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Rádio América
Título: Reforma da previdência e dívida com a união, vão exigir de zema forte articulação - 16h52

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema 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 94 bilhões de reais 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 Gerais.
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Portal EM
Título: Entenda por que Zema não pode cumprir promessa de ficar sem receber salário

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Como não vai ficar sem receber o valor de R$ 10,5 mil, novo governador agora diz que vai doar a quantia a instituições
de caridade

Registrada em cartório no dia 27 de agosto do ano passado, a promessa do governador Romeu Zema (NOVO) de não
receber salário até que o pagamento do funcionalismo público seja regularizado não pode ser cumprida. Menos
condições ainda ele tem de fazer com que o vice Paulo Brant ou os secretários de estado também não tenham os
vencimentos creditados nas contas. Diante do impedimento legal, ele anunciou no dia seguinte à posse que vai doar os
R$ 10,5 mil recebidos mensalmente para instituições de caridade.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estado de Minas, não seria possível ao chefe do Executivo determinar que os
salários dos subordinados não fossem pagos. O que ele poderia fazer, desde que devidamente justificado, seria reduzir
os valores.

A promessa de Zema, candidato mais rico da eleição com um patrimônio declarado de R$ 69.752.863,96, foi registrada
no Cartório do 9° Ofício de Notas de Belo Horizonte. Em campanha, na ocasião, o governador disse que ele, Brant e os
secretários não serão pagos enquanto houver funcionário ativo ou inativo com vencimentos, aposentadorias ou
pensões em atraso e parcelamento.

Em entrevista à TV Globo nessa quarta-feira (2), Zema disse que vai doar o próprio salário e que a situação dos
secretários, que tem direito a R$ 10 mil mensais, ficará a cargo de cada um.

Determinado em lei

O subcoordenador dos cursos de mestrado e doutorado de Direito da UFMG, Thomas Bustamante, afirma que
apresentar uma promessa desta natureza é não compreender a verdadeira natureza de uma função pública. "É um
trabalho e as cláusulas são fixadas em lei, ele não pode dispor sobre isso. Uma vez exercendo o cargo público, a
pessoa faz jus à remuneração relativa a esse cargo. É inclusive necessário que receba para depois poder ser cobrado
por qualquer desvio", disse.

Os salários de R$ 10,5 mil do governador, de R$ 10,250 do vice-governador, e de R$ 10 nos secretários foram fixados
na lei 16.658/07, que não dá outra alternativa de pagamento.

"A partir do momento que o dinheiro é depositado na conta dele e deixa de ser público para ser privado, ele pode fazer
o que quiser com ele, mas não pode dispor das finanças públicas como se fosse algo privado. A lei não proíbe
expressamente, mas ao fixar a remuneração, pelo princípio da legalidade, ela dispõe qual será a remuneração e como
ela será recebida", explicou o professor.

Segundo Thomas Bustamante, "pior" é a promessa em relação aos secretários. "Ele nomear alguém com a condição
de não receber salário é algo absolutamente esdrúxulo, não pode dizer o que o outro vai fazer com o dinheiro dele, que
é privado."

O professor afirmou que mesmo que fosse reduzir os salários, Zema precisaria dar uma justificativa aceitável, que não
poderia ser a solidariedade aos servidores públicos que recebem parcelado.

"Pelo princípio do fundamento determinante, uma medida dessas teria de ser analisada à luz de uma justificativa que
poderia ser tornar o orçamento mais eficiente, por exemplo, mas para ser benevolente seria um argumento que não
seria aceito por nenhum tribunal", afirmou Bustamante.
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Salário é fixado pela Assembleia

Segundo o advogado e professor de Direito Administrativo Raphael Maia, o novo governador dependeria da
Assembleia para fazer uma alteração no seu subsídio, já que a fixação do valor é atribuição da Mesa do Legislativo.

"O governador poderia, já no discurso de posse, ter articulado a suspensão do subsídio com os deputados  estaduais.
Outra alternativa seria edição de um Decreto Regulamentar, estabelecendo a suspensão do pagamento dos subsídios
do Governador, Vice e Secretários, enquanto perdurar o parcelamento dos demais servidores", explicou.
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G1
Título: 'Não tivemos alternativa', diz governador de RR após decretar calamidade financeira

Editoria: Roraima
Assunto: Matérias de Interesse

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Com medida válida por 180 dias Antonio Denarium (PSL) espera conseguir mais recursos junto à União. Ele diz que
prepara reforma administrativa, tributária e plano de recuperação fiscal do estado.
O governador Antonio Denarium (PSL) disse nesta quinta-feira (3) que em razão da crise financeira que Roraima
enfrenta não teve alternativa a não ser decretar calamidade financeira no estado.

"Os recursos que existem hoje não são suficientes para honrar os compromissos obrigatórios e a folha de pagamento e
não sobra também nenhum centavo para fazer o custeio do governo como material de limpeza e combustível para as
viaturas da polícia. A gente não tem dinheiro nem para o óleo diesel".

Aliado ao presidente  Jair Bolsonaro (PSL), Denarium afirmou que com a medida válida por 180 dias espera conseguir
mais recursos federais para o estado que tem dívidas que somam R$ 6 bilhões.

"Nós vamos tentar angariar mais recursos para que a gente possa honrar todos os compromissos vencidos e começar
também a fazer a máquina pública girar com mais normalidade".

Ele disse também que prepara reformas administrativas e tributária para aumentar a arrecadação financeira do estado,
além de um plano de recuperação fiscal e que terá de "fazer um pacto junto com os poderes para a redução das
despesas do duodécimo e da folha de pagamento de todo o estado".

"Na Lei de Responsabilidade Fiscal fica fixado que os estados só podem usar até 49% de toda a receita para folha de
pagamento e Roraima está usando 67%. Temos que nos enquadrar na Lei. Vamos tirar cargos comissionados, cortar e
reduzir gratificações".

O decreto de calamidade foi disponibilizado na quarta (2), mas data de sexta (28). Ele cita como motivos as dívidas do
estado, atrasos salariais, risco de colapso de serviços essenciais como Saúde, Educação e Segurança e os impactos
da migração venezuelana.

A medida criou um gabinete de crise formado pela Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Administração, PGE e CGE e
vetou "quaisquer despesas que possam dispensadas pelo estado", além de "concessão de gratificações, viagens,
diárias, horas extras, ou outros tipos de despesas que venham a comprometer a folha de pagamento".

Outra determiação também prevista no decreto é a readequação do orçamento de 2019 que voltou para o Executivo
depois de ser enviado ao Legislativo pela ex-governadora Suely Campos (PP). Ele é refeito e será apresentado para
votação dos deputados em fevereiro.

Roraima ficou sob intervenção federal integral de 10 a 31 de dezembro de 2018 em razão da crise que levou a atrasos
salariais e à paralisação da polícia no fim do ano passado. A intervenção levou ao afastamento da governadora e todo
o seu secretariado.

Pelo menos três estados brasileiros já tinham publicado decretos de calamidade pública nas finanças, nos últimos
anos. Em 2016, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais tomaram a medida. No final de 2018, a Assembleia
Legislativa do Rio aprovou a prorrogação do decreto até o final de 2019.
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Inconfidência AM
Título: O governador Romeu Zema terá que se esforçar na articulação com os deputados - 14h57

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema 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 94 bilhões de reais 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 Gerais.
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Inconfidência AM
Título: Brant foi nomeado como secretário de estado de cultura - 14h19

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Vice-governador Paulo Brant foi nomeado como secretário de estado de cultura. É a segunda vez que ele assume  a
pasta. Brant já foi secretário entre 2008 e 2010. As mudanças deverão ser confirmadas por veio de projeto de lei da
reforma administrativa a ser encaminhado para a votação na Assembleia a partir de fevereiro.
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: PSL projeta protagonismo na cidade em 2020

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Deputado federal diplomado e que vai assumir mandato no Congresso Nacional a partir de fevereiro, o vereador
Charlles Evangelista (PSL) prevê que seu partido deverá ter um papel de destaque no processo eleitoral de 2020,
quando será realizada as eleições municipais que vão definir a sucessão do prefeito Antônio Almas (PSDB) - que pode
tentar a reeleição. Em entrevista ao programa Pequeno Expediente da Rádio CBN Juiz de Fora, veiculada nesta
quinta-feira (3), Charlles, no entanto, não descartou a possibilidade de uma candidatura própria do PSL ou mesmo de
uma composição com outros grupos políticos, evitando, porém, antecipar nomes.

Seria muita hipocrisia de minha parte dizer que o PSL não será um protagonista em 2020. Nós temos o presidente  da
República. Temos uma certa ligação também com o Governo do estado. Temos 52 parlamentares na Câmara. O
partido cresceu muito. Então, sabemos que vamos ter uma situação de protagonismo nas eleições de 2020. Mas ainda
não há nada definido.

Charlles Evangelista, futuro deputado estadual

Ao menos por ora, Charlles descarta uma candidatura em 2020. "Sempre converso com a Sheila (a vereadora Sheila
Oliveira, eleita deputada estadual pelo PSL). A nossa ideia é a de concluir os mandatos", pontuou durante a entrevista.

Apesar de afirmar que a intenção de sua colega de partido seja a de cumprir os quatro anos de mandato na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Charlles admitiu que Sheila seria uma candidata natural à
Prefeitura pelo PSL, pelo fato de ter sido a vereadora mais votada da história da cidade em 2016 e a candidata federal
mais lembrada em Juiz de Fora nas eleições de outubro. "Independentemente de ela ser candidata ou não, vamos
conversar com nosso grupo", afirmou, considerando que o PSL pode, até mesmo construir um novo nome na cidade.
"Um novo nome fora da política, por exemplo. O Zema foi um exemplo muito grande disto", ponderou, considerando a
eleição do empresário Romeu Zema (Novo) para o Governo do Estado.

Por outro lado, apesar de a ambição do PSL em se tornar protagonista no cenário municipal em 2020, revelada por
Charlles, cabe lembrar que o partido não elegeu nenhum vereador em 2016. Charlles foi eleito pelo PP e Sheila pelo
PTC. Os dois buscaram novas agremiações partidárias, de certa forma, para garantir melhores condições na disputa
eleitoral de outubro passado, entre outros pontos. Assim, a partir de fevereiro, a legenda do presidente  Jair Bolsonaro
(PSL) perderá as duas cadeiras que tem hoje na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Herdam as vagas os suplentes
Wagner do Sindicato (PTB) e o ex-vereador Nilton Militão (PTC).

Confira a entrevista na íntegra:

Grupo político

Ainda sobre a Prefeitura, Charlles apontou que o caminho será a construção de um grupo político capaz de garantir ao
futuro candidato apoiado pelo PSL condições de desempenhar um bom papel à frente do Poder Executivo municipal.
"Independentemente de nomes, temos boas conversas. Temos, por exemplo, uma relação muito próxima com o
Noraldino ( Noraldino Júnior , deputado estadual reeleito pelo PSC). Temos que formar um grupo político", reforçou o
vereador.

O deputado federal eleito não descartou, entretanto, a possibilidade de concorrer pela PJF no futuro. "Todo político tem
o sonho de ser prefeito de sua cidade. Sem exceção. Mas ainda quero fazer história em Brasília. Tenho 34 anos. Tenho
tempo para construir um bom mandato e deixar marcado minha contribuição na história do país e da região."
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Charlles quer atuar como interlocutor local em Brasília

A despeito de projeções para 2020, Charlles fez avaliações sobre como pretende atuar no futuro próximo, quando
assume uma cadeira na Câmara dos Deputados , após uma ascensão política meteórica, sendo eleito vereador em
2016 e deputado federal em 2018. "Este período após a eleição serviu com um estágio. Desde então, tenho ido a
Brasília constantemente. Brasília é diferente. Realmente, lá é o coração do mundo político e de onde saem decisões
importantes que influenciam diretamente na vida do cidadão. Estou bem animado. Estudando muito, desde o regimento
interno a trechos da Constituição", afirmou.

O vereador sinalizou ainda que pretende atuar como um interlocutor de Juiz de Fora e da Zona da Mata em Brasília.
"Também estou ampliando ao máximo o relacionamento com os ministros. Já tive algumas conversas com presidente
Jair Bolsonaro (PSL) e com vice- presidente , o general Hamilton Mourão (PRTB). Tive também uma boa conversa
com o ministro Paulo Guedes, esclarecendo a situação econômica do país. Em cima de todas estas informações
estamos trabalhando para poder nos posicionar com o máximo de certeza e buscar um país melhor.

Frente parlamentar

Neste sentido, Charlles voltou a defender a união dos sete parlamentares eleitos com domicílio eleitoral em Juiz de
Fora para a criação de uma frente parlamentar em defesa da Zona da Mata - além de Charlles e Sheila, também
desempenharão mandatos a partir de fevereiro Júlio Delgado (PSB), Lafayette Andrada (PRB) e Margarida Salomão,
na Câmara dos Deputados ; e Noraldino Júnior e Roberto Cupolillo ( Betão , PT) na ALMG.

"É possível", disse sobre a criação da frente e de possíveis divergências ideológicas entre as partes. "Todo mundo
sabe que, em um momento de crise, o mais correto é que busquemos uma união para tentar uma coisa melhor para
nossa região. A Zona da Mata que sempre foi uma protagonista no cenário mineiro, mas já há algum tempo estamos
sendo coadjuvantes", avaliou.
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G37 - Divinópolis
Título: Em entrevista a Radio Itatiaia ,Cleitinho explica sobre dormir no Gabinete na Assembleia.

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Cleitinho admite dormir no gabinete, promete live, canal de denúncia e abrir mão de auxílio.

Valorizar a educação, combater os privilégios de políticos e trabalhar para a redução de impostos são algumas das
promessas de Celitinho (PPS), terceiro deputado estadual novato mais votado em Minas nas últimas eleições. Ativo
nas redes sociais, onde costuma atacar políticos, Cleitinho  é a favor do projeto Escola Sem Partido e de algumas
privatizações, como da Copasa. "É um verdadeiro cabide de emprego". Ele também confirmou que pretende dormir
algumas noites no seu gabinete na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Cleitinho  chega ao poder com promessa de inovação, como fazer lives semanais, gabinete itinerante e
desenvolvimento de um aplicativo para o cidadão denunciar irregularidades e problemas. O parlamentar do PPS
também explica o pedido de instalar chuveiro no banheiro do gabinete e promete abrir mão dos R$ 4.377,73 do
auxílio-moradia.

"Não é morar no gabinete. É simplesmente quando precisar passar uma noite, porque, como tenho moradia em
Divinópolis, vou tentar voltar todos os dias. Caso aconteça algum imprevisto e a reunião acabe mais tarde, não vejo
problema nenhum em passar uma noite no gabinete. Então, perguntei se tem algum problema colocar um chuveiro. Se
precisar, tomo um banho, passo a noite no gabinete e no outro dia já estou na Assembleia".

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Cleitinho  conta que decidiu entrar na política depois que foi
boicotado na cidade. Vendedor de verduras, ele também cantava em bares locais e aproveitava o microfone para
denunciar corrupção, comportamento que desagradou muitos políticos. "Já que eles estão me boicotando, tirando de
mim o que eu mais gosto, que é cantar, agora vou tirar deles o que eles mais gostam, que é roubar", disse.

Fonte - Itatiaia
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Portal Lafaiete Agora (MG)
Título: Nova ambulância reforça serviço de saúde em Capela Nova

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A Secretaria de saúde de Capela Nova recebeu, mais uma ambulância através de emenda parlamentar do deputado
Estadual Glaycon Franco (PV). Com o novo veículo, os serviços de saúde no município fica ampliado.

As chaves foram entregue ao secretário municipal de Saúde, Sandro (Fusquinha) e o cidadão capela-novense Augusto
César, residente do distrito de Palmeiras.
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G37 - Divinópolis
Título: Inovacao na Politica Divinopolitana.

Editoria: Política
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Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Matheus Costa abre processo seletivo para vaga na comunicação de seu futuro Gabinete.

Matheus Costa que assume uma vaga de vereador inova o jeito de fazer politica em Divinópolis e abrira processo
seletivo para a vaga na área de comunicação de seu gabinete de vereador, em entrevista ao Portal G37, Matheus que
é coordenador do MBL em Divinópolis disse que seu mandato será diferente, lutando contra o sistema da velha politica
em Divinópolis, será um ferrenho defensor da população e cobrara da administração o melhor para nossa cidade.
Matheus assume a vaga deixada pelo Vereador Cleitinho Azevedo que ira para Assembleia de Minas  Gerais.
Matheus toma posse como vereador dia 30 janeiro as 19:30hs na Câmara Municipal de Divinópolis .
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Jornal Interação - Araxá (MG)
Título: Governador eleito Romeu Zema é empossado na Assembleia Legislativa e dá início a

gestão do novo Governo de Minas Gerais
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Cerimônia de início da gestão 2019-2022 é o próximo ato, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte

O governador eleito Romeu Zema participou na terça-feira (1º/2019), das solenidades de posse, transmissão de cargo
e início da gestão em Minas Gerais. O primeiro ato foi realizado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
em Belo Horizonte, quando tomou posse e ocorreu a transmissão do cargo. Na sequência, ele seguiu, acompanhado
do vice-governador Paulo Brant, para a Cidade Administrativa, para a cerimônia de início da gestão 2019-2022 do
Governo do Estado.

Os novos gestores do Executivo de Minas Gerais chegaram à Assembleia Legislativa  pelo Hall das Bandeiras.
Romeu Zema e Paulo Brant passaram por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência e foram recebidos por
uma comitiva de deputados . Juntos, eles passaram por prefeitos e outras autoridades do Estado, e se encaminharam
até o Plenário da Casa. Durante a cerimônia, o governador eleito e seu vice entregaram suas declarações de bens ao
presidente da ALMG, Adalclever Lopes, que conduziu a solenidade.

Em seguida, foi firmado o compromisso constitucional, com leitura do termo de posse, assinado por ambos. O deputado
Adalclever Lopes os declarou empossados. No momento seguinte, ocorreu a transmissão do cargo de governador. O
ato se encerrou com os discursos de Romeu Zema e do presidente da Assembleia.

Biografia

Natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, Romeu Zema, 54 anos, é pai de dois filhos. Formado em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (SP), iniciou sua trajetória profissional bem cedo, aos 11 anos, seguindo
os passos de seu pai. Ao longo de sua carreira, atuou em diversas funções, como cobrador, frentista, balconista,
estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente.

Em 1991, assumiu o controle das Lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista de apenas quatro
unidades em Minas Gerias a atingir a marca de 430 lojas, incluindo os Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Bahia e Espírito Santo.

Apaixonado por gestão e desenvolvimento de pessoas, incentivou práticas que se refletem na presença do Grupo
Zema no ranking das "Melhores Empresas para se Trabalhar" há 15 anos, de acordo com pesquisas do Instituto Great
Place to Work.

Atualmente, Romeu Zema é membro do Conselho do Grupo Zema, composto por empresas que operam em cinco
ramos: varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustível, concessionárias de veículos, serviços
financeiros e autopeças. São 5.000 empregados diretos e aproximadamente 1.500 indiretos. O Grupo Zema é a maior
rede a atender prioritariamente as cidades do interior do Brasil com até 50 mil habitantes.

Nascido em Diamantina, Paulo Brant tem 62 anos. O vice-governador é formado em Engenharia Civil e Economia, tem
pós-graduação em economia, além de ser especialista em estratégia empresarial. Foi professor e pesquisador da
Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. Paulo Brant ainda atuou como diretor- presidente  da Celulose
Nipo-Brasileira S/A - Cenibra, entre 2010 e 2016. Também foi secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,
diretor-superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e chefe de gabinete do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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Paulo Brant possui trabalhos publicados na área de economia: "Economia Mineira - 1989: Diagnóstico e Perspectivas",
"Evolução e Perspectivas do Setor Industrial em Minas Gerais", "O Programa de Estabilização e os Bancos" e "O Setor
Industrial em Minas Gerais: Características, Desempenho Recente e Perspectivas". Também atuou como
superintendente executivo de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
entre 2016 e 2018. Agencia Minas
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Jornal de Uberaba Online
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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".

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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Com apoio da comunidade de João Monlevade, grupo de motociclistas e ciclistas, políticos e empresários, integrantes
do Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor), Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência
(Gave), Resgate Emergencial Voluntário da Estrada Real (Rever) e Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata,
fizeram uma mobilização no início da noite desta quinta-feira (3), com intuito de chamar atenção para a paralisação dos
atendimentos dos socorristas.

Os grupos iniciaram a ação em frente a Câmara de Vereadores e após seguiram até a Praça do Povo. Centenas de
apoiadores participaram do ato.

Desde ontem os voluntários estão impedidos de prestarem atendimentos devido a uma portaria publicada em julho do
ano passado que estabeleceu prazo até ontem para que as equipes fizessem adequações para continuar os trabalhos.
Entre as exigências da legislação estadual está a presença de um médico ou profissional de enfermagem nos
atendimentos. Além disso, todos os socorristas devem passar por uma capacitação, as ambulâncias não poderão estar
pintadas em vermelho e os uniformes devem ser padronizados. Atualmente, a maioria dos participantes tem curso de
Bombeiro Civil.

Diante da situação e com apoio do deputado estadual Tito Torres  e do vereador de João Monlevade, Guilherme
Nasser (ambos do PSDB), nesta sexta-feira (4), integrantes das equipes de resgate vão a Belo Horizonte onde terão
um encontro com o comando geral do Corpo de Bombeiros de Minas e representante do governo ás 10h. A informação
foi dada pelo presidente  do Sevor, Renato Carvalho, que afirmou ter boas expectativas da reunião. "Vamos mostrar a
capacidade técnica dos grupos e também a situação no estado, já que mais de um milhão de pessoas estão sem
atendimento", enfatizou.

O presidente do Sevor, Renato Carvalho falou sobre o encontro desta sexta-feira (4) em Belo Horizonte

Carvalho pontuou ainda o apoio da comunidade que tem aderido em massa a um abaixo-assinado digital para retorno
das atividades do Sevor. Segundo ele, em pouco mais de 24h, mais de quatro mil pessoas assinaram o documento.

"A Câmara de Dirigentes Lojistas de João Monlevade (CDL) e a Associação Comercial, Industrial e Prestação de
Serviços de João Monlevade (Acimon) também manifestaram apoio, bem como a Federaminas. Não é uma causa só
de João Monlevade, são 48 de socorros parados, num total de mais de 3 mil voluntários", frisou o presidente  do
Sevor.

O aposentado Márcio Ávila, usou o microfone do carro de som durante a manifestação para lembrar que o filho dele foi
socorrido num acidente por equipes do Sevor e fez questão de manifestar apoio durante o movimento aos socorristas.
Ele falou que é grato pelo atendimento que ele e o seu filho receberam. "Não podia deixar de fazer o meu
agradecimento a vocês e espero que tudo termine da melhor forma possível. O Sevor é um exemplo para todo estado",
disse.

Morte

Devido a paralisação dos grupos de resgate, um idoso morreu depois de ser atropelado em Nova Era, na noite de
ontem. O Gave chegou a ser acionado, mas por causa da proibição de atuação não pode prestar socorro. Com isso, a
vítima precisou aguardar uma ambulância do Corpo de Bombeiros da cidade de Itabira para receber atendimento.
Devido a distância do local do acidente e da cidade itabirana, a equipe de resgate demorou mais de uma hora para
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chegar no lugar onde o idoso foi atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Sobre a questão, Renato Carvalho, presidente  do Sevor, ponderou que o Corpo de Bombeiros de Itabira possui
apenas uma ambulância para atender a toda região. "Se nós do Sevor temos cinco ambulâncias e não é suficiente,
imagina o Corpo de Bombeiros Militar com apenas uma para atender a região toda".

Já o presidente  do Gave, Hildebrando Gonçalves, disse que o grupo não está "afrontando" a equipe de Bombeiros de
Itabira. Segundo ele, houve uma denúncia no Pelotão itabirano, no qual é relatado que o Gave estaria colocando a
população de Nova Era contra os militares. "Isso é mentira. Nós prezamos pelo serviço, só não concordamos com a
portaria, porque para nós voluntários com a nova legislação seria inviável manter o grupo aberto. Estamos muito triste
porque ontem o telefone tocou várias vezes com pedidos de socorro para a vítima do acidente [e Nova Era].
Infelizmente eu não pude ir porque poderia sair de lá preso", desabafou

Outro acidente

Momento em que o socorrista falou sobre outro acidente ocorrido por volta das 19h20 em Nova Era

No final da manifestação, os voluntários receberam chamado para atendimento de outro acidente com vítima também
em Nova Era. Um dos integrantes do Gave, que fazia uso do microfone do carro de som já na Praça do Povo, relatou
sobre o acidente. Segundo ele dois carros bateram próximo ao km 322, na localidade de Baixada Pimenta, bem perto
onde um idoso morreu após ser atropelado na noite de ontem (2). Uma das vítimas foi socorrida por terceiros ao
hospital de Nova Era com ferimentos leves.
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Maria Tereza Oliveira

O ano começa com inúmeras novidades na política, tanto em nível federal e estadual, quanto no municipal. Novos
nomes, novas propostas e novas visões prometem mudar os rumos do país, de Minas e que ecoam em Divinópolis.

A começar por mudanças na Câmara que, a partir deste ano, conta com um novo vereador, Matheus Costa (PPS),
substituindo Cleitinho Azevedo (PPS), que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) como deputado estadual.

Já no Estado, Romeu Zema (Novo) assume o comando de Minas, cheio de novidades e tem pela frente o desafio de
botar a casa em dia.

Novidades também no Palácio do Planalto, com a posse do novo presidente  da República, Jair Bolsonaro (PSL) que
já assume fazendo inúmeras alterações.

Rosto novo

A Câmara agora conta com um rosto diferente entre os 17 vereadores. Matheus Costa foi candidato em 2016 e obteve
1.601 votos, o que o credenciou como suplente de Cleitinho que, na época, teve 3.023 votos.

Com o resultado das eleições de 2018 em que Cleitinho  obteve 115.492 para deputado estadual, ele largou o cargo
de vereador para assumir um lugar na ALMG e Matheus irá o substituir na Câmara como legislador.

Em entrevista ao Agora, o novo vereador revela o que espera para este ano.

- Confio que Divinópolis volte a crescer, gere emprego e volte ser a cidade protagonista do Centro-Oeste - projetou.

Sobre seu papel legislando, Matheus disse que quer fazer a diferença nas áreas que mais carecem de atenção na
cidade.

- Que este colapso nas áreas fundamentais como Educação, Saúde e infraestrutura sejam resolvidos urgentemente.
Vou dar o meu melhor para que a população tenha um bom 2019 e não passe novamente pelo que tem enfrentado -
destacou.

Mudanças estaduais

Romeu Zema foi uma das surpresas das eleições 2018. Durante as pesquisas antes do 1º turno, o empresário figurava
na 3ª colocação na disputa ao Governo de Minas. Porém, em um plot-twist digno de "House of cards", Zema foi o mais
votado no 1º turno e depois derrotou o tucano Antônio Anastasia (PSDB) no 2º.

Ele tomou posse na terça e, dentre suas falas, a situação financeira destacou-se. Em pronunciamento à imprensa,
Zema prometeu passar o Estado a limpo.

- Vou abrir a caixa preta das finanças públicas - comprometeu-se.

Para Zema, a prioridade é "arrumar a casa", e renegociar a dívida de Minas com a União.
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Ontem, o governador voltou a falar sobre a situação financeira e disse que o 13º salário dos servidores estaduais não
será pago "tão cedo". Zema criticou a gestão anterior de Fernando Pimentel (PT) e afirmou que ela ainda não deu
acesso aos dados financeiros do Estado à atual equipe.

O governador revelou que sua equipe começou a levantar os dados financeiros a partir de ontem e que, apesar de
ainda não saberem a exata situação de Minas é extremamente delicada.

A dívida do Estado com os municípios atualmente é de R$ 11,9 bilhões, sendo R$ 102 milhões com Divinópolis. Zema
também discorreu sobre o assunto e lembrou que por conta da dívida, muitas prefeituras estão atrasando salários dos
professores há quatro meses. De acordo com ele, serão priorizados os aspectos mais críticos.

Mudança

Durante toda sua campanha, Zema destacou que abriria mão de seu salário, contudo, o discurso mudou. O novo
governador revelou que é obrigado por lei a receber o salário, mas se comprometeu em doá-lo a instituições. Zema
também reitera que sua equipe é formada "praticamente de voluntários".

De acordo com o governador, os secretários do governo se comprometeram em esperar os salários e as contas com os
servidores estarem em dia para que eles comecem a receber seus salários.

Jair assume e causa polêmica

Na terça, o novo presidente  da República, Jair Messias Bolsonaro foi empossado. Idolatrado por alguns, odiado por
outros, assim como tudo que fez até então, a cerimônia de posse e seus dois primeiros dias na presidência dividiu
opiniões.

Durante a posse, Bolsonaro fez um discurso contra o socialismo e o politicamente correto. Ele chegou a dizer que a
bandeira do Brasil jamais será vermelha e repetiu suas falas sobre a segurança pública, já ditas durante a campanha.

Dentre as mudanças mais polêmicas estão redução de ministérios - incluindo o da Cultura -, novos cargos, demarcação
de terras indígenas nas mãos do Ministério da Agricultura, todas já publicadas no Diário Oficial.

Menos ministérios

Embora não tenha cumprido a promessa de campanha, na qual Bolsonaro dizia que só teria 15 pastas, houve uma
redução significativa de ministérios e pastas. Conforme publicado, agora são 16 ministérios, duas secretarias e quatro
órgãos equivalentes a ministérios, totalizando em 24 pastas.

Foram extintas sete pastas, sendo elas: Transportes, Portos e Aviação Civil; Indústria, Comércio Exterior e Serviços;
Esporte; Cidades; Cultura; Trabalho e Segurança Pública.

Reservas indígenas entregue à Agricultura

Outra polêmica foi a que decreta que a Fundação Nacional do Índio (Funai) passa a ser vinculada ao Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e não mais ao Ministério da Justiça. Além disso, quem fica a cargo de
identificar, delimitar, demarcar e registrar as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas é o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento A pasta também será responsável pela delimitação de terras ocupadas por
comunidades quilombolas.

A polêmica surgiu porque na prática, a nova configuração dá a ruralistas, muitos com interesses contrários aos dos
indígenas, o poder de demarcar suas terras. Também esvazia a Funai, órgão criado em 1967 com o objetivo de
proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil.
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Salário mínimo

O salário mínimo que havia sido previsto pelo Governo Michel Temer (MDB) para R$ 1.006, será de R$ 998.
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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.

"Podem não gostar, mas sem aumentar a contribuição, você teria que começar a taxar os que já estão aposentados, o
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.

"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.
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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.

Comissionados são exonerados, e 13º segue sem previsão

No primeiro ato após tomar posse como governador, Romeu Zema (Novo) exonerou servidores comissionados em
diversos setores da administração pública. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial de Minas
Gerais na noite de 1º de janeiro. Ao todo, 6 mil dos 13 mil servidores comissionados do Estado foram dispensados - o
número inclui os cortes feitos pela gestão de Fernando Pimentel (PT), em 31 de dezembro.

As exonerações não atingem setores-chave da administração pública, como as polícias Militar e Civil, Corpo de
Bombeiros, Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas). Mas afetam órgãos como a Secretaria de Estado de
Educação (SEE), a Secretaria da Fazenda (SEF) e a Advocacia Geral do Estado (AGE).

Os funcionários ocupavam cargos de recrutamento amplo, ou seja, foram nomeados de forma livre pelo Executivo
estadual - e por isso podiam, da mesma forma, ser exonerados.

Além dos nomeados diretamente para esses cargos, o decreto dispensa também servidores de carreira que tinham
sido realocados em cargos comissionados. Estes, a partir de então, voltam ao posto de origem.

PENTE-FINO

No decreto, o governador determina que seja feito um pente-fino nos funcionários do Estado, ao determinar que as
unidades de recursos humanos dos órgãos da administração direta encaminhem à Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag) planilhas com dados dos servidores, incluindo funcionários contratados sob o regime CLT.

Além disso, também foram solicitadas planilhas com a relação de servidores que estejam usufruindo de férias-prêmio e
de funcionários que tiveram o benefício publicado.

Ao justificar as exonerações, Zema disse, em entrevista ao "Bom Dia Minas", da "TV Globo", que se a exoneração dos
6 mil funcionários tivesse sido feita antes, os recursos poderiam ser usados para pagar parte do 13º salário dos
servidores.

"Se o atual governo tivesse reduzido o que ele considera pouco, que são cerca de 6 mil funcionários que estão sendo
exonerados hoje, inclusive pelo antigo governo, ele teria condições de, pelo menos, pagar meio 13º", disse o
governador.

A assessoria de comunicação do novo governo não se manifestou sobre as exonerações até o fechamento desta
edição.

Pagamentos

"Se o atual governo tivesse reduzido o que ele considera pouco, que são cerca de 6 mil funcionários que estão sendo
exonerados hoje (ontem), ele teria condições de, pelo menos, pagar meio 13º (...)"

Zema também afirmou que não tem previsão para o acerto do abono natalino dos cerca de 633 mil servidores públicos
do Estado, o que corresponde a um montante de R$ 2,1 bilhões que não foram pagos pela gestão do ex-governador
Fernando Pimentel (PT).
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"Com certeza esse 13º não será pago tão cedo. Não porque não gostaríamos de fazer isso, mas por impossibilidade
mesmo", disse.

ALÉM DISSO

Pelo menos um terço dos funcionários comissionados da Rede Minas também teriam sido exonerados ontem. A edição
regular do Diário Oficial do dia 1º já trazia as exonerações da então presidente da Rede Minas, Luiza Castro, e do
presidente da Rádio Inconfidência, Elias Santos, na gestão de Fernando Pimentel (PT).

Segundo funcionários da emissora de TV, que pediram anonimato, devido às demissões de profissionais do jornalismo,
da área técnica e de motoristas, programas da Rede Minas poderão deixar de ir ao ar. Procurada, a assessoria da TV
afirmou que apenas a Superintendência de Comunicação do governo poderia se posicionar. A Secretaria de
Comunicação do Governo (Segov) foi questionada, mas não se manifestou sobre o tema.

A Rede Minas é uma fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Um projeto da
gestão anterior previa a incorporação da rede de televisão à Empresa Mineira de Comunicação (EMC), ao ser fundida
com a Rádio Inconfidência. Apesar disso e de as duas empresas ocuparem a mesma sede, a transferência de outorga
não foi concluída.

Vice-governador Paulo Brant assumirá a Secretaria de Cultura

O governador Romeu Zema (Novo) incluiu mais uma pasta no alto escalão do Executivo estadual. Ele designou o
vice-governador Paulo Brant para responder pela Secretaria de Cultura.

A nomeação foi publicada na noite de terça-feira, em uma edição extra do Diário Oficial de Minas Gerais, junto com a
exoneração de funcionários comissionados.

Segundo a assessoria do governo, Brant não deverá receber dois salários - um como vice-governador e outro como
secretário.

Economista e engenheiro, ele foi secretário de Cultura no governo Aécio Neves (2008-2010), substituindo a jornalista
Eleonora Santa Rosa.

Além de vice-governador e responsável pela Cultura no Estado, Brant também vai acumular a presidência do Instituto
Brasileiro de Planejamento (IBPT), a vice-presidência do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube e o cargo de
conselheiro do Museu do Clube da Esquina.

Em entrevista ao "Bom Dia Minas", da "TV Globo", ontem, Zema afirmou que será "obrigado" a receber salário.

"Por lei, eu serei obrigado a ter o crédito do meu salário em conta corrente, mas eu vou estar doando para uma
instituição. Não posso ficar sem receber, como eu gostaria. Como a lei não permite isso, vou estar doando. A primeira
entidade que vou doar é uma instituição que visitei durante a campanha, que é a Apae da cidade de Maravilhas (na
região central de Minas)", disse o governador, que havia registrado em cartório, em agosto, a intenção de abrir mão do
salário.

Zema não soube precisar se os secretários farão o mesmo. "O compromisso que eles (secretários) tinham era de
aguardar o recebimento até as contas estarem em dia. Esse compromisso de doar não foi feito por parte deles. Eles
serão obrigados a receber. É uma questão legal que quando fizemos o compromisso, não foi previsto", disse.

*Com Hoje em Dia
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Em cerimônia na Cidade Administrativa, o governador Romeu Zema convocou a população e os Três Poderes para
aderir ao "Pacto por Minas"; austeridade e eficiência serão norte do atual governo
BELO HORIZONTE - O novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira (1), 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.

O governador anunciou que adotará medidas emergenciais para enxugar gastos e retomar a eficiência do poder público
(Veronica Manevy/Imprensa MG)

"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
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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".

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.

FOTO CAPA: ( Leonardo Gil/Imprensa MG)
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Em cerimônia na Assembleia Legislativa , governador aponta como será a nova gestão do Estado, com ações
necessárias para resgatar investimentos e a confiança dos mineiros

Foto: Omar Freire Imprensa MG
Zema destacou que a prioridade da atual gestão será a austeridade
O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse nesta terça-feira (1/1/19), em cerimônia

realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em seu primeiro discurso oficial como
chefe do Executivo do Estado, Zema destacou que a prioridade da atual gestão será a austeridade.

Diante do grave quadro de crise financeira, ele convocou todos os mineiros a firmar um "Pacto por Minas" para que seja
possível, com um modelo de gestão diferente e mais eficiente, atender às demandas da sociedade, regularizar
repasses aos municípios e garantir os direitos dos servidores.

"Estamos em um ponto de virada, em que Minas e os mineiros carecem de respeito e responsabilidade. E será
respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso Estado poderá ser novamente
respeitado. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. União em torno de um mesmo projeto.
União de todas as forças, poderes e pessoas pelo futuro de nós, mineiros. Este deve ser o ideal que nos unirá nos
próximos anos", afirmou.

"Deixo aqui o convite de assinarmos, juntos, um acordo tácito pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos
une, pela forma republicana de se fazer política. Um "Pacto por Minas Gerais", com a união de todos os Poderes:
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, federações, entidades representativas de classes e da
sociedade mineira", enfatizou.

O governador disse, ainda, que será preciso um esforço conjunto, independentemente de ideologias, para superar os
desafios. "O espírito público deve ser exaltado. É esse espírito, independentemente de partido ou posição ideológica,
que deve guiar os representantes do povo mineiro. É esse espírito público, da coletividade, que nos trouxe até aqui. E é
com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos", afirmou Romeu Zema,
lembrando que foi com esse sentimento que deixou a direção do Grupo Zema para aceitar o desafio de gerir o Estado.

"Nunca havia concorrido a um cargo público. Passar por uma campanha eleitoral nunca esteve nos meus planos de
vida. Mas, após muita reflexão, aceitei o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas Gerais, por
entender que as pessoas de bem não podem se eximir da responsabilidade perante a sociedade em que se vive",
pontuou.

O governador também avaliou que sua posse representa o desejo de mudança no modelo de administração do Estado.
"O resultado das últimas eleições significou para alguns uma surpresa, mas quero afirmar aqui que o eleitor não dá
recados. Ele decide. E decidiu, nas urnas, realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que até
então não havia sido colocado em prática. E demonstrou que deixará para trás aqueles que insistem nas práticas do
passado. Esse voto significa uma escolha por um novo modelo de exercício da política". O governador deixou claro que
a "primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas, cortando na carne".

Transparência
Em seu pronunciamento, o governador Romeu Zema disse ainda que irá dialogar com todas as regiões do Estado,
cada uma com demandas históricas e urgentes, com o objetivo de avançar promovendo "maior prosperidade e um
melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar".
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Zema assume o Estado diante de um quadro de dificuldades, com previsão de déficit nas contas correntes que pode
chegar a R$ 30 bilhões em 2019 e superar os R$ 100 bilhões se nada for feito nos próximos anos.

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
servidores possam receber os seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o 5º dia útil do mês seguinte.
Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito, e para que possamos ter condições de
investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são: segurança, saúde, educação e infraestrutura", concluiu.

Depois de ouvir a proposta de gestão do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,
deputado estadual Adalclever Lopes, garantiu que a nova administração pode contar com os trabalhos dos
parlamentares para aprovar medidas de austeridade.

"Este Parlamento está pronto para continuar exercendo suas responsabilidades, atuando como interlocutor da
sociedade. Pode ter certeza, senhor governador, que aqui Vossa Excelência encontrará uma Assembleia Legislativa
parceira. Aqui convivem, histórica e democraticamente, membros dos mais diversos partidos, expressando as mais
variadas posições ideológicas. Confiamos que teremos um futuro melhor, com Minas Gerais sob um comando novo,
eleito pela maioria da população do estado", afirmou.

Cerimônia
O governador Romeu Zema chegou à Assembleia Legislativa  acompanhado pelo vice-governador Paulo Brant na
manhã desta terça-feira, onde foram recepcionados por uma comitiva de prefeitos, deputados  e demais autoridades
do Estado. Já no plenário, entregaram suas declarações de bens, firmaram o compromisso constitucional e assinaram
o termo de posse. Na sequência, Zema recebeu o Grande Colar da Inconfidência, a maior honraria do Estado, que
simboliza a transferência do cargo de governador de Minas Gerais.

Governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant foram recebidos por deputados , prefeitos e demais
autoridades do Estado

Presenças
Também compareceram à cerimônia de posse na Assembleia Legislativa 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 , membros
da nova gestão, dentre outras autoridades e populares que fizeram questão de acompanhar a solenidade.

Fonte: ALMG
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Germano Luiz Gomes Vieira foi reconduzido ao cargo de Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
A posse de Romeu Zema e do vice Paulo Brant foi realizada na manhã de terça-feira, dia primeiro, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em seguida, foi realizada uma cerimônia na Cidade Administrativa.

O governador nomeou também os responsáveis pelo Gabinete Militar do Governador; pela Controladoria-Geral do
Estado; pela Advocacia-Geral do Estado; pela Polícia Militar; pela Polícia Civil; pelo Corpo de Bombeiros e pela
Ouvidoria-Geral do Estado.

Além disso, Zema deu posse aos Secretários de Estado, entre eles o lavrense Germano Luiz Gomes Vieira, conheça
quais são os secretários do governador Romeu Zema:

Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais: Custódio Antônio
de Mattos; Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Administração Prisional: Mário Lúcio
Alves de Araújo; Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e Secretaria de Estado de Cidades e de
Integração Regional: Marco Aurélio Barcelos Silva; Secretaria de Estado de Cultura: Vice-governador Paulo Brant;
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário:
Ana Maria Soares Valentini; Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e do Nordeste de Minas Gerais: Manoel
Vitor de Mendonça Filho; Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania e Secretaria de Estado de Turismo: Elizabeth Jucá; Secretaria de Estado de
Educação e Secretaria de Estado de Esporte: Julia Sant'Anna; Secretaria de Estado de Fazenda: Gustavo de Oliveira
Barbosa; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: Otto Alexandre Levy Reis; Secretaria de Estado de Saúde:
Wagner Eduardo Ferreira; Secretaria-Geral: Igor Mascarenha Eto; Gabinete Militar do Governador: Evandro Geraldo
Ferreira Borges; Controladoria-Geral do Estado: Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda; Advocacia-Geral do Estado:
Sérgio Pessoa de Paula Castro; Polícia Militar de Minas Gerais: Giovane Gomes da Silva - comandante-geral Marcelo
Fernandes - chefe do Estado Maior; Polícia Civil; Wagner Pinto de Souza; Corpo de Bombeiros: Edgard Estevo da Silva
- comandante-geral Erlon Dias do Nascimento Botelho - chefe do Estado Maior; Ouvidoria-Geral do Estado: Simone
Deoud Siqueira, e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Germano Luiz Gomes
Vieira.

O lavrense Germano Luiz Gomes Vieira não é político, é um técnico e por isso desenvolveu um trabalho no governo de
Fernando Pimentel que foi reconhecido pelo governador Romeu Zema e sua equipe, o que lhe valeu o convite para
continuar na pasta.

Germano é o segundo lavrense a ocupar a pasta do Meio Ambiente, o primeiro foi José Ivo Gomes de Oliveira, que
ocupou a pasta no governo de Newton Cardoso. Além deles, foram secretários de Estado outros lavrenses, como
Francisco Antônio de Salles, secretário de Finanças do governo de Crispim Jacques Bias Fortes. Francisco Salles foi
também secretário de Viação e Obras Públicas e secretário dos Negócios da Fazenda, além de ministro e governador
de Minas. Maurício Pádua Souza foi secretário de Viação e Obras Públicas, do governo de Tancredo Neves, Maurício
foi também secretário de Esportes, do governo de Newton Cardoso. Outro lavrense que ocupou cargo de Secretário de
Estado foi Aloísio Teixeira Garcia, que foi secretário de Estado da Educação do governo de Tancredo Neves. Também
foi secretário de Estado de Planejamento, João Batista de Abreu, no governo de Tancredo Neves. Mais recentemente o
lavrense e deputado estadual Luiz Fábio Cherem ocupou a pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais, também no governo de Fernando Pimentel.
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Além desses, três outros que não eram lavrenses de nascimento, mas tinham muita afinidade com Lavras e aqui
residiram: Alisson Paulinelli, que foi secretário de Estado de Agricultura, Carlos Luz, secretário do Interior e depois
secretário da Agricultura, e Lafayette Doorgal Andrada , que foi secretário de Estado de Defesa Social do governo de
Antônio Anastasia.

Germano Luiz Gomes Vieira é filho da colunista social Dalva Suely Martins Gomes e do professor universitário Delano
Vieira.

impresso em 19/02/2019 às 04:28 27 de 221



Megacidade - Sete Lagoas (MG)
Título: Segunda via de identidade em Minas Gerais sobe 124,5%

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Opinião. Professora Valéria Carlos foi surpreendida ontem com aumento do valor da 2ª via do RG

A tarifa para obter a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais mais do que dobrou em duas semanas. O
valor pago pelo serviço, que era de R$ 32 até o dia 21 de dezembro de 2018, entrou o ano novo custando R$ 71,86,
uma elevação de 124,5%.

Primeiramente, a taxa cobrada passou a ser de R$ 65. Poucos dias depois, ainda na gestão de Fernando Pimentel
(PT), foi fixada em R$ 71,86. O valor é cobrado de quem perdeu o documento.

Continua gratuito o serviço de emissão da primeira via do Registro Geral (RG), para quem teve o documento roubado,
com a apresentação do boletim de ocorrência, e para quem comprovar carência.

O aumento pegou de surpresa a professora Valéria Carlos, 50. "Como a gente já paga um absurdo de impostos neste
país, não faz sentido pagar mais de R$ 71 para se identificar", disse. A desempregada Juliana Pereira, 50, assustou-se
com o preço ao tentar obter o documento para a filha: "A escola não aceita a carteira de identidade antiga. Um absurdo.
Não tenho dinheiro".

Em BH, o serviço é feito nas quatro Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) - praça Sete, Barreiro, Venda Nova e
Barro Preto - e no posto de identificação da Assembleia de Minas .

Em processo de privatização, a UAI da praça Sete, no centro da capital, foi fechada no dia 31 de dezembro, e ainda
não há data para a normalização dos serviços.

Governo

Sem resposta. A Secretaria de Estado de Fazenda foi procurada para explicar o motivo do encarecimento do serviço.
Mas, até o fechamento da edição, a pasta não se pronunciou sobre o assunto.

Por Tatiana Lagôa e Aline Diniz - OTempo
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Zema poderá enviar ao Legislativo estadual nova proposta de renegociação do débito ou até mesmo sugerir alterações
na lei sancionada

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.
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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
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.

Comissionados são exonerados, e 13º segue sem previsão

No primeiro ato após tomar posse como governador, Romeu Zema (Novo) exonerou servidores comissionados em
diversos setores da administração pública. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial de Minas
Gerais na noite de 1º de janeiro. Ao todo, 6 mil dos 13 mil servidores comissionados do Estado foram dispensados - o
número inclui os cortes feitos pela gestão de Fernando Pimentel (PT), em 31 de dezembro.

As exonerações não atingem setores-chave da administração pública, como as polícias Militar e Civil, Corpo de
Bombeiros, Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas). Mas afetam órgãos como a Secretaria de Estado de
Educação (SEE), a Secretaria da Fazenda (SEF) e a Advocacia Geral do Estado (AGE).

Os funcionários ocupavam cargos de recrutamento amplo, ou seja, foram nomeados de forma livre pelo Executivo
estadual - e por isso podiam, da mesma forma, ser exonerados.

Além dos nomeados diretamente para esses cargos, o decreto dispensa também servidores de carreira que tinham
sido realocados em cargos comissionados. Estes, a partir de então, voltam ao posto de origem.

PENTE-FINO

No decreto, o governador determina que seja feito um pente-fino nos funcionários do Estado, ao determinar que as
unidades de recursos humanos dos órgãos da administração direta encaminhem à Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag) planilhas com dados dos servidores, incluindo funcionários contratados sob o regime CLT.

Além disso, também foram solicitadas planilhas com a relação de servidores que estejam usufruindo de férias-prêmio e
de funcionários que tiveram o benefício publicado.

Ao justificar as exonerações, Zema disse, em entrevista ao "Bom Dia Minas", da "TV Globo", que se a exoneração dos
6 mil funcionários tivesse sido feita antes, os recursos poderiam ser usados para pagar parte do 13º salário dos
servidores.

"Se o atual governo tivesse reduzido o que ele considera pouco, que são cerca de 6 mil funcionários que estão sendo
exonerados hoje, inclusive pelo antigo governo, ele teria condições de, pelo menos, pagar meio 13º", disse o
governador.

A assessoria de comunicação do novo governo não se manifestou sobre as exonerações até o fechamento desta
edição.

Pagamentos

Zema também afirmou que não tem previsão para o acerto do abono natalino dos cerca de 633 mil servidores públicos
do Estado, o que corresponde a um montante de R$ 2,1 bilhões que não foram pagos pela gestão do ex-governador
Fernando Pimentel (PT).

"Com certeza esse 13º não será pago tão cedo. Não porque não gostaríamos de fazer isso, mas por impossibilidade

impresso em 19/02/2019 às 04:28 30 de 221



mesmo", disse.

"Se o atual governo tivesse reduzido o que ele considera pouco, que são cerca de 6 mil funcionários que estão sendo
exonerados hoje (ontem), ele teria condições de, pelo menos, pagar meio 13º (...)

ALÉM DISSO

Pelo menos um terço dos funcionários comissionados da Rede Minas também teriam sido exonerados ontem. A edição
regular do Diário Oficial do dia 1º já trazia as exonerações da então presidente da Rede Minas, Luiza Castro, e do
presidente da Rádio Inconfidência, Elias Santos, na gestão de Fernando Pimentel (PT).

Segundo funcionários da emissora de TV, que pediram anonimato, devido às demissões de profissionais do jornalismo,
da área técnica e de motoristas, programas da Rede Minas poderão deixar de ir ao ar. Procurada, a assessoria da TV
afirmou que apenas a Superintendência de Comunicação do governo poderia se posicionar. A Secretaria de
Comunicação do Governo (Segov) foi questionada, mas não se manifestou sobre o tema.

A Rede Minas é uma fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Um projeto da
gestão anterior previa a incorporação da rede de televisão à Empresa Mineira de Comunicação (EMC), ao ser fundida
com a Rádio Inconfidência. Apesar disso e de as duas empresas ocuparem a mesma sede, a transferência de outorga
não foi concluída.

Vice-governador Paulo Brant assumirá a Secretaria de Cultura

O governador Romeu Zema (Novo) incluiu mais uma pasta no alto escalão do Executivo estadual. Ele designou o
vice-governador Paulo Brant para responder pela Secretaria de Cultura.

A nomeação foi publicada na noite de terça-feira, em uma edição extra do Diário Oficial de Minas Gerais, junto com a
exoneração de funcionários comissionados.

Segundo a assessoria do governo, Brant não deverá receber dois salários - um como vice-governador e outro como
secretário.

Economista e engenheiro, ele foi secretário de Cultura no governo Aécio Neves (2008-2010), substituindo a jornalista
Eleonora Santa Rosa.

Além de vice-governador e responsável pela Cultura no Estado, Brant também vai acumular a presidência do Instituto
Brasileiro de Planejamento (IBPT), a vice-presidência do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube e o cargo de
conselheiro do Museu do Clube da Esquina.

Em entrevista ao "Bom Dia Minas", da "TV Globo", ontem, Zema afirmou que será "obrigado" a receber salário.

"Por lei, eu serei obrigado a ter o crédito do meu salário em conta corrente, mas eu vou estar doando para uma
instituição. Não posso ficar sem receber, como eu gostaria. Como a lei não permite isso, vou estar doando. A primeira
entidade que vou doar é uma instituição que visitei durante a campanha, que é a Apae da cidade de Maravilhas (na
região central de Minas)", disse o governador, que havia registrado em cartório, em agosto, a intenção de abrir mão do
salário[TEXTO].

Zema não soube precisar se os secretários farão o mesmo. "O compromisso que eles (secretários) tinham era de
aguardar o recebimento até as contas estarem em dia. Esse compromisso de doar não foi feito por parte deles. Eles
serão obrigados a receber. É uma questão legal que quando fizemos o compromisso, não foi previsto", disse.

Por Lucas Simões - Hoje em Dia
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Mix Notícias - Pedro Leopoldo
Título: Criado por lei estadual fundo de regularização fundiária

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada na edição do último sábado (29/12) do Diário Oficial de Minas Gerais, a promulgação da Lei 23.229, que
cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social (Ferrfis). Foi a última legislação
promulgada pelo ex-governador Fernando Pimentel. A norma tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG), como o Projeto de Lei (PL) 5.457/18, do próprio governador, aprovado em 2º turno no último dia 13 de
dezembro.

O Ferrfis, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), tem por objetivo assegurar recursos
necessários à Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), contida no inciso I do artigo 13 da Lei
Federal 13.465, de 2017, que alterou várias outras legislações criando um novo marco de regularização no País.

O dispositivo prevê o ressarcimento dos emolumentos correspondentos aos atos registrais da Reurb-S, que engloba
regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa
renda.

O artigo 73 da mesma lei prevê que os Estados criem fundos destinados à compensação, total ou parcial, desses
custos. Determina, ainda, que a criação do fundo é necessária para que acessem os recursos do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social (FNHIS), criado pela Lei Federal 11.124, de 2005.

A nova lei estadual define sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos, no caso de irregularidades por eles
praticadas, inclui a observância do princípio da unidade de tesouraria, nos termos do artigo 56 da Lei Federal 4.320, de
1964, e explicita que as atividades dos membros do grupo coordenador são consideradas de relevante interesse
público e não serão remuneradas.
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Sete Lagoas
Título: Taxa para obter a segunda via da carteira de identidade sobe 124,5% em Minas

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A tarifa para obter a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais mais que dobrou em duas semanas. O
valor pago pelo serviço, que era de R$ 32 até o dia 21 de dezembro de 2018, entrou o ano novo custando R$ 71,86,
uma elevação de 124,5%.

Primeiramente, a taxa cobrada passou a ser de R$ 65. Poucos dias depois, ainda na gestão de Fernando Pimentel
(PT), foi fixada em R$ 71,86. O valor é cobrado de quem perdeu o documento.

Continua gratuito o serviço de emissão da primeira via do Registro Geral (RG), para quem teve o documento roubado,
com a apresentação do boletim de ocorrência, e para quem comprovar carência.

O aumento pegou de surpresa a professora Valéria Carlos, 50. "Como a gente já paga um absurdo de impostos neste
país, não faz sentido pagar mais de R$ 71 para se identificar", disse. A desempregada Juliana Pereira, 50, assustou-se
com o preço ao tentar obter o documento para a filha: "A escola não aceita a carteira de identidade antiga. Um absurdo.
Não tenho dinheiro".

Em BH, o serviço é feito nas quatro Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) - praça Sete, Barreiro, Venda Nova e
Barro Preto - e no posto de identificação da Assembleia de Minas .

Em processo de privatização, a UAI da praça Sete, no centro da capital, foi fechada no dia 31 de dezembro, e ainda
não há data para a normalização dos serviços.

Em Sete Lagoas, o serviço é realizado na UAI, clique aqui para fazer seu agendamento.

Governo

A Secretaria de Estado de Fazenda foi procurada para explicar o motivo do encarecimento do serviço. Mas, até o
fechamento da edição, a pasta não se pronunciou sobre o assunto.

Com O Tempo
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Portal Itatiaia - MG
Título: Deputado que admite dormir no gabinete promete live, canal de denúncia e abrir mão de

auxílio
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Valorizar a educação, combater os privilégios de políticos e trabalhar para a redução de impostos são algumas das
promessas de Celitinho (PPS), terceiro deputado estadual novato mais votado em Minas nas últimas eleições. Ativo
nas redes sociais, onde costuma atacar políticos, Cleitinho  é a favor da escola sem partido e de algumas
privatizações, como da Copasa. "É um verdadeiro cabide de emprego". Ele também confirmou que pretende dormir
algumas noites no seu gabinete na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

OUÇA AQUI A ENTREVISTA COMPLETA COM CLEITINHO !

Cleitinho  chega ao poder com promessa de inovação, como live semanal, gabinete itinerante e desenvolvimento de
um aplicativo para o cidadão denunciar irregularidades e problemas. O parlamentar do PPS também explica o pedido
de construir um banheiro no gabinete e promete abrir mão dos R$ 4.377,73 do auxílio-moradia.

"Não é morar no gabinete. É simplesmente quando precisar passar uma noite, porque como tenho moradia em
Divinópolis e vou tentar voltar todos os dias. Caso aconteça algum imprevisto e a reunião acabe mais tarde, não vejo
problema nenhum, como visitei e vi que os gabinetes são bastante confortáveis, passar uma noite no gabinete. Então,
perguntei se tem algum problema colocar um chuveiro. Se precisar, tomo um banho, passo a noite no gabinete e no
outro dia já estou na Assembleia".

Natural de Divinópolis, Região Centro-Oeste, Cleitinho  conta que decidiu entrar na política depois que foi boicotado
na sua cidade. Vendedor de verduras, ele também cantava em bares da cidade. Aproveitava o microfone para
denunciar corrupção, comportamento que desagradou muitos políticos. "Já que eles estão me boicotando, tirando de
mim o que eu mais gosto, que é cantar, agora vou tirar deles o que eles mais gostam, que é roubar", disse.
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Vale Independente - Três Corações
Título: Romeu Zema nomeia secretariado do governo de Minas Gerais

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), nomeou o secretariado do Executivo estadual. A nomeação foi
publicada no fim da noite desta terça-feira (1º) em uma edição extra do Diário Oficial de Minas Gerais. Onze secretários
de estado e o vice-governador, Paulo Brant (Novo), vão ficar responsáveis por 21 secretarias (veja no fim da matéria a
lista completa).

Antes de ser nomeado, Zema havia anunciado 11 secretários. Quando foi eleito, ele havia prometido governar com
nove secretários.

A posse de Romeu Zema e do vice Paulo Brant foi realizada na manhã desta terça na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG). Na sequência, ocorreu uma cerimônia na Cidade Administrativa.

O governador nomeou também os responsáveis pelo Gabinete Militar do Governador; pela Controladoria-Geral do
Estado; pela Advocacia-Geral do Estado; pela Polícia Militar; pela Polícia Civil; pelo Corpo de Bombeiros e pela
Ouvidoria-Geral do Estado.

Além disso, o Zema determinou exonerações. Entre os funcionários que foram dispensados, estão aqueles que haviam
sido nomeados ou designados a responder por chefia ou direção de unidade administrativa.

Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais

Custódio Antônio de Mattos

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Administração Prisional

Mário Lúcio Alves de Araújo

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional

Marco Aurélio Barcelos Silva

Secretaria de Estado de Cultura

Vice-governador Paulo Brant

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário

Ana Maria Soares Valentini

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Secretaria de Estado
de Desenvolvimento e Integração do Norte e do Nordeste de Minas Gerais

Manoel Vitor de Mendonça Filho

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania e Secretaria de Estado de Turismo
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Elizabeth Jucá

Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Esporte

Julia Sant'Anna

Secretaria de Estado de Fazenda

Gustavo de Oliveira Barbosa

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Germano Luiz Gomes Vieira

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Otto Alexandre Levy Reis

Secretaria de Estado de Saúde

Wagner Eduardo Ferreira

Secretaria-Geral

Igor Mascarenha Eto

Gabinete Militar do Governador

Evandro Geraldo Ferreira Borges

Controladoria-Geral do Estado

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Advocacia-Geral do Estado

Sérgio Pessoa de Paula Castro

Polícia Militar de Minas Gerais

Giovane Gomes da Silva - comandante-geral

Marcelo Fernandes - chefe do Estado Maior

Polícia Civil

Wagner Pinto de Souza

Corpo de Bombeiros

Edgard Estevo da Silva - comandante-geral

Erlon Dias do Nascimento Botelho - chefe do Estado Maior
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Ouvidoria-Geral do Estado

Simone Deoud Siqueira

G1 Sul de Minas

Esse post foi publicado em Noticias de Minas Gerais. Bookmark o link permanente.
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Metropoli (Sete Lagoas) - MG
Título: Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal é empossada com Caramelo reeleito como

presidente
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Na noite da última terça-feira (01) foi empossada nova a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas, biênio
2019/2020, em solenidade realizada na Casa Legislativa, com o vereador Cláudio Caramelo (PRB) reeleito como
presidente . O vereador Pr. Alcides (PP) e a vereadora Marli de Luquinha (PSC) continuaram compondo a Mesa, como
primeiro vice- presidente  e primeira secretária. Os vereadores Dr. Euro Andrade (PP) e Renato Gomes (PV), deixaram
a Mesa Diretora para que os vereadores Rodrigo Braga (PV) e Fabrício Nascimento (PRB) fossem nomeados como
segundo vice- presidente e segundo secretário, consecutivamente.

Os vereadores Zé do União (PSL), Gislene Inocência (PSD) e João Evangelista (PSDB) também estiveram presentes
na solenidade de posse, que contou também com a presença de diversas autoridades, personalidades e convidados,
além de funcionários do Poder Legislativo.

A emoção foi traço marcante do início ao fim da cerimônia. Após o juramento de termo de posse, Cláudio Caramelo foi
homenageado com a leitura do registro de seu percurso de vida, desde a época de criança, passando pela
adolescência, amadurecimento pessoal, até a entrada no mundo político e as conquistas alcançadas, tudo
carinhosamente relatado pela família, que também se fez presente durante todo o evento.

Em seguida, o deputado estadual Douglas Melo  (MDB) usou a Tribuna, ressaltando os méritos da antiga Mesa
Diretora, presidida por Caramelo. "É uma alegria e satisfação muito grande ter o Caramelo reeleito presidente  da
Câmara desta cidade. Com a antiga Mesa Diretora fez um excelente trabalho em prol de Sete Lagoas e agora não será
diferente com a nova. Lidando com situações adversas, em momentos de crise, ele conseguiu finalizar a sede própria
da Câmara, gerando economia para o nosso povo".

O prefeito municipal Leone Maciel (MDB) também se pronunciou na Tribuna, desejando boa sorte à nova Mesa
Diretora. "Estou muito feliz com esta a posse e desejo boa sorte aos 17 vereadores. Que Deus os abençoe".

Os membros da Mesa Diretora também discursaram sobre o trabalho e expectativas para o biênio, iniciando pelo
primeiro vice- presidente , Pr. Alcides. "Fazer política é algo sério. Quanto mais confiança depositam em mim, mais me
faço digno e servo. Por este motivo estou aqui", afirmou. Em seguida, foi a vez do pronunciamento do segundo vice-
presidente  Rodrigo Braga. "Nós carregamos um peso muito grande de representar uma população que necessita
pelos momentos que vivenciamos em nosso país que sejamos mais responsáveis e que trabalhemos muito mais.
Estamos aqui exatamente para isso", enfatizou. Novamente como primeira secretária, Marli de Luquinha agradeceu
pela oportunidade e, emocionada, reafirmou o compromisso com o trabalho. "Quando fui eleita disse que não iria
prometer nada, apenas o compromisso com o trabalho, e isso eu tenho feito". O segundo-secretário, Fabrício
Nascimento, encerrou os discursos, sem esconder a satisfação do momento. "Estou muito feliz por estar junto a meus
pares e espero humildemente poder colaborar com esta Mesa para que de fato os trabalhos que têm sido realizados
até então possam continuar para além Câmara".

Caramelo retomou a palavra, reafirmando a satisfação por poder continuar os projetos que foram iniciados em 2017,
como presidente  da Câmara. "Esse é meu segundo mandato e fico extremamente feliz por poder contribuir, além de
com as ações legislativas de praxe de um vereador, como presidente  desta Casa, podendo trabalhar junto aos outros
16 vereadores, em prol dos 250 mil setelagoanos". Como principais metas a serem executadas neste biênio, Caramelo
citou a realização do plano de cargo e salário dos funcionários, a realização de um concurso público, a ampliação do
sinal de alcance da TV Câmara, a implantação da Rádio Câmara e melhor informatização da instituição para melhor
atender à população.
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Gestão administrativa - biênio 2017/2018 - encerra com saldo positivo

A Mesa Diretora composta pelos vereadores Cláudio Caramelo, Pr. Alcides, Marli de Luquinha, Renato Gomes e Euro
Andrade encerrou a gestão com saldo positivo.

Entre os feitos, está a conclusão das obras da sede própria da Câmara Municipal, que teve início em 2007, o que
significa uma economia de R$28 mil mensais, ou seja, R$330 mil por ano.

Com o fim da verba indenizatória, aprovada em 2017, o Legislativo pôde economizar R$1 milhão ao ano.

Em janeiro de 2018 foram devolvidos ao Executivo R$1,6 milhão. Em dezembro, mais R$1,5 milhão, totalizando mais
de R$3 milhões.

Todo o trabalho do Poder Legislativo pode ser acompanhado detalhadamente através do site
www.camarasete.mg.gov.br.

O post Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal é empossada com Caramelo reeleito como presidente  apareceu
primeiro em Metropolionline.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Segunda via da identidade fica mais cara em Minas Gerais - 11h08

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A tarifa para obter a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais mais do que dobrou em duas semanas. O
valor pago pelo serviço, que era de R$ 32 até o dia 21 de dezembro de 2018, entrou o ano novo custando R$ 71,86,
uma elevação de 124,5%.Em Belo Horizonte,o serviço é feito nas unidades de atendimento integrado,além do posto de
identificação da Assembleia Legislativa .Entrevistados: Valéria Carlos (professora).

impresso em 19/02/2019 às 04:28 40 de 221

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg76-central98-0301.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Zema terá que se esforçar na articulação com os deputados - 10h10

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

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.
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Portal Hoje em Dia
Título: Situação mineira requer diálogo e transparência

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

Link:

No discurso de posse, anteontem, o governador Romeu Zema (Novo) pontuou a necessidade de que Minas faça um
grande pacto, envolvendo os mais diversos setores da sociedade, para que seja possível tirar o Estado do atoleiro
financeiro e fiscal em que se encontra.

Para o Legislativo mineiro, fundamental à tarefa de assegurar reformas e projetos que possibilitem os avanços
pretendidos, o empresário deixou um recado: pediu aos parlamentares que tenham "consciência da gravidade da
situação" ao apreciar proposições que venham a ser enviadas à Assembleia, nos próximos dias e meses.

Esta edição destaca dois projetos tidos como prioritários pelo novo governo e que podem por à prova a disposição dos
deputados e deputadas em relação à gestão que se inicia.

Um deles trata da reforma da previdência estadual. A matéria pode incluir mexidas em privilégios históricos de alguns
setores do funcionalismo e aumento no valor das contribuições dos servidores.

O outro projeto diz respeito à renegociação da dívida mineira com a União, hoje em torno de R$ 94 bilhões e
responsável por uma despesa mensal de R$ 250 milhões com seu pagamento. O próprio governador já disse que, sem
tal renegociação, Minas se torna inviável.

Um eventual acordo com o governo federal, a julgar por conversas preliminares entre as partes, implicaria na adoção,
pelo Estado, de medidas de extrema austeridade e em eventuais privatizações.

Sabe-se, porém, que há parlamentares contrários a tal linha de raciocínio. A cobrança de compensações pela Lei
Kandir, instituída em 1996 e que retirou dos Estados o ICMS de produtos exportados, embora improvável, seria
apontada como um dos caminhos para redução dos débitos.

De qualquer maneira, o que Minas precisa, nos próximos quatro anos, é de um diálogo transparente entre Executivo e
Legislativo, permeado, claro, pela percepção da enorme crise que o Estado atravessa.

Diante do rombo gigantesco verificado nas contas públicas, com potencial para crescer ainda mais, caso não ocorram
as devidas reformas, todos os esforços para sanar as finanças estaduais e retomar o crescimento econômico são
válidos e necessários.
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Jornal Norte de Minas - Montes Claros
Título: Preto no Branco - Morar na Assembleia
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Título: Minas Gerais institui o Plano Estadual de Pobreza no Campo

Editoria: Cidades
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:28 51 de 221

http://www.interclip.com.br/
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Título: Zema assume e promete corte de gastos e redução da máquina
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Rádio Super Notícia FM
Título: Segunda via de identidade em Minas Gerais sobe 124,5% - 06h25

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A tarifa para obter a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais mais do que dobrou em duas semanas. O
valor pago pelo serviço, que era de R$ 32 até o dia 21 de dezembro de 2018, entrou o ano novo custando R$ 71,86,
uma elevação de 124,5%.Em Belo Horizonte,o serviço é feito nas unidades de atendimento integrado,além do posto de
identificação da Assembleia Legislativa .Entrevistados: Valéria Carlos (professora).
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Itatiaia
Título: Entrevista Cleitinho - 07H53
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A nova composição da Assembleia terá um político conhecido por polêmicas na internet, trata-se do futuro deputado
Cleitinho  do PPS que foi eleito para o primeiro mandato. Famoso pelos vídeos que publica nas redes sociais expondo
o que considera errado na política e no serviço público Cleitinho  é filiado pelo PPS e foi o terceiro deputado novato
mais votado da Assembleia Legislativa  com 115.492 votos. Antes mesmo de assumir o posto já é assunto entre os
parlamentares justamente pelas denúncias que faz pela internet. Entrevista: Cleitinho - deputado estadual.
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Itatiaia
Título: Quadro da nova gestão no governo Zema- 07h28

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

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

A equipe do governado de Minas, Romeu Zema, deve definir até a próxima segunda-feira como ficará o quadro de
pessoal da nova gestão, após a exoneração de servidores de cargos comissionados. Zema se reuniu com o primeiro
escalão a portas fechadas e traçou as diretrizes da gestão. Deputados  eleitos pelo Partido Novo, que é o partido de
Romeu Zema, também participaram de parte das reuniões de ontem na Cidade Administrativa e futuramente uma
reforma administrativa será enviada à Assembleia.
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Gazeta de Varginha - MG
Título: Zema toma posse e propõe "Pacto por Minas"

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 03-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse na terça-feira (1/1/19), em cerimônia
realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em seu primeiro discurso oficial como
chefe do Executivo do Estado, Zema destacou que a prioridade da atual gestão será a austeridade.

Diante do grave quadro de crise financeira, ele convocou todos os mineiros a firmar um "Pacto por Minas" para que seja
possível, com um modelo de gestão diferente e mais eficiente, atender às demandas da sociedade, regularizar
repasses aos municípios e garantir os direitos dos servidores.

"Estamos em um ponto de virada, em que Minas e os mineiros carecem de respeito e responsabilidade. E será
respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso Estado poderá ser novamente
respeitado. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. União em torno de um mesmo projeto.
União de todas as forças, poderes e pessoas pelo futuro de nós, mineiros.

Este deve ser o ideal que nos unirá nos próximos anos", afirmou. "Deixo aqui o convite de assinarmos, juntos, um
acordo tácito pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos une, pela forma republicana de se fazer política.
Um "Pacto por Minas Gerais", com a união de todos os Poderes: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo,
imprensa, federações, entidades representativas de classes e da sociedade mineira", enfatizou.

O governador disse, ainda, que será preciso um esforço conjunto, independentemente de ideologias, para superar os
desafios. "O espírito público deve ser exaltado. É esse espírito, independentemente de partido ou posição ideológica,
que deve guiar os representantes do povo mineiro. É esse espírito público, da coletividade, que nos trouxe até aqui. E é
com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos", afirmou Romeu Zema,
lembrando que foi com esse sentimento que deixou a direção do Grupo Zema para aceitar o desafio de gerir o Estado.

"Nunca havia concorrido a um cargo público. Passar por uma campanha eleitoral nunca esteve nos meus planos de
vida. Mas, após muita reflexão, aceitei o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas Gerais, por
entender que as pessoas de bem não podem se eximir da responsabilidade perante a sociedade em que se vive",
pontuou.

O governador também avaliou que sua posse representa o desejo de mudança no modelo de administração do Estado.
"O resultado das últimas eleições significou para alguns uma surpresa, mas quero afirmar aqui que o eleitor não dá
recados. Ele decide. E decidiu, nas urnas, realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que até
então não havia sido colocado em prática. E demonstrou que deixará para trás aqueles que insistem nas práticas do
passado. Esse voto significa uma escolha por um novo modelo de exercício da política". O governador deixou claro que
a "primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas, cortando na carne".

Transparência

Em seu pronunciamento, o governador Romeu Zema disse ainda que irá dialogar com todas as regiões do Estado,
cada uma com demandas históricas e urgentes, com o objetivo de avançar promovendo "maior prosperidade e um
melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar".

Zema assume o Estado diante de um quadro de dificuldades, com previsão de déficit nas contas correntes que pode
chegar a R$ 30 bilhões em 2019 e superar os R$ 100 bilhões se nada for feito nos próximos anos.

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
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servidores possam receber os seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o 5º dia útil do mês seguinte.
Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito, e para que possamos ter condições de
investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são: segurança, saúde, educação e infraestrutura", concluiu.

Depois de ouvir a proposta de gestão do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,
deputado estadual Adalclever Lopes, garantiu que a nova administração pode contar com os trabalhos dos
parlamentares para aprovar medidas de austeridade.
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