nely Aquino; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Cláudio Couto Terrão, o terceiro-secretário da Assembleia
Legislativa , Arlen Santiago , além de prefeitos, deputados  e membros da nova gestão.Logo após a solenidade de
posse, a Chefia da Polícia também participou da cerimônia de início da nova gestão 2019-2022, realizada no Palácio
Tiradentes, na Cidade Administrativa. Na oportunidade, o governador destacou a qualidade da equipe que vai atuar na
nova gestão. "Todos os nossos secretários nomeados são pessoas com experiência e bagagem técnica comprovada
na função para qual estão designados. Um time de primeira que vai assumir com liberdade para executar as medidas
necessárias para alcançarmos os objetivos", destacou o governador Romeu Zema. Tweet
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Jornal do Sudoeste Online
Título: Romeu Zema propõe união das forças políticas por Minas

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema propõe união das forças políticas por Minas

Por: Redação | Categoria: Polícia | 07-01-2019 10:09 | 1

Compartilhar

Líder do Executivo salientou que a escolha do eleitor foi por um novo modelo de exercício da política, expresso na
defesa de interesses coletivos e difusos Foto de Luiz Santana

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tomou posse terça-feira (1º/1/19), no Plenário da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), com a promessa de austeridade e espírito público. Ele propôs um pacto de
todas as forças políticas do Estado para recuperar a economia e resgatar a confiança e o orgulho dos mineiros.

A reunião solene foi conduzida pelo presidente  da ALMG, deputado Adalclever Lopes (MDB), e destinou-se também
à posse do vice-governador, Paulo Brant (Novo).

Romeu Zema salientou que a escolha do eleitor foi por um novo modelo de exercício da política, expresso na defesa de
interesses coletivos e difusos. "Essa é a política do bem. A política que deve ser exaltada e levada adiante para
enfrentarmos as dificuldades que a atual conjuntura apresenta", afirmou.

De acordo com Zema, a previsão de déficit nas contas públicas ultrapassa R$ 30 bilhões em 2019 e, se nada for feito,
passará de R$ 100 bilhões nos próximos anos. Por isso, segundo ele, será preciso dialogar com transparência a fim de
distinguir o importante do fundamental. "O único caminho que nos resta é o da ação", sintetizou.

Reformas - O novo governador deixou claro que reformas administrativas e fiscais serão levadas adiante para garantir,
por exemplo, o pagamento dos servidores até o quinto dia útil e a volta dos repasses de verbas às prefeituras, além dos
investimentos. "E a primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas, cortando na carne",
anunciou.

Legislativo será parceiro, aponta presidente

Adalclever Lopes afirmou que a posse do novo Executivo mineiro "prenuncia um momento de intensa renovação,
expresso pela vontade dos eleitores, no esforço para superar uma grave crise". Ele também destacou o papel do
Legislativo como um parceiro importante do novo governador.

"Este parlamento, também em parte renovado, está pronto para continuar exercendo suas responsabilidades, atuando
como interlocutor permanente da sociedade", enfatizou. O presidente  lembrou ainda a convivência democrática das
variadas posições ideológicas no Legislativo e clamou pela solidariedade, entendimento e compromisso de todos.

Romeu Zema e Paulo Brant chegaram à Assembleia pela Praça Carlos Chagas, onde o governador eleito fez um
pronunciamento à imprensa. Em seguida, eles passaram pelos Dragões da Inconfidência, perfilados no Espaço
Democrático José Aparecido de Oliveira.

A Guarda de Honra dos Dragões da Inconfidência está na origem da Polícia Militar de Minas e simboliza os ideais
libertários dos inconfidentes. Dobrados e outras músicas mineiras foram executadas, também nesse momento, pela
Banda de Música do Corpo de Bombeiros.
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Uma comissão de parlamentares foi designada para recepcionar o governador e o vice e conduzi-los até o Plenário. No
caminho, foram saudados por prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores.

Romeu Zema e Paulo Brant entregaram a declaração de bens e fizeram o compromisso constitucional de defesa e
cumprimento das leis. Em seguida assinaram o termo de posse lido pelo deputado Arlen Santiago  (PTB),
3º-secretário da ALMG, e foram declarados empossados pelo presidente  Adalclever Lopes. Eles também receberam
exemplares das Constituições Federal e Estadual.

Pimentel - Pela primeira vez, a transmissão do cargo de governador também foi realizada na ALMG, integrada à
cerimônia de posse. A solenidade, tradicionalmente realizada no Palácio da Liberdade, foi marcada pela entrega do
Grande Colar da Inconfidência, pelo agora ex-governador Fernando Pimentel (PT) ao seu sucessor.

O novo governador, Romeu Zema, e o vice Paulo Brant deixaram o Plenário mais uma vez sob a cúpula de aço, dessa
vez formada pelos cadetes do Corpo de Bombeiros. Ambos seguiram para a Cidade Administrativa, onde estava
prevista solenidade de início da nova gestão.

Romeu Zema comanda grupo empresarial

Romeu Zema, de 54 anos, é natural de Araxá (Alto Paranaíba). Formado em Administração de Empresas, assumiu a
gestão do Grupo Zema em 1991. Sob seu comando, a empresa, fundada em 1923, saltou de quatro para 430 lojas em
seis estados brasileiros e hoje gera 5 mil empregos diretos e cerca de 1,5 mil indiretos em vários ramos de atividade.

O vice-governador Paulo Brant nasceu em Diamantina (Central), é engenheiro, economista e ex-professor universitário.
Ele já ocupou diversas funções de liderança, entre as quais a presidência da empresa de celulose Cenibra e a
Secretaria de Estado de Cultura. Também foi chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e superintendente executivo de Relações Institucionais da Federação das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg).

(por Assessoria de Imprensa ALMG)

Edição digital
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Portal Hoje em Dia
Título: Minas terá Semana de Combate à Violência Obstétrica em março

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

A partir deste ano, o Estado passa a contar com uma Semana Estadual do Combate à Violência Obstétrica em Minas,
celebrada entre os dias 8 e 14 de março. A data foi estipulada pela lei 23.243, publicada no último sábado (5). A
intenção é que a chamar a atenção da população para práticas que restrinjam direitos garantidos por lei às gestantes e
às parturientes.

A proposição, que deu origem à norma é o Projeto de Lei (PL) 5.474/18, foi assinada pela deputada Geisa Teixeira
(PT). A aprovação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018.

Para construir a preposição, a deputada se baseou na pesquisa "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e
privado", realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pela Fundação Perseu Abramo, indica que, no Brasil, uma
a cada quatro mulheres é vítima de violência obstétrica.

Atendimento humanizado

A criação da semana de conscientização acontece poucas semanas depois da publicação da lei 23.175/18, que
garante atendimento humanizado à gestante, à parturiente e à mulher em situação de abortamento - também de autoria
de Geisa Teixeira.

A nova lei lista uma série de ações cometidas por equipes médicas e hospitalares que podem ser consideradas como
violência obstétrica, como impedir a presença de acompanhante durante o parto, deixar de aplicar anestesia (quando
requerida pela parturiente) ou não permitir que a mãe tenha contato com o bebê logo após o nascimento.

O texto ainda estabelece que a mulher que cumpre pena privativa de liberdade não pode ser mantida algemada
durante o trabalho de parto e o parto, exceto em casos de resistência por parte da mulher ou de perigo a sua
integridade física ou de terceiros e em caso de fundado receio de fuga.

Leia mais:

Lei que combate a violência obstetrícia em Minas Gerais é sancionada

Câmara aprova prisão domiciliar para gestantes e mães
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Gazeta de Muriaé - MG
Título: Em março, Minas terá semana de combate a violência

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Sancionada outra lei para combate à violência contra gestantes, parturientes e mulheres em situação de abortamento.
Mais uma lei para combater a violência contra gestantes, parturientes e mulheres em situação de abortamento foi
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais nesse sábado (5/01/19): a Lei 23.243, de 2019 , institui a Semana Estadual
do Combate à violência obstétrica em Minas , a ser comemorada anualmente entre os dias 8 e 14 de março .

A proposição que deu origem à norma é o Projeto de Lei (PL) 5474/18, da deputada Geisa Teixeira (PT), aprovada na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 11 de dezembro de 2018.

É considerada violência obstétrica a violência sofrida por mulheres gestantes, em trabalho de parto, em situação de
abortamento ou no período puerpério, praticada por médicos, equipe hospitalar, familiares e acompanhantes e que
podem ocorrer de forma verbal, psicológica ou física.

Segundo a autora do projeto, a pesquisa "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado", realizada pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) e pela Fundação Perseu Abramo, indica que, no Brasil, uma a cada quatro mulheres
é vítima de violência obstétrica.

O Conselho Federal de Medicina emitiu, em 2016, resolução que trata sobre a autonomia da mulher na hora de decidir
qual será sua via de parto , de forma a garantir o protagonismo da mulher sobre a gestação e o nascimento de seus
bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são recomendados que no máximo 15% dos partos sejam
cesarianas, mas, no Brasil, este número chega a aproximadamente 56%.
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Rede Hoje - MG
Título: EM MINAS. Romeu Zema veta proposições que normatizam atividades empresariais
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Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

De acordo com governador, uma gera insegurança jurídica e outra fere princípio de livre concorrência.

Fotos: Clarissa Barçante|ALMG

Uma das proposições vetadas trata da identificação em supermercados de produtos da agricultura familiar

Da redação da Rede Hoje

O governador Romeu Zema propõe vetos totais a duas proposições aprovadas, em dezembro, pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), sob alegação de que interferem em atividades empresariais. Os vetos fazem
parte de um conjunto de oito publicados na edição de sábado (5/1/19) do Diário Oficial de Minas Gerais. Os demais
tratam de assuntos como saúde pública, finanças públicas e doação de imóveis.

Pela mensagem nº 4/19, o governador rejeita totalmente, por "contrariar o interesse público", a Proposição de Lei
24.200, que dispõe sobre resposta à solicitação dirigida a órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo.
Originária do Projeto de Lei (PL) 1.454/15, do deputado Lafayette de Andrada (PRB), a proposição foi aprovada pelo
Plenário no dia 11 de dezembro do ano passado.

O texto estabelece que transcorridos, contados da data do protocolo, 120 dias, para empreendimento de grande porte,
e 60 dias, para empreendimento de pequeno porte, sem resposta de órgãos da administração direta e indireta do Poder
Executivo à solicitação para a realização de atividade que dependa de autorização prévia, outorga prévia e
licenciamento prévio, o interessado poderá iniciar a atividade objeto da solicitação.

Na mensagem, o governador afirma que a proposição busca conferir maior celeridade às análises dos órgãos da
administração direta e indireta do Poder Executivo para início de atividades que dependam de autorização, outorga ou
licenciamento prévios. Mas ressalva que a medida gera insegurança jurídica e possível impacto no desempenho da
própria atividade.

A Advocacia-Geral do Estado opinou pelo veto total da proposição, sob o fundamento de que contraria a legislação
estadual vigente, uma vez que possibilita o início de atividades sem autorização, outorga e licenciamento prévios.

Também a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sugere o veto, argumentando que a
proposição gera um conflito normativo no âmbito estadual, sobretudo no que tange à legislação que disciplina o
licenciamento ambiental.

Na avaliação do órgão, a proposição é contrária ao interesse público, "sobretudo se considerada a atual estrutura do
Estado, que possui legislação suficiente para tratar sobre o tema".

Identificação de produtos de agricultura familiar também é vetada

O governador também propôs veto total à Proposição de Lei 24.230, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
hipermercados, supermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres disporem e identificarem de
forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar.

A matéria tramitou na ALMG como PL 3.854/16, do deputado Gil Pereira  (PP), que foi aprovado dia 12 de dezembro
último. De acordo com a proposição, a comprovação de origem dos produtos será atestada por selo ou certificação
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específicos, conforme regulamento.

Também prevê dispensa da obrigatoriedade caso não seja apresentada identificação pelo produtor ou pela inviabilidade
de fornecimento regular e constante dos produtos. Estipula o prazo de 180 dias para que a lei entre em vigor.

Nas razões do veto, a Advocacia-Geral do Estado considera a proposição inconstitucional, por "violar os princípios da
livre iniciativa e livre concorrência, especialmente porque no caso em questão há ingerência do Estado nas atividades
econômicas privadas".

O governador considera que tal obrigação inibirá a aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar pelos
estabelecimentos.

Doação de imóvel - A Proposição de Lei 24.195 também recebeu veto total do governador, conforme a Mensagem
3/19. De autoria do deputado Ivair Nogueira (MDB), tramitou como o PL 4.978/18, aprovado em 11 de dezembro de
2018.

A proposição autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) a doar ao
Estado o imóvel com área de 1.138m², e respectivas benfeitorias, situado na margem da Rodovia BR-32, que liga os
municípios de Machado e Poços de Caldas, no Sul de Minas, para instalação de unidade operacional do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Nas razões do veto, o governador justifica que o imóvel está em processo de doação à Secretaria de Estado de
Educação (SEE), para a construção de um Centro Estadual de Educação Continuada.

Tramitação - Depois de lidos pelo Plenário, os vetos serão analisados por uma comissão especial , que terá 20 dias
para apresentar o parecer, e podem ser rejeitados pela votação no Plenário da maioria da Casa, com 39 votos
contrários.
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Inconfidência AM
Título: Atos de Pimentel dos últimos 60 dias serão revistos por Zema  - 10h09

Editoria: Diário do Rádio
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

A equipe do governador Romeu Zema (Novo) vai rever todos os atos administrativos feitos nos últimos 60 dias de
gestão de Fernando Pimentel (PT). A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) será a responsável pelo
pente-fino. Entre os atos estão, por exemplo, projetos de lei sancionados, decretos editados, contratos e
nomeações.Também no Diário Oficial, foram publicados 8 vetos do governador Romeu Zema a leis aprovadas na
Assembleia Legislativa .
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Jornal Leopoldinense - Leopoldina (MG)
Título: Minas Gerais terá semana de 8 a 14 de março dedicada ao combate à violência obstétrica

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Minas Gerais terá semana de 8 a 14 de março dedicada ao combate à violência obstétrica - Jornal Leopoldinense
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07/01/2019 às 18h15min - Atualizada em 07/01/2019 às 18h15min Minas Gerais terá semana de 8 a 14 de março
dedicada ao combate à violência obstétrica Sancionada lei para combate à violência contra gestantes, parturientes e
mulheres em situação de abortamento.

Comentar

Mais uma lei para combater a violência contra gestantes, parturientes e mulheres em situação de abortamento foi
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 05/01/19: a Lei 23.243, de 2019, institui a Semana Estadual do
Combate à violência obstétrica em Minas, a ser comemorada anualmente entre os dias 8 e 14 de março.

A proposição que deu origem à norma é o Projeto de Lei (PL) 5474/18, da deputada Geisa Teixeira (PT), aprovada na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 11 de dezembro de 2018.

É considerada violência obstétrica a violência sofrida por mulheres gestantes, em trabalho de parto, em situação de
abortamento ou no período puerpério, praticada por médicos, equipe hospitalar, familiares e acompanhantes e que
podem ocorrer de forma verbal, psicológica ou física.

Segundo a autora do projeto, a pesquisa "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado", realizada pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) e pela Fundação Perseu Abramo, indica que, no Brasil, uma a cada quatro mulheres
é vítima de violência obstétrica.

O Conselho Federal de Medicina emitiu, em 2016, resolução que trata sobre a autonomia da mulher na hora de decidir
qual será sua via de parto, de forma a garantir o protagonismo da mulher sobre a gestação e o nascimento de seus
bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são recomendados que no máximo 15% dos partos sejam
cesarianas, mas, no Brasil, este número chega a aproximadamente 56%.

Fonte> Assessoria de Imprensa da ALMG
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Inconfidência AM
Título: Governo Romeu Zema vai revisar atos do antigo governo - 12h24

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

O Governo atual decidiu revisar todas as medidas tomadas pelo ex-governador Fernando Pimentel. Entre as decisões
que  serão revistas está a retomada da PPP da Uai Praça Sete.  Ainda no sábado, o Diário Oficial trouxe a renomeação
de 80 pessoas que haviam sido exoneradas. Também no Diário Oficial, foram publicados 8 vetos do governador
Romeu Zema a leis aprovadas na Assembleia Legislativa .
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Rádio UFMG Educativa
Título: Liberdade de expressão de professores e alunos em Minas - 12h45

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Educação - Antes de deixar o governo de Minas, Fernando Pimentel editou uma resolução em que garante a liberdade
de expressão dos professores e alunos de Minas que vai contra o Escola sem Partido. O apresentador questiona sobre
mobilização na Assembleia Legislativa . Entrevista: Marcos Taborda (professor da Faculdade de Educação da
UFMG).
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Diário Regional Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Sancionada lei que reconhece valor cultural das ferrovias

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

As linhas e ramais ferroviários de Minas Gerais, em operação ou não, agora são considerados de relevante interesse
cultural para o Estado. O reconhecimento foi criado por meio do Projeto de Lei (PL) 5.190/18, do deputado João Leite
(PSDB). A matéria foi sancionada e transformada na Lei 23.230, de 2018, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais
deste sábado, 5.

A proposição foi aprovada pelos deputados , no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), no
dia 11 de dezembro de 2018. Na prática, além de valorizar o aspecto cultural das ferrovias, a nova lei dificulta a
eliminação de trechos de ferrovias não utilizados no Estado.

Pela norma, a supressão de linhas ou ramais ferroviários no Estado, ainda que sejam apenas trechos remanescentes,
de qualquer extensão, deverá ser precedida por 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.

Além disso, a eliminação do trecho só poderá ser feita se devidamente fundamentada em estudos técnicos que
demonstrem a impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou cultural para a linha ou o ramal.

O reconhecimento previsto no caput estende-se aos bens móveis e imóveis associados a linhas e ramais ferroviários
operacionais ou não operacionais e seus remanescentes, em qualquer grau de conservação. A lei também prevê que o
Estado apoiará as entidades interessadas na realização de ações de salvaguarda dos bens associados ao patrimônio
cultural ferroviário.

Fonte: ALMG
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Portal Itatiaia - MG
Título: 'Quem define o que a criança precisa na educação é pai e mãe', diz deputado mineiro

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Foto: Reprodução/Facebook

00:00 00:00

O deputado estadual Heli Geraldo de Andrade, mais conhecido como Heli Grilo , do PSL, foi eleito para o primeiro
mandato da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, ele tem 60
anos e é um dos seis eleitos para a ALMG pelo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Heli acredita que o combate à criminalidade será o maior desafio do seu mandato e defende que devem ser tomadas
medidas de médio e longo prazo para melhorar a segurança pública. "Nós temos só duas oportunidades para
combater. Primeiro, a médio e longo prazo, com educação. Precisamos de gente que saiba disciplinar os alunos, não
colocá-los como militares, mas como alunos disciplinados e comprometidos com o estudo, com o ensino, com o
aprendizado."

Em relação ao projeto Escola Sem Partido, Heli diz ser totalmente favorável. "O aprendizado da criança na escola é o
ensino de matemática, português, geografia, história, biologia. Quem define o que a criança precisa na educação é pai
e mãe. Eu sou favorável que as escolas não entrem nesse mérito de ensinar coisas que não cabe a ela ensinar",
declarou.

Heli concorda com a proposta do governador Romeu Zema (Novo) de privatizações, pois, segundo o deputado, há
muitos cabides de emprego que prejudicam a economia. "Nós temos coisas essenciais à vida e esses pontos precisam
ser melhor analisados. Isso tudo vamos estudar", ponderou.
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Record
Título: Saúde de porteiro baleado ainda é delicada - 7h59

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Continua grave o estado de saúde do porteiro baleado em uma tentativa de assalto da capital. O senhor de 60 anos
está há um mês lutando pela vida. Ent: Maria Lúcia de Souza (esposa da vítima), Jason Michael (filho da vítima)
Comentário Eduardo Costa: Sabe qual é a grande queixa que eu tenho direitos humanos, primeiro precisa dizer que fui
sou e serei eternamente defensor dos direitos humanos. Os direitos humanos que são uma necessidade dos humanos
só estão desvalorizados no Brasil, porque as pessoas que defendem não alcançam determinados casos. Eu fico me
perguntando porque é tão difícil para uma comissão de direitos humanos da Câmara ou da Assembleia
Legislativa  ou da OAB, a Ordem dos Adovgados de Minas, colocar um estagiário de direito para companhar um caso
desses, para dar informações a esta senhora.  Eu fico me perguntando se foi o que a dificuldade de uma comissão
direitos humanos tem uma psicóloga para fazer uma visita a essa família.

impresso em 19/02/2019 às 04:34 40 de 179

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg09-mgnoar-0701.mp4
http://www.interclip.com.br/


Inconfidência FM
Título: Governo Romeu Zema vai revisar atos de Fernando Pimentel - 07h01

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

O Governo atual decidiu revisar todas as medidas tomadas pelo ex-governador Fernando Pimentel. Entre as decisões
que  serão revistas está a retomada da PPP da Uai Praça Sete.  Ainda no sábado, o Diário Oficial trouxe a renomeação
de 80 pessoas que haviam sido exoneradas. Também no Diário Oficial, foram publicados 8 vetos do governador
Romeu Zema a leis aprovadas na Assembleia Legislativa .
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A Notícia Online - João Monlevade (MG)
Título: Minas terá mais uma semana de combate a violência contra as mulheres

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Mais uma lei para combater a violência contra gestantes, parturientes e mulheres em situação de abortamento foi
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no último sábado (5). A Lei 23.243, de 2019, institui a Semana Estadual do
Combate à violência obstétrica em Minas, a ser comemorada anualmente entre os dias 8 e 14 de março.

A proposição que deu origem à norma é o Projeto de Lei (PL) 5474/18, da deputada Geisa Teixeira (PT), aprovada na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) no dia 11 de dezembro de 2018. É considerada violência obstétrica
a violência sofrida por mulheres gestantes, em trabalho de parto, em situação de abortamento ou no período puerpério,
praticada por médicos, equipe hospitalar, familiares e acompanhantes e que podem ocorrer de forma verbal,
psicológica ou física.

Segundo a autora do projeto, a pesquisa "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado", realizada pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) e pela Fundação Perseu Abramo, indica que, no Brasil, uma a cada quatro mulheres
é vítima de violência obstétrica.

O Conselho Federal de Medicina emitiu, em 2016, resolução que trata sobre a autonomia da mulher na hora de decidir
qual será sua via de parto, de forma a garantir o protagonismo da mulher sobre a gestação e o nascimento de seus
bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são recomendados que no máximo 15% dos partos sejam
cesarianas, mas, no Brasil, este número chega a aproximadamente 56%.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h00

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

Entrevistada: Laura Serrano  -Novo (deputada estadual)   Jornalista : Os primeiros momentos de Romeu Zema,são
dramáticos diante da crise financeira, pela qual passa o Estado e que exigiram algumas medidas amargas,entre elas,a
exoneração dos servidores públicos comissionados de Minas Gerias.     Deputada: ''O objetivo do Partido Novo e do
governo Zema é sempre prestar serviços de qualidade para a população.Nós precisamos enfrentar a crise financeira
pela qual o Estado está passando e que mutias vezes  não parecia de forma transparente,por ter sido um pouco velada
nos meses anteriores.''
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Itatiaia
Título: Entrevista com o deputado estadual Delegado Heli Grilo - 07h53

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

Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

A segurança pública será uma das prioridades do futuro deputado Delegado Heli Grilo  do PSL, que foi eleito para o
primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas. Dos seis deputados  eleitos do partido de Bolsonaro em
Minas Gerais, o deputado Delegado Heli Grilo  é o terceiro mais votado, assim como a maior parte dos candidatos do
PSL no estado, foi convidado pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio  é novato na Assembleia, mas já teve mandato na
política foi vereador em Uberaba. Entrevista: Delegado Heli Grilo - deputado estadual PSL.
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Itatiaia
Título: Polícia Militar vai ganhar um reforço de veículos blindados para combater principalmente

explosão de bancos - 07h17
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 07-01-2019 Link para a Notícia

A partir deste ano a Polícia Militar vai ganhar um reforço de veículos blindados para combater principalmente explosão
de bancos em Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais vai adquirir 40 veículos blindados, agora para 2019, R$
500 mil esse dinheiro já foi em uma emenda parlamentar aprovada na Assembleia Legislativa . Esses veículos serão
importantes para o enfrentamento da polícia com os bandidos nas ocorrências de explosões de caixa eletrônico.
Entrevista: Major Flávio Santiago- chefe da imprensa da Polícia Militar.
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Para tirar Minas do buraco e evitar que serviços básicos sejam afetados, os poderes Legislativo e Judiciário, além do
Ministério Público e de instituições e órgãos do Estado, terão que fazer um trabalho hercúleo de cooperação, cortando
na carne e aderindo ao Pacto por Minas, proposto por Romeu Zema (Novo) no discurso de posse. Com 93,2% (R$
104,2 bilhões) do orçamento voltado ao pagamento de água, luz e pessoal, sobra pouco para economizar. Por isso, a
saída, segundo especialistas, passa por poupar inclusive migalhas e pode até impactar no orçamento de 2020.

O motivo é simples. A missão é gastar menos do que está previsto no orçamento aprovado para 2019, de R$ 111,77
bilhões, montante 10,2% maior do que o verificado no ano anterior. E isso significa que o orçamento para 2020 deverá
ser menor ou igual ao praticado em 2019, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá autonomia aos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

"A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o orçamento do ano anterior deve ser, no máximo, o que foi gasto no ano
vigente. Isso significa que se houver economia neste ano, deve ter no ano que vem também", diz o professor de direito
constitucional e internacional da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó.

Para este ano, por exemplo, o Judiciário tem orçamento aprovado de R$ 7,72 bilhões, montante 28,84% maior do que o
registrado em 2018. Caso o poder decida reduzir o desembolso, em 2020 o teto deverá ser menor ou igual à meta
deste ano.

"É um esforço grande, mas os poderes precisam aderir ao pacto. Caso eles não se comprometam, a redução ficará na
conta do Executivo e isso significa que será necessário cortar investimentos importantes e básicos, como pavimentação
de vias", explica.

Conforme o especialista em finanças públicas Fabrício Augusto de Oliveira, o pacto é fundamental para equacionar as
contas do Estado. "Tem pouco espaço para aumentar a receita. Em Minas, o caixa é composto praticamente por IPVA
e ICMS, que dependem do comportamento da economia. Então, tem que cortar o que for possível", afirma.

A reforma da Previdência estadual também é essencial para tirar Minas do buraco, segundo Oliveira. Ele não descarta,
por exemplo, o aumento da contribuição do funcionalismo, de 11% para 14% como um auxílio para acabar com a crise.

O coordenador da equipe de transição do governo Zema, Mateus Simões (Novo), confirma que a reforma da
Previdência é prioridade e diz que a renegociação da dívida com a União também será necessária.

"O pacto consiste na necessidade de apoio generalizado dos poderes e das instituições às reformas de austeridade. A
primeira medida que precisará desse apoio será a renegociação da dívida com a União, mas outras medidas podem se
apresentar necessárias e, no fundo, ele se refere à necessidade de reconhecimento do estado de crise econômica e do
necessário empenho dos poderes para superar esse cenário", afirma.

Por meio da assessoria de imprensa, a Assembleia Legislativa  informou que historicamente adere aos pedidos do
governador.No entanto, somente será possível saber se haverá redução do orçamento quando a Mesa Diretora tomar
posse, em 1º de fevereiro. O Judiciário está de recesso até o 20 de janeiro.

Por nota, o Ministério Público disse reconhecer a importância do pacto para o equilíbrio das contas e afirmou que "vem
tomando medidas de austeridade para aumentar a eficiência administrativa e reduzir os gastos, principalmente com
pessoal. Mesmo havendo 300 cargos vagos para promotores de Justiça o concurso para ingresso na carreira do
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Ministério Público que está sendo realizado contempla 50 vagas, sendo importante registrar que as nomeações
ocorrerão apenas mediante disponibilidade financeira".
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