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TV Globo
Título: Romeu Zema fala sobre primeiras medidas do governo em MG - 19h28

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema, do NOVO, deu entrevista exclusiva para a Globo News. Ele fala sobre as primeiras
medidas do governo. Menciona subsidiárias da Cemig que não dependem de aprovação da Assembleia para
privatização. Pediu para que os deputados  estaduais façam o que for melhor para Minas. Ele fala sobre possibilidade
de deixar de pagar prefeituras para pagar outras contas. Entrevista: Romeu Zema - NOVO (governador).
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Diário de Araxá Online
Título: "É hora de resgatar o orgulho de ser mineiro"

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

O novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira (1/1/19), em cerimônia na Cidade
Administrativa, que seu mandato será uma resposta às demandas populares por eficiência, transparência e
compromisso com a melhoria de vida dos mineiros. Para Zema, este é o momento de unir a população e todas as
esferas de poder no Estado em torno do "Pacto por Minas". Acompanhado do vice-governador, Paulo Brant, ele abriu a
cerimônia revistando a tropa e cumprimentando a população presente.

"É nosso compromisso fazer esta mudança de valor para Minas voltar a se viabilizar. Contamos com o Legislativo, o
Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, os servidores públicos, federações e entidades representativas de classes
e da sociedade mineira para estar ao nosso lado, ao lado dos mineiros, em um grande pacto, para que tenhamos de
volta o nosso orgulho de ser mineiro", ressaltou. "Nossa responsabilidade é enorme. Não somente pelo expressivo
resultado das urnas, mas também porque não podemos repetir os erros do passado, nem estar desatentos na rota a
ser seguida", completou.

O governador anunciou que adotará medidas emergenciais para enxugar gastos e retomar a eficiência do poder
público. "Precisaremos fazer ajustes, pois a conta da irresponsabilidade chegou. Encontramos um Estado falido. E
agora, teremos que pagar a conta do passado, para que possamos oferecer um futuro melhor", disse.

"Os desafios, contudo, serão, enormes. E, nesse momento, podemos percorrer dois caminhos. Um é continuar
reclamando das gestões passadas e talvez perder mais quatro anos. O outro é enfrentar os problemas de frente e
buscar as soluções necessárias para resolvê-los. E aqui, perante todos, reafirmo que este governo se guiará pela
opção de resolver. Este é este o desejo dos mineiros", completou Zema.

Entre as medidas, estão a redução do número de secretarias, de cargos comissionados e práticas de austeridade com
o uso de recursos públicos. "Daremos o exemplo com transparência e retidão, pois é isto que os mineiros esperam de
nós. Somos servidores públicos, estamos aqui para servir quem paga impostos e não para criar e usufruir de
privilégios. Em nosso governo isso vai acabar. Vamos enxugar a máquina, com a redução de secretarias, corte de
cargos comissionados e eliminação de mordomias. Não resta outra alternativa que não seja as medidas para reduzir
despesas, tanto em pessoal quanto em contratos", completou.

Romeu Zema voltou a afirmar que irá se comprometer para garantir maior eficiência da máquina pública, com geração
de empregos e valorização de servidores. "Iremos adotar os critérios mais conservadores possíveis. Na dúvida, vamos
provisionar, pois diante da incerteza, melhor ter números confortáveis a números que nunca se realizam. Teremos pé
no chão. Mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para Minas funcionar com o foco nas pessoas", disse.

Com isso, o governador pretende tornar o modelo de gestão de Minas Gerais vitrine e inspiração para o Brasil. "Espero,
e acredito, que o Brasil, olhando para Minas, veja que é possível fazer uma gestão pública diferente, eficiente e
comprometida com as pessoas e não com os políticos".

Avanços

Para que o Estado volte a crescer e possa gerar mais empregos, Romeu Zema pretende retomar a credibilidade e
crescimento econômico de Minas Gerais. "Vamos ampliar receitas, mas sem aumentar impostos. Faremos por meio do
incentivo às empresas, aos investimentos e a quem quer trabalhar. Aproveitando as boas práticas da gestão privada e
usando novas ferramentas de administração pública, vamos simplificar processos e fazer deste Estado um amigo de
quem trabalha, empreende e produz".
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Com o intuito de fomentar o setor produtivo, o governador acredita que uma das saídas é desburocratizar a economia.
"Vamos dinamizar a economia, eliminando os entraves que afetam e inibem o setor produtivo. Temos de ser duros é
com bandido, com quem atrapalha a sociedade. E não com quem gera desenvolvimento. Desataremos os nós das
dificuldades do Estado para quem quer produzir e trabalhar em Minas, garantindo o livre mercado e liberdade para
empreender. Por isso, geradores de empregos serão muito bem-vindos em Minas Gerais", reforçou.

Citando a dívida do Estado com a União e o atraso dos repasses às prefeituras, Zema afirmou que seu maior objetivo
agora é o equilíbrio das contas públicas. "Desafiando as fórmulas tradicionais, fomos vitoriosos até aqui. E tenho
certeza que, ao final deste mandato, teremos uma casa arrumada, um Estado com a economia fortalecida, com o
aumento do número de empresas e, consequentemente, o aumento expressivo das vagas de empregos e de qualidade
de vida", citou. "Também quero deixar como legado uma dívida com a União que esteja em um patamar aceitável, que
os repasses para as prefeituras estejam regularizados, que o funcionalismo estadual esteja trabalhando satisfeito por
receber seus vencimentos em dia, e que o Estado funcione com serviços públicos de maior qualidade", finalizou.

Zema encerrou sua fala, ressaltando a importância da união para construir uma "nova Minas Gerais". "A oportunidade
de construirmos esta nova história está colocada, e, contando com o apoio de todos vocês, caminharemos unidos, com
fé e dedicação. Faremos um governo eficiente para ter uma Minas Gerais diferente. Esta é a meta desta nova gestão".

Participaram da solenidade o deputado estadual Lafayette Andrada, representando o presidente da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais, Adalclever Lopes; o procurador-geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Tonet; o
prefeito em exercício de Belo Horizonte, Paulo Lamac; o presidente  do Tribunal de Justiça Militar do Estado, James
Ferreira Santos; o defensor Público Geral, Gério Patrocínio Soares, lideranças do Partido Novo, secretários nomeados,
prefeitos, entre outras autoridades.
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A Notícia Online - João Monlevade (MG)
Título: Membros do Sevor se reúnem com Corpo de Bombeiros

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Representantes do Sevor se reúnem, na manhã de hoje, sexta feira (4), com integrantes do comando geral do Corpo
de Bombeiros, em Belo Horizonte. O encontro dos socorristas de João Monlevade com os bombeiros foi articulado pelo
deputado estadual Tito Torres  (PSDB) e pelo vereador de João Monlevade, Guilherme Nasser (mesmo partido). Eles
tentam uma medida contra a Portaria 33, que impõe uma série de condições para a atuação dos voluntários em todo o
Estado. O Sevor e outros mais de 40 grupos de resgate não podem atuar desde a quarta-feira (2). A informação da
reunião foi dada pelo presidente  do Sevor, Renato Carvalho, durante manifestação realizada na noite de quinta- feira
(3), que reuniu centenas de pessoas em João Monlevade, em apoio ao Sevor.
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Título: Nelsinho anuncia saída da Aredesma
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Colunas

Nelsinho anuncia saída da Aredesma

Em anos anteriores, o presidente  Nelson Severiano já havia manifestado certo cansaço por estar à frente da
Aredesma, mas conseguimos ? o apelo dos desportistas e atletas foi maior ? dissuadi-lo dessa ideia e ele se manteve
na condução do projeto do futebol para os másters e sêniores. Porém, os acontecimentos, ocorrências, enganações e
as decepções do ano de 2018 fizeram com que o cansaço voltasse com muita força e o desânimo se instalasse de vez.
Desta vez, o ? presidente ? está mais insistente em sua intenção.

Está bem mais difícil derrubar a ideia dessa vez. O principal problema é a questão da verba prometida e a forma como
as pessoas envolvidas trataram a situação. Faltou respeito a uma entidade tão importante e reconhecida na região pela
seriedade e organização. Na própria entrega da premiação, no dia 16, foi demonstrado pouco entusiasmo,
comparando-se a outros encerramentos de competições. A falta de compromisso obrigou a Nelsinho ?arrumar?, de
última hora, o som, que segundo consta, teria sido prometido. Foi notada, também, a ausência/permanência de
algumas autoridades do esporte da cidade e região. Na oportunidade, ao deputado Glaycon Franco  foi comunicado
também que, para os próximos anos os valores que forem destinados à entidade devem ser depositados direto na
conta da Aredesma, caso contrário serão devolvidos.

Foi muito desgastante para a Aredesma e seus diretores, que estão na cabeça da organização há mais de 37 anos, o
envolvimento de seus nomes em situações tão complicadas.Em entrevista exclusiva ao Jornal CORREIO e à Rádio
Cidade 98 FM, Lilinho deixou bem claro: ?Se no ano que vem for destinada alguma verba para nós, essa verba terá
que vir direto para a conta da Aredesma. Nós somos uma entidade reconhecida, de utilidade pública municipal e
estadual e estamos preparando para nos tornarmos reconhecidos em nível federal. Temos um nome a zelar. Que
sejam R$10, se não vierem direto, serão recusados?, reclamou Almeida.

Outro fator que a entidade pretende definir tem relação com a utilização e manutenção dos campos para evitar as
indefinições ocorridas este ano. ?Temos que ver também a questão dos campos. Por exemplo: tivemos que tirar a final
do estádio Santa Matilde, porque o mato no entorno do campo estava muito alto e não havia condições de uso?,
destacou Nelsinho. A direção também reclamou de algumas dificuldades colocadas pelos dirigentes de clubes,
entendidas como falta de colaboração em momentos importantes das competições.

Diante das alegações dos comandantes da entidade, na entrega das premiações, jogadores, dirigentes e desportistas
entoaram o refrão de ?Fica, Nelsinho?. Se Nelsinho e Lilinho deixarem a Aredesma, a entidade acaba. Essas palavras
foram ouvidas repetidas vezes no Tabuleiro da Chapada.A Aredesma é a entidade mais respeitada do futebol da
cidade e região. Além de possuir toda a documentação e estar apta a fazer a atualização que for necessária, a
Associação tem os registros oficiais como ?utilidade pública? no município e no estado e já está com a documentação
encaminhada para o registro de ?utilidade pública federal?.

Escrito por Esporte, no dia 04/01/2019

Notícias
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Jornal de Uberaba Online
Título: Estado vai priorizar dívida e reforma da previdência
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O governador Romeu Zema (Novo) terá que se esforçar na articulação com os deputados  para levar adiante duas
prioridades no início do mandato. A primeira delas é renegociar a dívida de R$ 94 bilhões que o Estado tem com a
União, processo que envolveria um acordo com o governo federal e que depende da aprovação da Assembleia de
Minas . Além disso, Zema precisará do aval da Casa Legislativa para colocar em prática a reforma da previdência,
projeto que poderá mexer em privilégios e elevar a contribuição geral dos servidores.

Pouco após ser eleito, Zema afirmou que não seria viável governar o Estado caso não houvesse a renegociação da
dívida com a União. Por mês, Minas paga R$ 250 milhões ao governo federal pela dívida. No fim de 2017, o então
governador Fernando Pimentel (PT) sancionou a Lei 22.742/17, que formaliza a adesão de Minas ao Plano de Auxílio
aos Estados. A legislação prevê, entre outras medidas, o alongamento em até 20 anos do prazo de pagamento da
dívida estadual com o governo federal e três anos de carência para o Estado retomar os pagamentos.

Apesar disso, como ainda não foi fechado um acordo com a União, Zema poderá enviar nova proposta de
renegociação da dívida à Assembleia ou até mesmo sugerir alterações na lei sancionada.

O governo federal, por sua vez, deverá exigir contrapartidas, como o congelamento de salários, o aumento da
contribuição previdenciária e a privatização de empresas estatais - esta última medida é defendida a longo prazo por
Zema, incluindo no bolo de privatizações a Cemig e a Copasa.

Nesse sentido, a eventual renegociação da dívida poderá implicar em uma reforma da previdência.

Nos últimos oito anos, Minas Gerais mais que dobrou o déficit previdenciário, que fechou 2017 em R$ 16 bilhões. Além
disso, 56% da receita do Estado é comprometida com a previdência.

Sem saída - Para o deputado estadual Guilherme da Cunha  (Novo), o governo tem ciência de que "medidas
amargas" serão necessárias.

"São pautas impopulares e amargas, mas o momento de crise é tão severo, que se isso não for feito, não teremos
como pagar salários e a previdência simplesmente vai quebrar. É um pensamento a longo prazo. Aumentar a
contribuição eventualmente para renegociar a dívida parece interessante", avalia Cunha, eleito para a primeira
legislatura.

Apesar de dizer que não pretende obstruir a pauta ou dificultar o trabalho de Zema no início do mandato, o deputado
André Quintão (PT) não é favorável ao aumento da contribuição.

"Vamos estudar outras possibilidades. Simplesmente aumentar a contribuição para renegociar a dívida não é o único
caminho e não somos favoráveis. Existe uma proposta de abater a dívida do Estado com a União a partir de uma
compensação da Lei Kandir que nunca recebeu. Então, temos outros caminhos", diz o petista.

Segundo a proposta de compensação, Minas abateria R$ 100 bilhões da dívida de R$ 94 bilhões, referentes ao que o
Estado deixou de arrecadar com a Lei Kandir nos últimos 21 anos.

Para o economista Marcus Renato Xavier, da Faculdade de Economia da USP, o mais provável é que o Estado ceda
aumentando a contribuição para conseguir renegociar a dívida.

"Podem não gostar, mas sem aumentar a contribuição, você teria que começar a taxar os que já estão aposentados, o
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que pode ser bem pior. E o governo federal irá exigir o aumento da contribuição para ceder e renegociar a dívida de
Minas. Contar com a Lei Kandir para acertar as contas é apostar no improvável, até porque a União não sinalizou que
pretende pagar os valores da Lei Kandir", diz Marcus.
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Título: Mário Marcus vai inaugurar dez obras em dois meses
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Política

Mário Marcus vai inaugurar dez obras em dois meses

Ao fim do seu segundo ano de mandato, o prefeito Mário Marcus (DEM) fez uma avaliação positiva de sua gestão. O
motivo está nas obras, que são a menina dos olhos do engenheiro por trás do comando da cidade. Foram 26 as
inauguradas em 2018 e há outras 10 engatilhadas, para serem entregues ainda nos dois primeiros meses do ano. A
cidade também foi a que mais gerou empregos: 2 mil, graças a atração de novos negócios. E a proposta seria ter
projetos mais ousados, se não fosse o atraso de repasses por parte do governo estadual, que acabou por gerar,
inclusive, dificuldades em quitar o 13º salário. Com projetos importantes à vista, como a inauguração de dois postos
avançados da PM e liberação de obras paradas, Mário Marcus comemora a união com a Câmara, deputado Glaycon
Franco , instituições empresariais e o povo que, de acordo com sua avaliação, também tem apoiado seus projetos.
Confira uma síntese dos principais assuntos.
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A Notícia Online - João Monlevade (MG)
Título: Nova Lei do governo de Minas impede socorro do Sevor
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O Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor), entre outros 40 grupos voluntários do estado de Minas
Gerais, suspendeu os atendimentos por tempo indeterminado, desde a última quarta-feira (2). Os grupos voluntários de
resgate cumprem determinação da Lei Estadual 22.834 de 5 de janeiro de 2018 e que foi sancionada pelo
ex-governador de Minas, Fernando Pimentel (PT).
 Em julho do ano passado, a Portaria 33, publicada pelos bombeiros, regulamentou a lei e trouxe maior detalhamento
da norma. Ela deu prazo até o fim de 2018 para os grupos se adequarem às determinações, sob pena de advertência,
multa e interdição da atividade se continuassem atuando, fora das regras. Com a medida, entidades que reúnem 1,8
mil pessoas que atuam como socorristas voluntários estão com as atividades suspensas em todo o estado.
 Conforme a nova Legislação, os grupos de resgate voluntários de Minas Gerais precisam cumprir uma série de
requisitos para se credenciarem junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Assim, grupos da região, como o Sevor (João
Monlevade), Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (Gave - Nova Era), Resgate Emergencial Voluntário da
Estrada Real (Rever - Santa Bárbara), Anjos do Asfalto (Caeté), Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata,
também suspenderam o atendimento. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, aproximadamente apenas 73 possuem
Unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Na região, apenas Itabira conta com os serviços e a unidade
é a única responsável por atendimentos de emergência e socorro na região, após a suspensão dos voluntários.
Segundo o presidente  do Sevor, Renato Carvalho, apesar da Lei ser de 5 de janeiro do ano passado e com prazo de
um ano para que os grupos fizessem as adequações necessárias, o Sevor somente foi comunicado disso no dia 26 de
dezembro 2018. O presidente  afirma que as exigências para o credenciamento dos grupos junto aos Bombeiros
Militares dificultam a continuidade dos serviços de atendimento de urgência e emergência.
 O documento determina, entre outras medidas, que somente médicos, enfermeiros e ou técnicos de enfermagem é
quem podem fazer atendimentos a vítimas, desconsiderando os bombeiros civis. "O Sevor possui dois médicos
cadastrados e 12 técnicos em enfermagem, mas esse número é insuficiente para fazer atendimentos 24h como
fazemos hoje", disse Renato.
No entanto, o presidente  do Sevor destaca a capacitação dos 80 integrantes do Sevor, sobretudo, dos que são
bombeiros civis e que trabalham como voluntários. Segundo Renato, todos os integrantes recebem de 250 a 300 horas
de cursos mensais de atendimento pré-hospitalar, direção de veículos de emergência, resgate em altura,
desencarceramento de veículos, resgate aquático e incêndio, entre outros. "Nunca tivemos nenhum questionamento de
conduta. São quase vinte anos de história e mais de 23 mil atendimentos desde 2000, quando fomos criados",
declarou.
O presidente  do Sevor reitera que foi oficializado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a suspender as
atividades, já a partir de janeiro deste ano. Caso contrário, o grupo pode ser notificado, multado e até interditado.
 Em nota, o Sevor explica que "as ocorrências recebidas serão registradas e repassadas à Unidade do Bombeiro Militar
da cidade de Itabira, a 42 km de João Monlevade, para que estes venham realizar o atendimento em nosso município e
em toda a região. A partir de janeiro 2019 com a suspensão das atividades das Equipes de Resgate Voluntária, as
Unidades dos Corpos de Bombeiros Militares terão aumento no número de ocorrências, aumentará os gastos do
Estado, terão maior desgaste das viaturas e do efetivo e para piorar quem solicitar atendimento terá que aguardar mais
tempo para a chegada do socorro", diz o texto.

Protestos

 Na tarde de terça-feira (1º), integrantes do Sevor fizeram assembleia e decidiram pela suspensão das atividades da
entidade por tempo indeterminado. Após, o grupo fez manifestações na BR-381, onde posicionaram ambulâncias e
também em frente à Praça do Povo, em Carneirinhos. Nova manifestação contra a determinação do governo estadual
foi realizada ontem (3) na região central da cidade. A população aderiu à causa e lamentou a paralização dos serviços.
Também, nas redes sociais, circula uma petição pública pela manutenção dos trabalhos do Sevor. O documento é
direcionado ao Governo Estadual de Minas Gerais, Corporação de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e
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Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O endereço, para quem quiser assinar, é
https:peticaopublica.com.br/pview.aspx?piBR109868. Até o fechamento desta página, 4.334 pessoas assinaram o
manifesto e compartilharam nas redes sociais.
 A Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços (Acimon) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) foram
contra a determinação do governo e declararam apoio ao Sevor. A Acimon, inclusive, solicitou a intervenção do
presidente  da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas)
junto ao governador.

Liminar

Ainda de acordo com o presidente  do Sevor, Renato Carvalho, advogados já se ofereceram para trabalhar em
defesa da manutenção das atividades do Sevor e vão protocolizar pedido de liminar, a fim de garantir os serviços dos
voluntários. Enquanto isso, os integrantes do Sevor continuarão realizando atividades internas na entidade,
participando de campanhas de prevenção de acidentes, ministrando palestras em escolas e fazendo trabalho de
conscientização.

Entenda o caso

 O governo de Minas publicou, no dia 2 de julho, a Portaria 33, editada pelo Corpo de Bombeiros como norma para
organizar, padronizar e regulamentar a atuação de atividades parecidas com as que são desempenhadas pelos
bombeiros militares. A medida traz exigências e cumprimentos de requisitos às chamadas atividades auxiliares, que
envolvem funções como, por exemplo, bombeiro civil, guarda-vidas e socorrista voluntário, que também são de grande
importância para a segurança da sociedade em todo o estado de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a
medida não é para acabar com serviços voluntários ou com os bombeiros civis.

Tentativas

 A partir da Portaria, em julho de 2018, foi criada a Associação Estadual dos Bombeiros Voluntários e Equipes de
Resgate Voluntárias de Minas Gerais (VolunterMinas) com o objetivo de organizar, padronizar, fiscalizar, assessorar e
dialogar os interesses da categoria junto ao Governo Estadual e Federal. A entidade enviou ofício ao Corpo de
Bombeiros, em outubro de 2018, pedindo mais flexibilidade e mais prazo para que os voluntários cumprissem as
adequações. No entanto, segundo Renato Carvalho, o documento não foi sequer respondido. "A diretoria da
VolunterMinas vai notificar as autoridades competentes e realizar ações para que o mais breve possível as atividades
externas possam ser realizadas pelas entidades filiadas, pois consideramos a vida como o nosso maior bem", disse o
presidente da entidade, Fabrício Coelho. O deputado estadual Tito Torres  (PSDB) anunciou que entrou com
mandado de segurança "urgente" contra a sanção do Governo Estadual.

Morte

 Na noite de quarta-feira (2), o idoso Luiz Fernando Serafim, de 61 anos, foi atropelado por uma carreta na altura do km
323 da BR-381, na localidade de Baixada Pimenta, em Nova Era. Ele morreu depois de ter ficado por cerca de duas
horas aguardando por socorro. O Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (Gave) foi acionado, mas devido à
portaria de número 33, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, eles não puderam atender à ocorrência. Na
manhã de ontem, populares interditaram a via em protesto.

Convênio como solução

 O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais esclarece que a portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde, que
trata sobre o atendimento pré-hospitalar, prevê que as esquipes de resgate voluntário devem ser compostas por
agentes oriundos da saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, ou por pessoas não oriundas da
saúde, mas que exerçam atividades de condutor de veículo de emergência, telefonista ou operador de rádio. Porém,
em Minas, a maioria dos grupos voluntários dispõem de socorristas que não são da área da saúde, mas que tripulam
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ambulâncias e exercem intervenções diretamente nas vítimas. Assim, a maioria dos socorristas é formada em cursos
de bombeiro civil ou de primeiros socorros, mas não está apta para exercer o atendimento pré-hospitalar, de acordo
com a nova lei.
 A corporação diz entender que o bombeiro civil é um parceiro importante na atividade de proteção da sociedade. Para
os bombeiros, a Portaria nº 33/2018 padroniza as diversas brigadas existentes no Estado. "Os voluntários são parceiros
e reconhecemos que eles promovem um serviço de relevância. Só que esse serviço tem que estar de acordo com as
normas. Precisamos ter a garantia de que as pessoas estão bem treinadas. Sei que determinado voluntário tem a
preparação, mas se você quiser pode criar agora uma brigada de incêndio e não havia até então nenhuma norma para
regulamentar isso", afirma o major João Guilherme Britto Vieira, chefe da Divisão de Gestão de Atividades Auxiliares do
Corpo de Bombeiros.
 Além disso, conforme a portaria, grupos voluntários de resgate, como o Sevor, podem procurar a Secretaria de Estado
de Saúde para serem reconhecidos como instituições que prestam um serviço de relevância devidamente conveniado
com o estado. A partir daí é possível buscar o credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, mesmo com profissionais
que não sejam médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem na linha de frente. (Com informações do Estado de
Minas).
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Maria Tereza Oliveira

Polêmico desde antes de efetivamente entrar para a política, Cleitinho  Azevedo (PPS), vem colecionando apoiadores
e críticos de seu estilo irreverente. Desde os tempos de " Cleitinho  Elétrico", ele já dava o que falar, com discursos
energéticos durante as apresentações, onde criticava políticos locais.

Após afirmar que foi "boicotado", ele entrou para a política em 2016 quando se candidatou a vereador. Na época,
Cleitinho teve pouco mais de 3 mil votos, mas foram suficientes para conquistar uma cadeira na Câmara.

Desde que assumiu seu lugar como vereador, ele passou a protagonizar polêmicas e postá-las em suas redes sociais.
Suas atitudes dividiram opiniões, causaram debates e, consequentemente, aumentou sua popularidade. Ele passou a
ser conhecido em todo o Estado e em outros lugares do país.

Mudança de Casa

Cleitinho  aproveitou sua popularidade nas redes sociais para lançar candidatura ao cargo de deputado estadual. Ao
contrário da maioria, ele não gravou propaganda para TV e também não usou muita panfletagem, priorizando a
plataforma que lhe fez famoso: a internet.

Como resultado, obteve mais de 115 mil votos nas eleições de 2018 e trocou a Câmara pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).

Em entrevista ao Agora, Cleitinho  afirmou que, apesar de ter sido eleito para representar Minas por inteiro, irá
priorizar Divinópolis.

- Vou entrar com humildade e "pé no chão" porque vou estar ali para produzir para o Estado. Eu sei quais são as
prioridades de Divinópolis e estarei lutando por estas questões - prometeu.

O deputado afirmou que vai cobrar do governador Romeu Zema (Novo) que os repasses aos municípios sejam
regularizados.

- A questão da valorização da classe da educação será uma das minhas bandeiras. Irei lutar para que os professores
sejam valorizados - afirmou.

Apesar de declarar apoio à classe, Cleitinho  também se posiciona a favor do projeto "Escola Sem Partido", assunto
que é criticado pela maioria dos professores.

Mudança para a ALMG?

Mesmo antes de assumir, ele já foi alvo de polêmicas. A maior até o momento seria sobre uma mudança para seu
gabinete na ALMG. De acordo com notícias, Cleitinho  teria pedido para que fosse instalado um chuveiro e anexada
uma cama em seu gabinete, já que o mesmo abriu mão do auxílio moradia. Ele comentou o assunto.

- A imprensa distorceu um pouco esta situação. Eu não vou morar na ALMG. O que aconteceu é que como estou
abrindo mão do auxílio moradia e vou continuar morando em Divinópolis. Eu irei para Belo Horizonte nas terças,
quartas e quintas e na maioria das vezes eu vou voltar porque é perto. Mas, se acontecer algum imprevisto, eu
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perguntei se havia algum empecilho eu passar a noite no meu gabinete, porque ele é muito confortável. Só isso. Eles
ficaram de olhar para mim, mas eu nunca disse que eu iria mudar para a Assembleia - esclareceu.

Sem "privilégios"

Cleitinho  sempre afirmou que quer acabar com as "mordomias" dos políticos. Ele anunciou que, além de abrir mão do
auxílio moradia, também não terá auxílio paletó, que conforme o deputado explicou, equivale à R$ 25 mil agora no
início do mandato e mais R$ 25 mil no fim, totalizando R$ 50 mil.

Questionado se ele achava que se este posicionamento poderia influenciar os colegas deputados  a fazerem o
mesmo, ele disse que é incerto.

- São 77 pessoas com ideias e posturas diferentes, mas o primeiro passo tem de ser dado. Cada um faz conforme sua
consciência - opinou.
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Quer saber?

Então; conhecido por falar de forma espontânea e sem pensar, mete bronca nas redes sociais. Na entrevista, falou de
assuntos já presentes em suas plataformas digitais, como apoiar o projeto Escola Sem Partido e privatizações, como
da Copasa. Além disso, fazer de seu gabinete na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), um dormitório.
Ah! Tem mais: chega à ALMG com promessa de inovação, como fazer lives semanais, gabinete itinerante e
desenvolvimento de um aplicativo para o cidadão denunciar irregularidades e problemas. Daqui até ele assumir o
cargo, não duvide que muitas ideias mirabolantes ainda vão aparecer.
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Uma das deputadas estaduais novatas, Beatriz Cerqueira (PT) foi a mulher mais votada para a Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) na eleição passada. Nos últimos anos, ela coordenou o Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação no estado (Sind-UTE/MG) e presidiu a Central Única dos Trabalhadores em Minas
(CUT-MG).

A parlamentar critica o projeto Escola Sem Partido que, para ela, teria como consequência a saída dos pobres na
educação. "É pensada para os ricos, exclui o povo e, portanto, precisa ser combatida por toda a comunidade. Não é um
problema de professor. É um modelo que tem como objetivo a privatização da educação, e, portanto, torná-la uma
mercadoria, e não um direito. Com o tempo, quem tem dinheiro tem escola. Quem não tem dinheiro, não tem. Esse
modelo é do Chile, já foi testado nos Estados Unidos e em ambos fracassou", analisou.

Beatriz ressalta que vai lutar contra a privatização de estatais mineiras, pretendida pelo governador Romeu Zema
(Novo). "A gente escuta que tudo que é público é corrupto, tem altos salários, privilégios. Isso é mentira. Constroem
falsas ideias, generalizam para dar sustentação necessária para um projeto de retirada de direitos da população."

Para a deputada, privatizar não resulta em benefícios. "Não traz dinheiro para o estado, não melhora a prestação do
serviço. A gente tem que discutir os problemas do estado pela sua receita. Privatizar qualquer área do estado só
tornará a prestação de serviços mais cara", disse.

impresso em 19/02/2019 às 04:30 26 de 208

http://www.itatiaia.com.br/noticia/mulher-mais-votada-para-a-almg-beatriz-cerque
http://www.interclip.com.br/


Correio do Papagaio - MG
Título: Zema avalia privatização de algumas subsidiárias da Cemig, como a Taesa

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

O governador recém-empossado em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou mais cedo em entrevista à
GloboNews que o programa de recuperação fiscal, que prevê como contrapartida privatizações, pode ter algumas
decisões que não passam pela aprovação em Assembleia para um plano de venda. "Algumas subsidiárias da Cemig,
por exemplo a Taesa, e não dependem de aprovação estadual. Já outras, como Cemig e Copasa, vão depender da
Assembleia em Minas Gerais", disse.

Segundo Zema, essas empresas vinham sendo "infelizmente" usadas como instrumento político. "Quero entregar um
Estado muito mais enxuto com muito menos empresas do que eu estou entrando. Um governo com menos poder é um
governo melhor, pois vai focar naquilo que é importante para a população, que é saúde, educação e segurança".

A postura de privatização e de regime liberal está alinhada com o governo de Jair Bolsonaro (PSL) segundo ele.
"Somos um partido liberal, o que nos difere é que Bolsonaro tem um discurso mais exaltado, e nós somos mais
comedidos. Talvez o partido Novo seja mais liberal ainda."

E completou: "As empresas estatais não fazem sentido". No Brasil elas atendem mais à classe política do que à
população".

Fonte: Estadão Conteúdo
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Nesta sexta-feira (4) ,o governador de Minas Gerais, em entrevista a GloboNews, Romeu Zema (Novo), afirmou que o
13º salário dos servidores estaduais será parcelado e que fará o "possível e o impossível" para que o pagamento seja
feito neste ano. "Nós vamos fazer de tudo. O possível e o impossível. E, tão logo a renegociação com o tesouro
nacional seja levada adiante, com toda a certeza isso vai ser possível. E eu quero priorizar esse pagamento. É um
direito do funcionário público e não quero que ele fique com isso aqui em aberto. Vamos fazer de tudo para que isso
seja pago durante o decorrer deste ano, mas não quero afirmar isso agora, porque os dados estão sendo levantados",
destacou.

O último governo terminou o ano sem pagar o 13º ao funcionalismo público. Na última sexta-feira (28), a gestão de
Fernando Pimentel (PT) informou que a situação seguia indefinida. Na quarta-feira (2), Zema disse que o 13º salário
dos servidores estaduais não será pago "tão cedo".

Zema destacou ainda que o "cobertor é muito curto" e que, quando o pagamento do 13º for feito aos servidores, vai
deixar de pagar "alguma coisa" às prefeituras, que também está com repasses atrasados. "O cobertor é muito curto. Na
hora que você tampa uma parte, você destampa outra. Mas vamos estar tentando conciliar de forma que o impacto seja
o menor possível para ambos", disse.

O governador também comentou a relação entre as propostas do Partido Novo e do presidente  Jair Bolsonaro
(PSL). "As propostas do Partido Novo e do governo Bolsonaro são extremamente alinhadas. Nós somos um partido
liberal. Eu diria que a única coisa que nos difere é que o Bolsonaro tem um discurso um tanto quanto mais exaltado e
nós somos mais comedidos. Mas a nossa linha de ação, eu posso dizer, são praticamente idênticas", analisou.

Romeu Zema falou ainda que as empresas estatais não fazem sentido e que o DNA do Partido Novo coincide em 99%
com o governo de Bolsonaro.

"Talvez o Partido Novo seja mais liberal ainda na parte econômica. Do nosso ponto de vista as empresas estatais não
fazem sentido, principalmente em um país como o Brasil, aonde elas têm sido utilizadas muito mais pela classe política
do que atendido à finalidade da população. E talvez o governo Bolsonaro tenha ainda uma visão de que algumas
empresas nesse sentido deverão ser preservadas. Mas eu vejo isso como um detalhe pequeno diante do contexto
geral. Acho que o nosso DNA coincide em 99,5%. Pouquíssima coisa talvez nós não estejamos alinhados",
acrescentou.

Segundo Zema, estatais têm sido usadas como instrumento político. Ele citou subsidiárias da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig) que não precisam de aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) para
a privatização e falou estar otimista com aprovação na Casa da venda de outras empresas.

"Cemig e Copasa que vão depender realmente de aprovação de assembleia aqui em Belo Horizonte. Mas estou
otimista, os prefeitos estão numa situação de penúria aqui em minas e já solicitaram os seus deputados  estaduais
que façam o que for melhor em Minas. Então existe aqui esse sentido de união e eu percebo que nós não teremos
dificuldade em aprovarmos essas reformas que o estado de minas tanto precisa", afirmou.

O governador disse que a renegociação da dívida de Minas com o governo federal pode gerar um alívio de cerca de
R$ 7 bilhões por ano aos cofres do estado. Segundo Zema, outra questão que será discutida com o Planalto é a Lei
Kandir.

"Nós vamos ter de ver com o governo federal a questão dos estados exportadores no que diz respeito à Lei Kandir.
Não ficar falando de passado, mas principalmente do presente. Nós temos muitas empresas exportadoras em Minas
que acumulam créditos de impostos estaduais e que o estado não tem condição de ressarci-las", salientou.

Além da renegociação da dívida, Zema disse que pretende reduzir despesas "como nunca se viu" no estado. De
acordo com ele, nos primeiros dias de governo milhares de pessoas foram exoneradas. "Ainda não temos o número
exato, esse processo vai continuar, porque há pessoas sem o que fazer, subutilizadas em toda máquina pública, em
autarquias", destacou.

O governador falou que mudanças terão que ser feitas na Previdência em Minas e comentou a declaração de
Bolsonaro sobre o assunto. O presidente  afirmou nesta quarta-feira (3) que a "ideia inicial" do governo para aprovar
uma reforma da Previdência é estabelecer de forma gradativa idade mínima para aposentadoria de 62 anos para
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homens e 57 para mulheres.
"Ela [Previdência] hoje é a causa do maior rombo nas contas do estado. Vai ser necessário rever alíquotas. Eu ainda

não tenho esses números. Isso está sendo levantado pela Secretaria da Fazenda. E com relação à idade que o
presidente  Bolsonaro propõe, eu a princípio concordo, mas vejo que nós temos de ter uma elevação gradual, que seja
um ano a cada cinco anos, ou a cada quatro, porque a expectativa de vida da população aumenta continuamente",
opinou.
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Romeu Zema diz que 13° salário dos servidores será parcelado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira (4) que o 13º salário dos servidores
estaduais será parcelado e que fará o "possível e o impossível" para que o pagamento seja feito neste ano.

"Nós vamos fazer de tudo. O possível e o impossível. E, tão logo a renegociação com o tesouro nacional seja levada
adiante, com toda a certeza isso vai ser possível. E eu quero priorizar esse pagamento. É um direito do funcionário
público e não quero que ele fique com isso aqui em aberto. Vamos fazer de tudo para que isso seja pago durante o
decorrer deste ano, mas não quero afirmar isso agora, porque os dados estão sendo levantados", destacou.

O último governo terminou o ano sem pagar o 13º ao funcionalismo público. Na última sexta-feira (28), a gestão de
Fernando Pimentel (PT) informou que a situação seguia indefinida. Na quarta-feira (2), Zema disse que o 13° salário
dos servidores estaduais não seria pago "tão cedo".

O governador destacou ainda que o "cobertor é muito curto" e que, quando o pagamento do 13º for feito aos servidores,
vai deixar de pagar "alguma coisa" às prefeituras, que também está com repasses atrasados.

"O cobertor é muito curto. Na hora que você tampa uma parte, você destampa outra. Mas vamos estar tentando
conciliar de forma que o impacto seja o menor possível para ambos", disse.

Zema também comentou a relação entre as propostas do Partido Novo e do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

"As propostas do Partido Novo e do governo Bolsonaro são extremamente alinhadas. Nós somos um partido liberal. Eu
diria que a única coisa que nos difere é que o Bolsonaro tem um discurso um tanto quanto mais exaltado e nós somos
mais comedidos. Mas a nossa linha de ação, eu posso dizer, são praticamente idênticas", analisou.

O governador falou ainda que as empresas estatais não fazem sentido e que o DNA do Partido Novo coincide em 99%
com o governo de Bolsonaro.

"Talvez o Partido Novo seja mais liberal ainda na parte econômica. Do nosso ponto de vista as empresas estatais não
fazem sentido, principalmente em um país como o Brasil, aonde elas têm sido utilizadas muito mais pela classe política
do que atendido à finalidade da população. E talvez o governo Bolsonaro tenha ainda uma visão de que algumas
empresas nesse sentido deverão ser preservadas. Mas eu vejo isso como um detalhe pequeno diante do contexto
geral. Acho que o nosso DNA coincide em 99,5%. Pouquíssima coisa talvez nós não estejamos alinhados",
acrescentou.

De acordo com Zema, estatais têm sido usadas como instrumento político. Ele citou subsidiárias da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) que não precisam de aprovação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) para a privatização e falou estar otimista com aprovação na Casa da venda de outras empresas.

"Cemig e Copasa que vão depender realmente de aprovação de assembleia aqui em Belo Horizonte. Mas estou
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otimista, os prefeitos estão numa situação de penúria aqui em Minas e já solicitaram os seus deputados  estaduais
que façam o que for melhor em Minas. Então existe aqui esse sentido de união e eu percebo que nós não teremos
dificuldade em aprovarmos essas reformas que o estado de Minas tanto precisa", afirmou.

O governador disse que a renegociação da dívida de Minas com o governo federal pode gerar um alívio de cerca de R$
7 bilhões por ano aos cofres do estado. Segundo Zema, outra questão que será discutida com o Planalto é a Lei
Kandir.

"Nós vamos ter de ver com o governo federal a questão dos estados exportadores no que diz respeito à Lei Kandir. Não
ficar falando de passado, mas principalmente do presente. Nós temos muitas empresas exportadoras em Minas que
acumulam créditos de impostos estaduais e que o estado não tem condição de ressarci-las", salientou.

Além da renegociação da dívida, Zema disse que pretende reduzir despesas "como nunca se viu" no estado. De acordo
com ele, nos primeiros dias de governo milhares de pessoas foram exoneradas.

"Ainda não temos o número exato, esse processo vai continuar, porque há pessoas sem o que fazer, subutilizadas em
toda máquina pública, em autarquias", destacou.

O governador falou que mudanças terão que ser feitas na Previdência em Minas e comentou a declaração de
Bolsonaro sobre o assunto. O presidente  afirmou nesta quarta (3) que a "ideia inicial" do governo para aprovar uma
reforma da Previdência é estabelecer de forma gradativa idade mínima para aposentadoria de 62 anos para homens e
57 para mulheres.

"Ela [Previdência] hoje é a causa do maior rombo nas contas do estado. Vai ser necessário rever alíquotas. Eu ainda
não tenho esses números. Isso está sendo levantado pela Secretaria da Fazenda. E com relação à idade que o
presidente  Bolsonaro propõe, eu a princípio concordo, mas vejo que nós temos de ter uma elevação gradual, que seja
um ano a cada cinco anos, ou a cada quatro, porque a expectativa de vida da população aumenta continuamente",
opinou.

Com informações do G1

Relacionado
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Melhores momentos da entrevista com o deputado estadual eleito pelo PPS, Cleitinho .
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Governador Romeu Zema afirmou mais cedo que o programa de recuperação fiscal, que tem em contrapartida
privatizações, podem ter algumas decisões que não passam em aprovação na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais. Zema citou empresas subsidiárias da Cemig, como a Taesa que não depende de aprovação estadual. A Cemig
e a Copasa como um todo dependem de aprovação da ALMG. Zema disse que essas empresas foram usadas como
cabide de emprego. Comentário de Bernardo Miranda.
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TV Globo
Título: Entrevista com Romeu Zema - 12h35

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema deu uma entrevista para Globo News, na conversa com os jornalistas, Zema falou sobre a
relação com o governo federal, dívida do estado e pagamento do 13ª salário. Zema diz que tem em Minas algumas
subsidiarias da Cemig e empresa do estado que não dependem da aprovação da Assembleia estadual. A privatização
da Cemig e Copasa vai depender da Assembleia. Ele diz que as prefeituras estão em uma situação de penúria e
solicitaram aos seus deputados  estaduais que façam o melhor por Minas. Entrevista: Romeu Zema - governador de
Minas Gerais.
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Rádio CBN
Título: Aumento no valor da segunda via da carteira de identidade - 11h13

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Novo valor cobrado para emissão da segunda via carteira de identidade, o serviço que custava R$32,00 passou para
R$ 72,00. A tarifa para obter a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais mais do que dobrou em duas
semanas e as pessoas que utilizam o serviço reclamam do aumento o valor era de R$32,00 até o dia 21 de dezembro
do ano passado e depois chegou a R$ 65,00  e nesta quarta-feira passou a custar cerca de R$ 72,00, um reajuste de
quase 125%. Ent: Maria de Fátima de Almeida (artesã),  Franciele Fabíola (faxineira). Em Belo Horizonte o serviço é
feito nas quatro UAI's unidades de atendimento integrado da Praça Sete, Barreiro e Barro Preto e também no posto de
identificação da Assembleia de Minas .
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Rádio UFMG Educativa
Título: Transição do governo prejudica serviços em MG - 12h33

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Política - A transição de governo prejudica serviços em Minas como empréstimo de livros em biblioteca e exonerações
em cargos públicos. Novas declarações dadas pelo governador Romeu Zema. Na Rede Minas, foram exonerados 75
dos 222 servidores, colocando em risco o funcionamento da emissora. Incerteza sobre funcionários da MGS e UAI
Praça Sete. Entregas de documentos de identidade estão atrasadas. Ele disse o que pode acontecer com algumas
subsidiárias da Cemig sobre privatização e que não depende de aprovação da Assembleia Estadual. Ele falou também
sobre o pagamento do 13º salário dos servidores. Ele disse que quando pagar o 13º vai deixar de pagar algo, como aos
municípios. Entrevista: Romeu Zema (governador de Minas).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h01

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Entrevistado: Cleitinho  - PPS (deputado estadual)  Jornalista: Quais são as prioridades do seu trabalho,a partir do
momento que o senhor chegar na Assembleia Legislativa ? Deputado: ''Meu trabalho é voltado para a valorização da
educação,a questão do salário dos servidores,dos professores, o que pudermos fazer pra priorizar nesses pagamento
vamos lutar por isso.E também uma reforma de consciência política.Conscientizar os políticos a tomar vergonha na
cara e fazer o melhor para o povo mineiro.''
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Rádio Super Notícia FM
Título: Aparte Deputado eleito pelo Novo pediu a retirada de emendas que reduziam o ICMS da

gasolina -06h57
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Umas das bandeiras defendidas pelo do Partido Novo é a redução da carga tributária. No entanto,membros da legenda
solicitaram ao deputado estadual Alencar da Silveira Jr . (PDT) a retirada de duas emendas, que tinham o objetivo de
reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, de uma proposta que tramitava
na Assembleia Legislativa  no fim do ano passado.O Projeto de Lei (PL) 5.408/2018, do então governador Fernando
Pimentel (PT), propunha a alteração de trechos da legislação existente que beneficiariam as atividades de produção de
laticínios, financiamento agropecuário e geração de energia eólica, englobando ainda o reajuste de taxas de serviço do
Estado e modificações em procedimentos administrativos. A proposta foi aprovada, sem as emendas de Alencar, e
transformada na Lei 23.174/2018, que já está em vigor.
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Itatiaia
Título: Entrevista com Beatriz Cerqueira - 07h54

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

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Na quarta entrevista especial com os parlamentares eleitos para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa ,
vamos conhecer hoje um pouco das propostas da futura deputada estadual Beatriz Cerqueira , do PT. Beatriz
Cerqueira é a mulher mais votada da Assembleia Legislativa . Ela comenta que entrou na militância na pastoral da
juventude, militância da igreja católica. Entrevista: Beatriz Cerqueira - deputada estadual.
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Portal O Tempo
Título: A Parte - Deputado eleito pelo Novo pediu a retirada de emendas que reduziam o ICMS da

gasolina
Editoria: A Parte
Assunto: ALMG

Publicado: 04-01-2019 Link para a Notícia

Umas das bandeiras defendidas pelo do Partido Novo é a redução da carga tributária. No entanto, membros da legenda
solicitaram ao deputado estadual Alencar da Silveira Jr . (PDT) a retirada de duas emendas, que tinham o objetivo de
reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, de uma proposta que tramitava
na Assembleia Legislativa no fim do ano passado.

O Projeto de Lei (PL) 5.408/2018, do então governador Fernando Pimentel (PT), propunha a alteração de trechos da
legislação existente que beneficiariam as atividades de produção de laticínios, financiamento agropecuário e geração
de energia eólica, englobando ainda o reajuste de taxas de serviço do Estado e modificações em procedimentos
administrativos. A proposta foi aprovada, sem as emendas de Alencar, e transformada na Lei 23.174/2018, que já está
em vigor.

"Eu já tinha conseguido a assinatura do colegiado para incluir a emenda, mas, pouco antes de anexá-las, o deputado
estadual (eleito) Guilherme da Cunha  (Novo) me procurou, e o vice-governador Paulo Brant (Novo) procurou o
deputado Adalclever Lopes (MDB) e o deputado Agostinho Patrus  (PV) pedindo para que essas emendas fossem
retiradas da proposta", conta Alencar.

De acordo com o parlamentar, o deputado estadual eleito Guilherme da Cunha  justificou que o pedido em razão da
situação fiscal do Estado. "Eu os questionei, pois a redução de impostos sempre foi uma das propostas do Novo
durante a campanha eleitoral. Ele me afirmou que, devido ao contexto do governo, com atraso no pagamento dos
servidores, com a dívida com os municípios e com fornecedores de itens essenciais para a administração, nenhuma
renúncia de receita seria viável no momento. Ele me disse que seria irresponsável da nossa parte aprovar essas
emendas, pois elas poderiam piorar ainda mais a situação dos municípios e dos servidores", contou o pedetista.

Alencar explicou ainda que, contudo, o deputado do Novo se comprometeu a tentar resolver a questão dos impostos
sobre combustíveis. "Eu não voto a favor de nenhum aumento de impostos. Eu voto só para diminuir taxas. O deputado
Guilherme fez um compromisso comigo de tentarmos resolver essa triste situação do nosso elevado ICMS sobre
combustíveis assim que houvermos solucionado a crise fiscal pela qual passa Minas Gerais. Vamos aguardar", disse o
parlamentar.

Uma das emendas apresentadas por Alencar propunha que a taxa do ICMS sobre o valor final da gasolina fosse de
25% em vez dos 31% cobrados hoje. Na justificativa da proposta, o deputado do PDT afirma que a alíquota de Minas
Gerais deve se igualar à aplicada no Estado de São Paulo.

A outra emenda retirada a pedido do Partido Novo reduzia a alíquota sobre combustíveis para aviação, de 25% para
12%. No texto, para justificar a diminuição, Alencar afirma que, "como não há atualmente praticamente nenhuma
arrecadação, pois as empresas aéreas optam por abastecer suas aeronaves em outras unidades da Federação, uma
suposta perda de receita não iria acontecer".

Procurado, o deputado estadual eleito Guilherme da Cunha  disse que defende a redução dos impostos, mas que,
com certeza, o momento não é o ideal. "É uma pauta que a gente, do Partido Novo, defende, sim, mas as emendas,
feitas talvez com a melhor das intenções, foram apresentadas sem o devido impacto nas contas públicas. Ficou
evidente que, na atual situação do Estado, não podemos reduzir as arrecadações", afirmou. O parlamentar, que vai
liderar a bancada do Novo na Assembleia, disse que se o projeto passasse, a atual crise financeira poderia se agravar
ainda mais, uma vez que o ICMS cobrado nos combustíveis é o principal item de arrecadação para os cofres estaduais.
(Ana Luiza Faria/Lucas Henrique Gomes)
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