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Rádio Super Notícia FM
Título: Segunda via de identidade em Minas Gerais sobe 124,5%- 20h13

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 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 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 . Entrevista: Professora
Valéria Carlos.
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Itatiaia
Título: Deputado Bruno Engler é a favor da inclusão de militares na reforma, mas com condições

especiais- 07h54
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Deputado mais novo da Assembleia Legislativa  com 21 anos, Bruno Engle, segundo novato mais votado de Minas
com 120.252 votos e terceiro mais votado entre os 77 da casa. Entrevista: Bruno Engler - deputado.
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Band
Título: Detalhes sobre a posse de Romeu Zema - 17h27

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Durante a posse que aconteceu em dois momentos: primeiro na Assembleia Legislativa  e depois a solenidade na
Cidade Administrativa. Durante os discursos, Romeu Zema falou em sacrifícios, mas prometeu arrumar a casa.
Entrevistado: Romeu Zema (governador).
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Itatiaia
Título: Lindenberg avalia discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro e Romeu Zema - 08h24

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

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Lindenberg diz que Jair Bolsonaro empossado ontem deixou claro que vai optar por uma política externa marcada por
ideologia, a mesma ideologia que ele condenava no PT, porém ao contrário. Romeu Zema e Paulo Brant tomaram
posse em cerimônia interna na Assembleia Legislativa .
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Record
Título: Zema tomou posse ontem na ALMG - 07h40

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema tomou ontem,primeiro ele esteve na Assembleia Legislativa  onde recebeu de Fernando Pimentel,O
Grande  Colar da Inconfidência ,simbolo maior do governo estadual,já na cidade administrativa,fez discurso garantindo
que vai colocar as contas em dia.Os novos governador e vice ,chegaram a Assembleia legislativa  de Minas Gerias
com mais de uma hora de atraso e debaixo de chuva.Entrevistado: Romeu Zema - Novo (governador de Minas Gerais).
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Record
Título: Setra informou que vai recorrer de decisão da justiça -  07h10

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros,informou que vai recorrer  da decisão da Justiça que
suspendeu o aumento da tarifa em Belo Horizonte,já a prefeitura,acatou a determinação.Entrevistados: Márcio Veloso
(garçom); Henderson Souza (mágico) Comentários  do apresentador: ''Você não vaia creditar,mas teve um deputado
Petista o Cristiano da Silveira  que ontem falou que a culpa do Estado estar desse jeito é da oposição da Assembleia
Legislativa ,que foi uma posição irresponsável e não ajudou o Pimentel.''
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Itatiaia
Título: Em Minas empossado como novo governador Romeu Zema faz hoje a primeira reunião com

o secretariado - 07h05
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema faz a primeira reunião com o secretariado às 10h na Cidade Administrativa, a primeira
edição do Minas Gerais de ontem feita pela gestão de Pimentel exonerou além de todos os secretários chefes,
subchefes e cargos comissionados. Durante a posse de Romeu Zema na Assembleia, o secretário de planejamento
Otto Levi Reis tinha dito a imprensa que as exonerações dos servidores comissionados não tinham sido combinadas
com o governo Zema. Entrevista: Otto Levi- secretário de planejamento, Custódio Matos- secretário de governo.
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O Popular - João Monlevade (MG)
Título: Deputado Tito Torres tenta intervir junto ao Estado em prol do Sevor

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

O deputado Estadual Tito Torres  (PSDB) anunciou hoje (2) que entrou com um mandado de segurança junto ao
Governo do Estado para que o Sevor (Serviço Voluntário de Resgate) volte a atuar na região.

Devido a uma Lei Estadual o grupo está impedido, a partir desta quarta-feira (2), de atuar nas rodovias que cortam a
região.

Na tarde de ontem a diretoria da entidade convocou uma assembleia com os socorristas e decidiram interromper as
atividades por tempo indeterminado.

O Presidente  da Volunterminas - Associação de Bombeiros Voluntários e equipes de Resgate Voluntários do Estado
de Minas Gerais - Fabrício de Oliveira Coelho falou com a reportagem do Site O Popular sobre o caso e as medidas a
serem adotadas pela entidade. Sonora abaixo

http://www.opopularjm.com.br/wp-content/uploads/2019/01/SONORA-FABRÍCIO-O1.mp3

Os socorristas do Sevor marcaram para amanhã (3), a partir das 18h uma manifestação em frente à Câmara Municipal
da Cidade, para chamar a atenção das autoridades sobre o problema e sobre a importância da entidade para a cidade
e região.
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O Contorno de BH - MG
Título: Minas Gerais terá novo plano de educação

Editoria: Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais a Lei 23.197, que institui o Plano Estadual de Educação (PEE) para o
período de 2018 a 2027. A vem substituir o Plano Decenal de Educação aprovado pela ALMG, em 2011, com vigência
até 2020, mas que foi revogado pela nova lei.

Essa foi uma das últimas atividades do governador Fernando Pimentel ainda em seu posto. Lei 23.197 ficou com 15
artigos e um anexo em que são apresentadas as 18 metas do PEE. Entre elas, várias propõem a universalização do
atendimento escolar, separadas por faixas etárias, englobando os ensinos infantil, fundamental e médio, até a faixa de
15 a 17 anos.

Prevê-se também a universalização do acesso à educação básica para a população até 17 anos com deficiência ou
transtornos no desenvolvimento, preferencialmente na rede regular de ensino. Também prevê a universalização, se
necessário, por meio de atendimento educacional especializado, com a garantia de sistema educacional inclusivo,
sempre que não for possível a integração no ensino regular.

De um modo geral, as metas demarcam o que se pretende alcançar nas macrodimensões da educação,
considerando-se o acesso aos diversos níveis e modalidades de ensino, a qualidade da educação, a inclusão e a
equidade, a gestão democrática, a valorização dos profissionais de educação e o financiamento. Já as estratégias
detalham os meios para viabilizar o cumprimento das metas.

Há também a previsão de que sejam criadas políticas de atenção integral aos estudantes como medida fundamental
para a execução do plano. Essas políticas serão implementadas por meio de ações articuladas dos órgãos de
assistência social, saúde, proteção à infância, à adolescência e à juventude, em parceria com as família. Ao final da
tramitação do projeto, foram incorporados aprimoramentos em dispositivos que tratam de monitoramento, avaliação,
acompanhamento e revisão do PEE (artigos 5º a 8º). O objetivo foi conferir melhor definição nas ações de controle
governamental e social da execução do plano, contribuindo para sua maior efetividade.

Outra mudança implementada foi no artigo 5º da proposição. Pelo texto, a representação do Poder Legislativo no rol de
instâncias responsáveis pela avaliação e monitoramento da execução do PEE se restringirá apenas à Comissão de
Educação. Isso porque o Regimento Interno da ALMG atribui a essa comissão a competência de apreciar as diversas
matérias relativas às políticas de educação.

Ícaro Ambrósio

Ícaro Ambrósio é jornalista e editor-chefe do site O Contorno de BH.
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Tecle Mídia - Sete Lagoas (MG)
Título: Nova Mesa Diretora da Câmara de Sete Lagoas é empossada

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Compartilhar no Facebook

Tweet no Twitter

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
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sinal de alcance da TV Câmara, a implantação da Rádio Câmara e melhor informatização da instituição para melhor
atender à população.

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.

impresso em 19/02/2019 às 04:28 10 de 221



Portal Hoje em Dia
Título: Estado falido e pacto por dias melhores

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Diferentemente de pronunciamentos feitos pelos candidatos no calor das campanhas, discursos de posse dos
governantes costumam ser bem mais assertivos e realistas. 

 Dão a noção mais precisa do que os cidadãos podem esperar da gestão que se inicia, até porque, nos períodos de
transição, os novos chefes do Executivo têm tempo de se inteirar melhor da estrutura que irão assumir. 

Ao ser oficialmente encaminhado ao cargo de governador mineiro para o período de 2019 a 2022, ontem, o
empresário Romeu Zema foi incisivo quanto aos principais desafios que tem pela frente. 

Classificou o Estado como falido e reafirmou a necessidade de "cortar na carne" da administração, com
responsabilidade e austeridade, para assegurar a retomada do crescimento econômico mineiro - uma das bandeiras
defendidas na caminhada eleitoral.

 Entre as prioridades, Zema, que já reduziu a 11 as secretarias de Estado, citou ainda a urgência de realizar reformas
administrativas e fiscais em Minas, com significativa redução das despesas e combate ao déficit estimado para o
próximo ano, de R$ 30 bilhões.

A volta do pagamento em dia dos mais de 600 mil servidores estaduais, que estão com vencimentos escalonados e
sequer viram a cor do 13º salário de 2018, também foi colocada como meta a ser perseguida, já no início da gestão. 

Além disso, o governador, primeiro no país de seu partido, o Novo, propôs, ao ser empossado, um pacto de
cooperação por Minas. A ideia é reunir Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, federações e
entidades representativas de classes e da sociedade em um esforço único para sanar as contas públicas, permitindo o
resgate da confiança, interna e externa, a atração de investimentos e a geração de emprego e renda.

 Eleito com a promessa de atuar sem usar recursos tradicionais daquilo que chama de "velha política", Zema deu um
recado aos deputados  mineiros: pediu que tenham consciência sobre a gravidade da situação do Estado e que
"reflitam a respeito" sempre que um projeto entrar em votação na Assembleia. A expectativa dos mineiros, certamente,
é de que o apelo seja ouvido e de que as metas traçadas pelo governador sejam plenamente alcançadas. 
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Por Dentro de Tudo
Título: Zema avisa que 13º não será pago "tão cedo"

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Por Dentro de Tudo

Publicada ha 1 hora

Um dia após ser empossado governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira, em entrevista
ao Bom Dia Minas, da TV Globo, que o pagamento do 13º salário dos servidores do estado não tem data para ser
quitado. "É um estado que está falido. E, com certeza, esse 13º não será pago tão cedo", avisou.

Herança do governo Fernando Pimentel, a dívida do 13º é apenas um dos problemas que o governo Zema terá pela
frente nos próximos quatro anos.

A previsão de déficit do estado para 2019 é de R$ 11,4 bilhões, além da dívida também milionária com repasses de
saúde e educação para municípios.

Esforço

Nessa terça-feira (1º), em pronunciamento à imprensa na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Zema
disse que vai abrir a caixa-preta das finanças e renegociar a dívida com o Governo Federal para colocar as contas em
dia e atrair investimento, medidas que ele considera que vão contribuir para tirar o estado da crise e ajudarão a pagar o
salário do funcionalismo sem atraso, fazer o repasse para as prefeituras, criar empregos e cuidar da educação, da
segurança e da saúde.

Fonte: Itatiaia.
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Minas 1
Título: No primeiro dia de trabalho como governador, Zema avisa que 13º não será pago 'tão cedo'

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Um dia após ser empossado governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse nesta quarta-feira, em entrevista
ao Bom Dia Minas, da TV Globo, que o pagamento do 13º salário dos servidores do estado não tem data para ser
quitado. "É um estado que está falido. E, com certeza, esse 13º não será pago tão cedo", avisou.

Herança do governo Fernando Pimentel, a dívida do 13º é apenas um dos problemas que o governo Zema terá pela
frente nos próximos quatro anos.

A previsão de déficit do estado para 2019 é de R$ 11,4 bilhões, além da dívida também milionária com repasses de
saúde e educação para municípios.

Esforço

Nessa terça-feira (1º), em pronunciamento à imprensa na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Zema
disse que vai abrir a caixa-preta das finanças e renegociar a dívida com o Governo Federal para colocar as contas em
dia e atrair investimento, medidas que ele considera que vão contribuir para tirar o estado da crise e ajudarão a pagar o
salário do funcionalismo sem atraso, fazer o repasse para as prefeituras, criar empregos e cuidar da educação, da
segurança e da saúde.

Fonte:http: www.itatiaia.com.br
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Portal Sete
Título: Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal é empossada com Caramelo reeleito como

presidente
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 02-01-2019 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.

Roberta Lanza

TV Câmara de Sete Lagoas
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Em sessão solene realizada recentemente no Salão Paroquial São Miguel, a Câmara Municipal de Rio Espera
concedeu o título de cidadão honorário ao deputado estadual Glaycon Franco . A indicação foi realizada pelo
presidente  do Legislativo, vereador Fernando Pinto da Silveira, que de acordo com o parlamentar municipal, acontece
pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio Espera. Título, que segundo Fernando, contou com aprovação
dos demais pares na Câmara.

Em sua fala, Glaycon destacou que agora, mais que antes, terá uma responsabilidade maior em defesa dos interesses
da população local ao tornar-se cidadão de Rio Espera. "Desde que assumi mandato como deputado tenho trabalhado
incansavelmente para colocar as cidades do Alto Paraopeba e Vale do Piranga em evidência. E ter esse trabalho
reconhecido nos motiva a trabalhar por muito mais recursos e projetos para os municípios de nossa região", destacou o
deputado.

Glaycon, que na última eleição foi majoritário em Rio Espera, com mais de 1.200 votos, reforçou seu compromisso com
o Município. "Sempre atuei e atuo para trazer recursos para esta cidade, hoje renovo esse compromisso de
continuarmos juntos em busca de dias melhores para população rio-esperense", finalizou rogando a benção da
padroeira Nossa Senhora da Piedade.

Juntamente com Glaycon Franco  foram agraciados com a horaria mais oito personalidades, entre elas, o advogado
criminalista lafaietense, Silvio Lopes de Almeida Neto, que faz alguns anos mantém residência em Rio Espera.
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O Contorno de BH - MG
Título: Novo Governador promete enxugar finanças públicas
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Em um pronunciamento, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que passará a limpo o Estado, "abrindo a caixa
preta das finanças públicas". A declaração foi dada antes da cerimônia de posse no Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De acordo com ele, além de "arrumar a casa", uma das prioridades do seu governo será renegociar a dívida de Minas
com a União. Para tanto, ele pretende enxugar a estrutura administrativa, inclusive com o corte de cargos por
indicações políticas: "Vamos acabar com os cabides de emprego, mordomias, luxo e desperdícios".

"Todos nós, sem exceção, teremos que fazer sacrifícios", alertou o governador. Ele afirmou que diante de um "estado
falido", é preciso união dos 22 milhões de mineiros. Zema falou sobre a intenção de construir entre os Poderes um
"pacto de cooperação por Minas Gerais".

Romeu Zema salientou que vai trabalhar para colocar em dia as contas do Estado e promover a regularização do
pagamento de salários dos servidores estaduais e dos repasses constitucionais às prefeituras. "É necessário dar
condições para que os servidores exerçam suas funções com excelência, sobretudo no que diz respeito ao
atendimento à população". Por fim, Romeu Zema disse que espera contar com a imprensa, que "terá papel
fundamental no processo de transparência a ser implementado".

Ícaro Ambrósio

Ícaro Ambrósio é jornalista e editor-chefe do site O Contorno de BH.
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Na cerimônia de posse que deu início ao mandato como governador de Minas,Romeu Zema disse que vai ser preciso
cortar na carne ,pra tirar Minas da falência e prometeu abrir a  caixa preta do Estado e propôs um pacto entre poderes
para garantir a retomada do crescimento.O pronunciamento foi feito em solenidade na Assembleia Legislativa
,ontem.
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Política

O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse nesta terça-feira, 1º de janeiro 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".

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.
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"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.

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.
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Política

Romeu Zema toma posse e propõe austeridade

O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse nesta terça-feira, dia 1º, na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. Zema destacou em seu primeiro discurso 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.

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.

Romeu Zema 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".

Fonte e foto: Agência Minas

Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!

Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383

Escrito por Redação, no dia 02/01/2019

Comente esta Notícia
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Nessa terça-feira, 1, o novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e o vice-governador, Paulo Brant
(Novo), tomaram posse no Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A reunião solene foi
conduzida pelo deputado Adalclever Lopes (MDB).

Em discurso, Romeu Zema falou sobre a escolha do eleitor foi por um novo modelo de exercício da política. "Essa é a
política do bem. A política que deve ser exaltada e levada adiante para enfrentarmos as dificuldades que a atual
conjuntura apresenta", afirmou.

Contas Públicas

De acordo com Zema, a previsão de deficit nas contas públicas ultrapassa R$30 bilhões em 2019 e, se nada for feito,
passará de R$100 bilhões nos próximos anos. Por isso, segundo ele, será preciso dialogar com transparência a fim de
distinguir o importante do fundamental.

O novo governador deixou claro que reformas administrativas e fiscais serão levadas adiante para garantir, por
exemplo, o pagamento dos servidores até o quinto dia útil e a volta dos repasses de verbas às prefeituras, além dos
investimentos.
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O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, tomou posse nesta terça-feira (1º) no cargo, em cerimônia na
Assembleia Legislativa  do estado, em Belo Horizonte. Com um discurso de austeridade e propostas de mudanças,
ele ressaltou o estado de falência em que Minas Gerais se encontra e disse que o espírito público deve guiar os
representantes dos eleitores mineiros. "É preciso reduzir despesas cortando na carne, porque é isso que os mineiros
esperam de nós", disse Zema, pedindo que os deputados  tenham consciência da situação do estado sempre que um
projeto entrar em votação na Casa legislativa. "É preciso dialogar com transparência para distinguir o que é importante
e o que é fundamental", frisou. O governador empossado propôs um pacto por Minas Gerais, chamando legislativo,
executivo, judiciário, Ministério Público, imprensa, federações e entidades representativas de trabalhadores e da
população mineira. "Vamos assinar um acordo tácito por Minas, para que volte a ser um estado forte atrativo de
investimento, gerativo de emprego e renda, para resgatarmos a confiança e o orgulho inerentes aos mineiros", disse. A
transmissão do cargo de Fernando Pimentel para o governador empossado ocorreu logo em seguida à posse, ainda na
Assembleia Legislativa . Após as cerimônias, Zema, acompanhado do vice-governador Paulo Brant, foi para a Cidade
Administrativa, onde toma posse o novo secretariado. Fonte: Agência Brasil Imagem: Google
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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 O governador anunciou que adotará
medidas emergenciais para enxugar gastos e retomar a eficiência do poder público

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

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

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

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

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

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

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

Avanços

Para que o Estado volte a crescer e possa gerar mais empregos, Romeu Zema pretende retomar a credibilidade e
crescimento econômico de Minas Gerais. "Vamos ampliar receitas, mas sem aumentar impostos. Faremos por meio do
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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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Inconfidência AM
Título: Posse de Zema - 14h42
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Governador Romeu Zema e o vice, Paulo Brant, tomaram posse nessa terça-feira. No discurso, um pedido de união por
Minas e o anúncio da abertura da caixa preta das finanças do Estado. Em manhã de muita chuva, Romeu Zema e
Paulo Brant tomaram posse na Assembleia Legislativa  de Minas. Marcada para as 9 horas da manhã, a solenidade
sofreu um atraso de cerca de meia hora. Cerimônia presidida pelo presidente  da ALMG, Adalclever Lopes, o
governador e o vice entregraram as declarações de bens. Zema recebeu o grande colar da Inconfidência do agora
ex-governador Fernando Pimentel. Zema pediu a união do Legislativo, Judiciário, Imprensa e da população. Entrevista:
Romeu Zema (Governador de Minas).
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GRNews - Pará de Minas
Título: Legislação altera política do cooperativismo em MG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, edição de 28 de dezembro de 2018, a promulgação da Lei 23.205, que
altera a Lei 15.075, de 2004, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. A norma acrescenta
inciso ao artigo 2º da lei, de modo a garantir que o Poder Público crie mecanismos específicos para estimular o
cooperativismo na agricultura familiar.

A nova norma é originária do Projeto de Lei (PL) 918/15, do deputado André Quintão  (PT), aprovado pelo Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 12 de dezembro.

Também faz alterações no artigo 7º da mesma lei, que diz respeito à forma como são preenchidos os cargos dos dez
vogais e seus respectivos suplentes na Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg). Outra mudança é no artigo 14, que
trata da criação e composição do Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop).

O artigo 7º passa a determinar que, entre os nomes indicados para as vagas da Jucemg, um será indicado pelo
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), um pela Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), e outro pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg), por meio de listas tríplices a serem encaminhadas ao governador do Estado.

Já o artigo 14 passa a prever que o Cecoop será constituído por 20 membros, com representação paritária de órgãos
públicos e entidades da sociedade civil. A legislação atual não define o número de membros e se limita a assegurar
paridade e a representação dos diferentes ramos cooperativistas.

Divisão

A lei explicita como será a divisão de representantes entre os seguintes órgãos: das secretarias de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), que o presidirá; de Desenvolvimento
Agrário (Seda); de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese); de Fazenda (SEF); de Planejamento e Gestão
(Seplag); de Educação (SEE); de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Sedinor); de
Governo (Segov); e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Também fará parte do Cecoop um representante da Assembleia Legislativa  dde Minas Gerais (ALMG), integrante da
Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais (Frencoop/MG), além de representantes da Ocemg; da União
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais (Unicafes-MG); da seção de Minas
Gerais do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop-MG); e da Fetaemg. Outros seis
representantes serão indicados pela Ocemg.

Define, ainda, que o Cecoop ficará subordinado à Sedectes e terá uma secretaria executiva, a qual caberá suas ações
operacionais e o fornecimento das informações necessárias às suas deliberações. Com informações da ALMG
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Rádio Educadora - Montes Claros (MG)
Título: Romeu Zema nomeia secretariado do governo de Minas Gerais

Editoria: Notícia
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Alguns secretários vão responder por mais de uma pasta; vice fica responsável pela Secretaria de Estado de Cultura.

Por G1 Minas - Belo Horizonte

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 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.

Veja abaixo as nomeações:

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
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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 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
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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
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A Notícia Online - João Monlevade (MG)
Título: Zema promete salário do funcionalismo sem atraso e abrir a caixa

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Em seu primeiro discurso, o governador eleito pediu, ainda, união dos mineiros para enfrentar a crise financeira e
prometeu cortar "mordomias"

DO ESTADO DE MINAS

O empresário Romeu Zema (Novo) foi empossado no cargo de governador de Minas Gerais na manhã desta terça-feira
(1), na Assembleia Legislativa , prometendo abrir a "caixa preta" do estado e acabar com o que chamou de situação
de falência do estado. No primeiro discurso, afirmou que vai cortar mordomias, valorizar o funcionalismo e regularizar
os repasses às prefeituras.

"Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Isso vai exigir sacrifício, o Estado está literalmente falido,
precisamos de um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de todas as classes", disse.

Em seu primeiro discurso, antes mesmo de ser empossado, o governador eleito Romeu Zema (Novo) pediu a união dos
mineiros para passar pela crise financeira que vive Minas Gerais. Entre as promessas do empresário estão a abertura
da "caixa-preta das finanças".

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte.
Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito", disse Zema em discurso na
Assembleia.

A posse do governador começou com atraso de aproximadamente uma hora. A solenidade, que estava marcada para
às 9h, teve início quase 10h. Romeu Zema chegou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) por volta das
9h50.

Ao chegar, encontrou um pequeno protesto de um grupo de funcionários da MGS, que teme a demissão por causa da
privatização da UAI, posto de serviços que funciona na Praça Sete. Ele passou pelo tapete vermelho estendido no pátio
da Casa, e em seguida fez seu primeiro discurso, citando como vai enfrentar a crise financeira que vive o estado.

"Não dava mais para ver nosso estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo (Paulo
Brant) aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa-preta das finanças do estado. Arrumar a casa, renegociar a
dívida com o Governo Federal para colocarmos as contas em dia, atrair investimentos. O estado ficou parado esses
anos todos. Nosso objetivo é pagar o salário do funcionalismo sem atrasos, fazer os repasses para as prefeituras, criar
empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde", afirmou.

Outra promessa feita por Zema foi cortar as "mordomias" e "enxugar a máquina". "Nós mais do que qualquer outro
governo da história de Minas vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, ou seja, o mau uso do dinheiro público.
Vamos acabar com os cabides de emprego e cargos por indicação política. É extremamente necessário enxugar a
máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público consiga exercer sua função com
excelência, no que diz respeito ao atendimento à população", disse.

Por fim, pediu a união dos mineiros para enfrentar a crise financeira. "Vamos tomar as medidas necessárias para
recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos que fazer sacrifícios, pois o estado está literalmente falido. E a
partir de agora, precisamos de união. Todos nós, 22 milhões de mineiros, precisamos de um pacto por Minas Gerais de
cooperação e união de todas as classes. Todos os poderes, todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção", finalizou.
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Depois do discurso, Zema se dirigiu ao plenário da ALMG, onde aconteceu a cerimônia de posse. Ele ouviu o Hino
Nacional e, em seguida, prestou compromisso constitucional. Depois, foi a vez do vice-governador eleito, Paulo Brant.

No plenário da Assembleia, Zema pediu aos deputados  e deputadas consciência para a gravidade da situação do
estado e que "reflitam a respeito sempre que um projeto entrar nesta casa". "Com o apoio dos deputados  dessa
Casa, Minas sairá nesta crise maior do que entrou", disse.

Veja a íntegra do discurso

"Daqui alguns minutos, eu e meu amigo aqui, Paulo Brant, seremos empossados como governador e vice de Minas
Gerais. Cargo que vamos exercer até 2022. Aceitamos este desafio, junto ao partido Novo, porque não dava mais para
ver nosso estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo, aceitamos o desafio e agora
temos que abrir a caixa-preta das finanças do estado. Arrumar a casa, renegociar a dívida com o Governo Federal para
colocarmos as contas em dia. Atrair investimentos, o estado ficou parado esses anos, pagar o salário do funcionalismo
sem atraso, fazer os repasses para as prefeituras, criar empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde.

Nós mais do que qualquer outro governo da história de Minas, vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, que são o
mau uso do dinheiro público. Vamos acabar com os cabides de empregos e cargos por indicação política. É
extremamente necessário enxugar a máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público
consiga exercer a sua função com excelência no que diz respeito o atendimento a população.

Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos que fazer sacrifícios.
Pois o estado está literalmente falido. E a partir de agora, precisamos de união. Todos nós, 22 milhões de mineiros.
Precisamos de um pacto por Minas Gerais de cooperação e união de todas as classes. Todos os poderes, todos os
cidadãos e cidadãs, sem distinção.

Espero poder contar com a imprensa, que tem um papel fundamental neste processo de transparência que vamos
implementar em Minas Gerais. É preciso que todos colaborem para voltarmos a respirar. Este projeto de recuperação
não é só meu, nem só do partido novo. É um projeto de toda Minas Gerais. Contamos com cada um de vocês. Muito
obrigado."
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Jornal de Uberaba Online
Título: Romeu Zema será empossado na Assembleia Legislativa de MG

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Transmissão do cargo ocorrerá após a declaração de posse pelo presidente  da ALMG, em solenidade no dia 1º de
janeiro

Na próxima terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019, a partir das 9 horas, a Assembleia Legislativa  De Minas Gerais
(ALMG) dará posse ao governador eleito Romeu Zema (NOVO) e ao seu vice, Paulo Brant (NOVO), em Reunião
Solene de Plenário. Eles chegarão à ALMG pelo Hall das Bandeiras, passarão por um corredor formado pelos Dragões
da Inconfidência, grupamento de honra da Polícia Militar do Estado, e serão recebidos por uma comitiva de deputados
.

Juntos, passarão por prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais e se encaminharão até o Plenário,
onde Romeu Zema e Paulo Brant serão saudados pela cúpula de aço de cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais.
Em seguida, haverá a execução do Hino Nacional.

Durante a cerimônia, o governador eleito e seu vice entregarão suas declarações de bens ao presidente  da ALMG,
deputado Adalclever Lopes (MDB), que conduzirá a solenidade.

Depois, será firmado o compromisso constitucional, com leitura do termo de posse, assinado por ambos. o deputado
Adalclever Lopes os declarará empossados. Eles também receberão exemplares das constituições federal e estadual.
leia o release na íntegra no portal da ALMG.

Informações

Importantes

A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo Portal da Assembleia e pelo Facebook da ALMG
(@assembleiademinas).

A cobertura total do evento estará disponível na Sala de Imprensa do Portal
(https://www.almg.gov.br/sala_imprensa/index.html) no mesmo dia da solenidade. Haverá matérias, fotos, áudios e
vídeos disponíveis para download. Os vídeos estarão no padrão utilizado pela TV Assembleia.
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Alterosa
Título: Romeu Zema: Governador de Minas toma posse - 07h09

Editoria: Alterosa Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

Destaques de capa do jornal Estado de Minas: Posses de Bolsonaro e de Romeu Zema. Romeu Zema e Paulo Brant,
ambos do Partido Novo, tomaram posse na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa . Mesmo debaixo de muita
chuva, militantes do Partido Novo acordaram cedo para receber o governador. Zema recebeu cumprimentos, entre
eles, de Adalclever Lopes, presidente da Assembleia. Entrevista: Romeu Zema (Governador de Minas)
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Inconfidência AM
Título: Governador e vice tomam posse - 12h16

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

O governador, Romeu Zema e o vice, Paulo Brant tomaram posse na manhã hoje. No discurso, um pedido de união por
minas e o anúncio da abertura da caixa preta das finanças do estado. Eles tomaram posse em cerimônia na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Na chegada, Romeu Zema fez apenas um pronunciamento á imprensa. No
plenário da Assembleia presidido pelo Deputado Adalclever Lopes, o governador e o vice entregaram às declarações
de bens, leram e assinaram termos de posse e oficialmente assumiram os cargos.  Entrevistado: Romeu Zema
(governador eleito).
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Sete Lagoas
Título: Zema promete valorização do funcionalismo e abertura da 'caixa-preta das finanças'

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 02-01-2019 Link para a Notícia

O empresário Romeu Zema (Novo) foi empossado no cargo de governador de Minas Gerais na manhã de terça-feira
(1), na Assembleia Legislativa , prometendo abrir a "caixa preta" do estado e acabar com o que chamou de situação
de falência do estado. No primeiro discurso, afirmou que vai cortar mordomias, valorizar o funcionalismo e regularizar
os repasses às prefeituras.

"Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Isso vai exigir sacrifício, o Estado está literalmente falido,
precisamos de um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de todas as classes", disse.

Em seu primeiro discurso, antes mesmo de ser empossado, o governador eleito Romeu Zema (Novo) pediu a união dos
mineiros para passar pela crise financeira que vive Minas Gerais. Entre as promessas do empresário estão a abertura
da "caixa-preta das finanças".

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte.
Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito", disse Zema em discurso na
Assembleia.

A posse do governador começou com atraso de aproximadamente uma hora. A solenidade, que estava marcada para
às 9h, teve início quase 10h. Romeu Zema chegou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) por volta das
9h50.

Ao chegar, encontrou um pequeno protesto de um grupo de funcionários da MGS, que teme a demissão por causa da
privatização da UAI, posto de serviços que funciona na Praça Sete. Ele passou pelo tapete vermelho estendido no pátio
da Casa, e em seguida fez seu primeiro discurso, citando como vai enfrentar a crise financeira que vive o estado.

"Não dava mais para ver nosso estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo (Paulo
Brant) aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa-preta das finanças do estado. Arrumar a casa, renegociar a
dívida com o Governo Federal para colocarmos as contas em dia, atrair investimentos. O estado ficou parado esses
anos todos. Nosso objetivo é pagar o salário do funcionalismo sem atrasos, fazer os repasses para as prefeituras, criar
empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde", afirmou.

Outra promessa feita por Zema foi cortar as "mordomias" e "enxugar a máquina". "Nós mais do que qualquer outro
governo da história de Minas vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, ou seja, o mau uso do dinheiro público.
Vamos acabar com os cabides de emprego e cargos por indicação política. É extremamente necessário enxugar a
máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público consiga exercer sua função com
excelência, no que diz respeito ao atendimento à população", disse.

Por fim, pediu a união dos mineiros para enfrentar a crise financeira. "Vamos tomar as medidas necessárias para
recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos que fazer sacrifícios, pois o estado está literalmente falido. E a
partir de agora, precisamos de união. Todos nós, 22 milhões de mineiros, precisamos de um pacto por Minas Gerais de
cooperação e união de todas as classes. Todos os poderes, todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção", finalizou.

Depois do discurso, Zema se dirigiu ao plenário da ALMG, onde aconteceu a cerimônia de posse. Ele ouviu o Hino
Nacional e, em seguida, prestou compromisso constitucional. Depois, foi a vez do vice-governador eleito, Paulo Brant.

No plenário da Assembleia, Zema pediu aos deputados  e deputadas consciência para a gravidade da situação do
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estado e que "reflitam a respeito sempre que um projeto entrar nesta casa". "Com o apoio dos deputados  dessa
Casa, Minas sairá nesta crise maior do que entrou", disse.

Veja a íntegra do discurso

"Daqui alguns minutos, eu e meu amigo aqui, Paulo Brant, seremos empossados como governador e vice de Minas
Gerais. Cargo que vamos exercer até 2022. Aceitamos este desafio, junto ao partido Novo, porque não dava mais para
ver nosso estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo, aceitamos o desafio e agora
temos que abrir a caixa-preta das finanças do estado. Arrumar a casa, renegociar a dívida com o Governo Federal para
colocarmos as contas em dia. Atrair investimentos, o estado ficou parado esses anos, pagar o salário do funcionalismo
sem atraso, fazer os repasses para as prefeituras, criar empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde.

Nós mais do que qualquer outro governo da história de Minas, vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, que são o
mau uso do dinheiro público. Vamos acabar com os cabides de empregos e cargos por indicação política. É
extremamente necessário enxugar a máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público
consiga exercer a sua função com excelência no que diz respeito o atendimento a população.

Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos que fazer sacrifícios.
Pois o estado está literalmente falido. E a partir de agora, precisamos de união. Todos nós, 22 milhões de mineiros.
Precisamos de um pacto por Minas Gerais de cooperação e união de todas as classes. Todos os poderes, todos os
cidadãos e cidadãs, sem distinção.

Espero poder contar com a imprensa, que tem um papel fundamental neste processo de transparência que vamos
implementar em Minas Gerais. É preciso que todos colaborem para voltarmos a respirar. Este projeto de recuperação
não é só meu, nem só do partido novo. É um projeto de toda Minas Gerais. Contamos com cada um de vocês. Muito
obrigado."

Com EM
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Por Dentro de Tudo

Publicada ha 9 minutos

O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse nesta terça-feira (01), 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.

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.

Agência de Minas.
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O governador eleito Romeu Zema participou nesta terça-feira (1º/1), 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.
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O Governador Romeu Zema, eleito pelo Partido Novo, fez um rápido pronunciamento antes da solenidade na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e falou sobre os desafios que terá pela frente. Durante a solenidade, Romeu
Zema enfatizou várias vezes a necessidade de se fazer um pacto com Minas para que o estado consiga superar as
maiores crises financeiras que inclui o atraso do pagamento dos servidores públicos.
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Rádio América
Título: Posse de Romeu Zema e Paulo Brant na ALMG - 11h30
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Romeu Zema foi eleito governador do estado em outubro e empossado ontem numa cerimônia realizada na
Assembleia Legislativa  de MG. Romeu Zema fez um discurso de austeridade dizendo que o estado está falido, que é
preciso um pacto para tirar Minas da crise. Entrevistado: Romeu Zema (governador).
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Governador Romeu Zema e o vice, Paulo Brant, tomaram posse nessa terça-feira. No discurso, um pedido de união por
Minas e o anuncio da abertura da caixa preta das finanças do Estado. Em manhã de muita chuva, Romeu Zema e
Paulo Brant tomaram posse na Assembleia Legislativa  de Minas. Marcada para as 9 horas da manhã, a solenidade
sofreu um atraso de cerca de meia hora. Cerimônia presidida pelo presidente  da ALMG, Adalclever Lopes, o
governador e o vice entregaram as declarações de bens. Zema recebeu o grande colar da Inconfidência do agora
ex-governador Fernando Pimentel. Zema pediu a união do Legislativo, Judiciário, Imprensa e da população. Entrevista:
Romeu Zema (Governador de Minas); Otto Alexandre Levy (Secretário de Planejamento)
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Recuperar a situação financeira do estado e enxugar a máquina pública foram os principais pontos abordados pelo
novo governador de Minas, Romeu Zema, durante posse na Assembleia Legislativa . Na sequência ele se dirigiu
para a Cidade Administrativa onde ocorreu a cerimônia de posse dos novos secretários estaduais.
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Um governo termina de forma melancólica e impopular. O novo começa com a defesa da aplicação de um forte ajuste
fiscal e o pedido de apoio para implementar medidas de austeridade.Entre os dois, um rombo nos cofres públicos de
Minas Gerais estimado em R$ 30 bilhões. O agora ex-governador Fernando Pimentel (PT) entregou nesta terça-feira o
Grande Colar da Inconfidência ao seu sucessor, Romeu Zema (Novo), durante a transmissão de cargo na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Não esperou o término da cerimônia e deixou o local no meio do evento sob
protestos.Já como governador, Zema defendeu a necessidade de ampla reforma administrativa e controle de gastos
para que os funcionários estaduais voltem a receber em dia e os repasses das prefeituras sejam regularizados. Mas, do
lado de fora da Assembleia, um pequeno grupo de servidores protestava contra a possibilidade de terceirizações,
dando uma amostra, já no primeiro dia de Zema no poder, das dificuldades de equacionar cortes e apoio popular.
Entrevistado: Romeu Zema - Novo (governador de Minas)
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Rádio América
Título: Governador eleito Romeu Zema toma posse na ALMG - 08h16
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O presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes, deu início à solenidade de
posse do novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A cerimônia, prevista pra começar às 9h desta terça-feira
(1º), teve início com quase uma hora de atraso.Entrevista: Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
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Inconfidência AM
Título: Governo terá menos secretarias - 11H10
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Enxugamento da máquina administrativa vai passar pela redução das secretarias. Ao longo da transição de governo,
foram divulgados os nomes dos indicados para ocupar as pastas. O secretário que atuará na gestão da crise, fazendo a
ligação entre o Palácio Tiradentes e a Assembleia, para convencer os deputados  a aprovar os projetos relevantes
para o governo é o secretário de governo, Custódio Matos, que já foi deputado estadual e presidente do PSDB.
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Inconfidência AM
Título: Governador e vice tomam posse na ALMG - 18h46
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O governador, Romeu Zema e o vice, Paulo Brant tomaram posse na manhã hoje. No discurso, um pedido de união por
minas e o anúncio da abertura da caixa preta das finanças do estado. Eles tomaram posse em cerimônia na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Na chegada, Romeu Zema fez apenas um pronunciamento á imprensa. No
plenário da Assembleia presidido pelo Deputado Adalclever Lopes, o governador e o vice entregara às declarações de
bens, leram e assinaram termos de posse e oficialmente assumiram os cargos.  Entrevistado: Romeu Zema
(governador eleito).
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Título: Romeu Zema e Paulo Brant foram empossados ontem - 06h05
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A cerimônia de posse e a transição de cargo,foram na Assembleia Legislativa  e no discurso,Romeu Zema,reforçou
as medidas que pretende tomar,para enfrentar a crise financeira do Estado.A chuva não desanimou os apoiadores que
foram homenagear Romeu Zema. Entrevistado: Romeu Zema - NOVO (governador de Minas Gerais)  Logo depois do
primeiro discurso na Assembleia como governador,Romeu Zema seguiu para a Cidade Administrativa,onde foi
realizada a solenidade de início da nova gestão que vai até 2022.Em mais um pronunciamento,o governador afirmou
que vai comandar o Estado,com critérios mais conservadores.No palco,o governador e o vice eram aguardados pelo
presidente do partido novo em Minas,pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado,do vice- presidente da
Assembleia Legislativa ,por um representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte,pelo Procurador Geral de
Justiça,pelo defensor público do Estado e pelo vice-prefeito da capital.
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Inconfidência AM
Título: Posse do governador e do vice - 22h58
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Governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema e o vice, Paulo Brant, tomam posse amanhã, na Assembleia
Legislativa . O evento começa a partir das 9 horas. Haverá ainda um evento na Cidade Administrativa.
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Equipe de Zema estuda recontratar servidores e afirma que medida de Pimentel não ajudou
Como último ato de governo e a poucas horas da cerimônia de posse do novo governador do Estado, Romeu Zema
(Novo), o ex-governador Fernando Pimentel (PT) exonerou parte dos cargos comissionados, cerca de 4.000 servidores,
que atuam em secretarias, fundações, autarquias e órgãos autônomos do governo. A medida foi publicada no Diário
Oficial do Estado, "Minas Gerais" nesta terça-feira (1) e afetou os cargos de chefia.

Como já havia sido adiantado por O TEMPO na última sexta-feira (31), o então secretário de Estado de Planejamento,
Helvécio Magalhães, anunciou que tomaria a medida e por nota avisou os demais secretários. Magalhães disse no
texto que essa foi uma forma de atender uma demanda do governo eleito de Romeu Zema (Novo).

"Esta medida visa atender as reiteradas manifestações públicas de integrantes indicados do governo eleito sobre a
necessidade de redução drástica destes quadros, por os considerarem desnecessários", disse Magalhães por meio de
nota enviada aos demais secretários.

No texto, Magalhães ratificou que a medida seria tomada, mesmo discordando. "Portanto, embora discordando desta
postura - por estarmos certos do baixo impacto do conjunto de comissionados no montante da folha de pagamentos do
Estado e de seu valor na condução das políticas públicas estaduais - publicaremos o decreto, visando dar ao governo
eleito inteira liberdade para recompor os cargos dentro da sua visão", finaliza a nota.

Apesar de ter sido citado um benefício à gestão de Zema, a equipe de transição já havia informado que não foi
comunicada pelo governo Pimentel e, por isso, ainda não havia se pronunciado a respeito. Na cerimônia de posse,
realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa  de Minas de Gerais (ALMG), o novo secretário de
Planejamento e Gestão, Otto Levy, reiterou a falta de comunicação e criticou a medida. "A gente não queria que isso
acontecesse. Queríamos mesmo fazer uma redução nos cargos comissionados. Mas não dessa forma indiscriminada,
queríamos fazer de forma planejada", afirmou Levy, que admitiu poder haver a necessidade de recontratação dos
funcionários exonerados.

"Estamos vendo qual é o grau de abrangência desse decreto. Certamente algumas dessas pessoas voltarão a ser
convocadas para permitir o funcionamento do Estado. Vamos tomar todas as medidas para minimizar o impacto dessas
exonerações, mas sem dúvida (a medida) não ajudou", disse.

As exonerações atingiram os funcionários que ocupam cargos a partir de DAD-9 e DAI-33, que são classificações que
determinam qual o valor da remuneração. A medida não foi adotada para cargos de pessoas que desempenham
função com mandato, como membros de conselhos, nem para servidores da área hospitalar e do complexo da
segurança pública e prisional.

Renegociação da dívida com a União será priorizada

A prioridade de Romeu Zema (Novo) será viabilizar a renegociação da dívida com a União para aliviar o arrocho fiscal
que passa o Estado. Essa é a principal esperança do governador para conseguir uma margem nos cofres públicos que
dê flexibilidade e tempo para a equipe adotar medidas austeridade fiscal.

O secretário de Estado de Governo, Custódio Mattos, será um dos responsáveis por viabilizar essa articulação junto ao
governo federal. "Vamos em busca de viabilizar esse acordo e, ao mesmo tempo, os secretários de Fazenda e de
Planejamento trabalharão em outras medidas para melhorar a situação financeira do governo", afirmou Mattos.
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Por ano, Minas Gerais paga para a União cerca de R$ 5 bilhões em parcelas da dívida. Com uma renegociação, o
pagamento dessa mensalidade seria congelada por três anos, alongando o prazo para o pagamento do débito. O
governo federal deverá exigir contrapartidas. Entre elas devem estar o aumento da contribuição previdenciária dos
servidores, o congelamento dos salários e a nomeação de novos concursados. As duas últimas medidas poderiam ser
adotadas administrativamente. Já aumentar a contribuição previdenciária demanda aprovação da Assembleia
Legislativa . Em visita à capital mineira no mês passado, o vice- presidente  General Mourão Filho (PRTB), afirmou
que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) irá ajudar Minas Gerais, mas só se o Estado fizer o "dever de casa".

Primeira reunião

Nomeação

Apesar de ter sido anunciado que o novo secretariado de Romeu Zema seria nomeado por meio de publicação extra do
Diário Oficial do Estado "Minas Gerais", o fato não havia ocorrido até o fechamento desta edição.

Início

O novo governador fará a primeira reunião com sua equipe nesta quarta-feira (2), às 10h, no Palácio Tiradentes, na
Cidade Administrativa. O encontro será a portas fechadas.

Futuro

Pessoas ligadas ao novo governo de Romeu Zema informaram que a situação dos comissionados vai ser tratada
durante a reunião em busca da melhor solução.

RH é mantido

Poupados. Foram mantidos servidores de áreas específicas, como a de recursos humanos, de algumas secretarias de
Estado como Fazenda, Educação, Saúde e Planejamento e Gestão.
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Governador defende o uso de 'remédio amargo' para pagar salários em dia e regularizar repasses
Um governo termina de forma melancólica e impopular. O novo começa com a defesa da aplicação de um forte ajuste
fiscal e o pedido de apoio para implementar medidas de austeridade. Entre os dois, um rombo nos cofres públicos de
Minas Gerais estimado em R$ 30 bilhões. O agora ex-governador Fernando Pimentel (PT) entregou nesta terça-feira
(1) o Grande Colar da Inconfidência ao seu sucessor, Romeu Zema (Novo), durante a transmissão de cargo na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Não esperou o término da cerimônia e deixou o local no meio do
evento sob protestos.

Já como governador, Zema defendeu a necessidade de ampla reforma administrativa e controle de gastos para que os
funcionários estaduais voltem a receber em dia e os repasses das prefeituras sejam regularizados. Mas, do lado de fora
da Assembleia, um pequeno grupo de servidores protestava contra a possibilidade de terceirizações, dando uma
amostra, já no primeiro dia de Zema no poder, das dificuldades de equacionar cortes e apoio popular.

"A situação do nosso Estado é de falência. A falta de austeridade dos últimos anos levou o governo de Minas a um
ponto sem volta. A previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os R$ 30 bilhões em 2019, e, se nada for feito,
passará de R$ 100 bilhões nos próximos anos", disse o novo governador em seu discurso. Foi uma preparação para o
pedido de apoio para mudanças que, segundo ele, serão necessárias. "Nesse momento temos, todos nós, a
responsabilidade de assumir que serão as ações tomadas no presente que poderão, ou não, garantir o futuro de
nossos filhos e de nossos netos. Ou fazemos as mudanças necessárias, ou, muito em breve, a situação será pior, para
não dizer impraticável. Por isso, o único caminho que nos resta é o da ação", analisou.

Mais tarde, na cerimônia de posse na Cidade Administrativa, Zema foi mais didático. "Ou tomamos o remédio amargo,
ou a dose desse remédio terá que aumentar com o tempo", afirmou. O discurso do governador não é uma novidade, é
o mesmo que tem adotado desde quando foi eleito.

A chuva impossibilitou que um número maior de apoiadores de Zema estivesse presente do lado de fora da
Assembleia. Mas não impediu que alguns servidores da Empresa Pública de Minas Gerais, Participações e Serviços
(MGS) levassem suas faixas em protesto. Eles reclamam que os 450 funcionários que atuam na Unidade de
Atendimento Integrado (UAI), na praça Sete, serão substituídos por 200 terceirizados como forma de economizar
custos. Um sinal de que o ajuste fiscal passará por uma batalha de negociações e não será implementado sem algum
desgaste.

Para aprovar as reformas que pretende, Romeu Zema precisará do apoio da Assembleia Legislativa , onde esteve
nesta terça-feira sendo empossado. Ao que tudo indica, ele começa bem. O deputado estadual Agostinho Patrus
Filho (PV) deverá ser eleito presidente  da Casa com ampla maioria ou até por unanimidade. Ele foi um dos poucos
políticos tradicionais que estiveram ao lado de Zema na campanha durante o segundo turno e tem o apoio do Novo.

Porta dos fundos

Já Pimentel, saiu de cena em silêncio. Entregou o colar a Zema e ouviu o discurso dele. Depois levantou-se da cadeira,
cumprimentou o novo governador e trocou um par de frases com ele antes de sair pelos fundos da Mesa Diretora aos
gritos de "Já vai tarde".

Em suas redes sociais, ele postou um texto de despedida que começa com uma provocação. "Certamente esse não foi
o meu caso, porque quase 30 anos de vida pública me protegeram dessa ilusão. Mas quando se deixa o cargo, após
quatro anos de trabalho incessante e penoso, inevitavelmente o fazemos com a humildade da experiência e com a
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consciência das limitações que o exercício democrático do poder impõe a quem desempenha a tarefa com
compromisso ético e cidadão", e terminando com a demarcação de seu posicionamento ideológico. "Encerro mais uma
etapa da caminhada que minha geração começou há cinquenta anos, na luta contra a ditadura, pelas liberdades
democráticas, pelos direitos civis e pela justiça social".

Doação

Lanche. O governador Romeu Zema agradeceu as empresas que fizeram a doação de café, pão de queijo e suco para
que fossem servidos durante sua posse, na Cidade Administrativa.
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Governador defende pacto com todos os poderes e a sociedade civil para superar a crise no estado e promete colocar
em dia o salário dos servidores e os repasses aos municípios

Com a promessa de abrir a "caixa-preta" das finanças do estado, acabar com mordomias e voltar a pagar os servidores
em dia, o empresário Romeu Zema (Novo), de 54 anos, assumiu ontem o governo de Minas Gerais, ao lado do
vice-governador Paulo Brant. Estreante na política e eleito com 71,8% dos votos dos mineiros, ele reforçou a situação
de "falência" em que recebe o estado e pediu um pacto com todos os poderes e sociedade civil para vencer a crise.
"Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Isso vai exigir sacrifício. O estado está literalmente falido,
precisamos de um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de todas as classes", disse durante cerimônia na
Assembleia Legislativa .

Zema adiantou que vai promover mudanças estruturais. "Passaremos por tempos difíceis, em que reformas
administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os servidores possam receber seus salários conforme
determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte. Para que as prefeituras possam voltar a receber os
valores a que têm direito e para que possamos ter condições de investir", afirmou o novo governador. Entre as medidas
que pretende tomar para aliviar o cofre do estado, ele citou a renegociação da dívida com a União.

Pela primeira vez, a transmissão do cargo ocorreu na Assembleia Legislativa . Até então, os demais governadores
recebiam o Colar da Inconfidência, simbolizando a troca de poder, no Palácio da Liberdade. No plenário, Zema pediu
aos deputados  e deputadas consciência para a gravidade da situação do Estado e que "reflitam a respeito sempre
que um projeto entrar nesta Casa".

A cerimônia foi acompanhada por familiares do novo governador, incluindo os pais, a quem ele se dirigiu já na primeira
fala. Zema chegou pela praça da Assembleia  e passou pelos Dragões da Inconfidência. Em seu discurso, relembrou
sua trajetória como empresário e falou do motivo que o levou a entrar na política. "Passar por uma campanha eleitoral
nunca esteve nos meus planos de vida, mas, após reflexão aceitei o convite para ser candidato ao governo de Minas
por entender que as pessoas de bem não podem se eximir da responsabilidade perante a sociedade."

Zema criticou as gestões anteriores do governo mineiro e prometeu uma política de corte de gastos. "A situação do
nosso estado é de falência. A falta de austeridade nos últimos anos levou o governo de Minas a um ponto sem volta",
afirmou. Segundo o governador, a primeira atitude de sua administração será reduzir despesas, "cortando na carne".
Isso inclui "mordomias, luxos e desperdícios". No pronunciamento, Zema também prometeu transparência. "Eu e o
Paulo (Paulo Brant) aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa-preta das finanças do estado."

Ao chegar, encontrou um pequeno protesto de um grupo de funcionários da MGS, que teme a demissão por causa da
privatização da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), posto de serviços que funciona na Praça Sete. Ele passou
pelo tapete vermelho estendido no pátio da Casa, e em seguida fez seu primeiro discurso, citando como vai enfrentar a
crise financeira que vive o estado.

'Pé no chão' Da Assembleia, Zema seguiu para a Cidade Administrativa para a solenidade simbólica que marcou o
início da nova gestão. No discurso, afirmou que governará Minas Gerais com o "pé no chão" e "critérios mais
conservadores possíveis". De acordo com ele, chegou a hora de pagar a conta da "irresponsabilidade" do passado.

"Os desafios serão enormes, e, neste momento, poderemos 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,
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porque é este o desejo dos mineiros", afirmou.

Romeu Zema voltou a ressaltar a importância do apoio da Assembleia Legislativa  na aprovação da reforma
administrativa que vai enviar ao Legislativo e também dos demais poderes e órgãos públicos, como o Judiciário e
Ministério Público. Assim como no discurso feito na Assembleia durante a solenidade de posse, Zema prometeu
colocar em dia o salário dos servidores e o repasse para os municípios e governar com base na austeridade e
responsabilidade com o dinheiro público.

Primeira reunião

Romeu Zema reúne o secretariado na manhã desta quarta-feira para uma primeira reunião em que serão discutidas as
primeiras medidas da nova administração. Uma edição extra do Minas Gerais, divulgada ontem, trouxe a nomeação de
toda a equipe. Não haverá uma solenidade formal de posse dos secretários. Em discurso durante a posse, Zema voltou
a dizer que os secretários são pessoas com "experiência e bagagem técnica comprovada".
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Na cerimônia de posse que deu início ao mandato como governador de Minas Gerais, o empresário Romeu Zema
(Novo), de 54 anos, disse que será preciso "cortar na carne" para tirar Minas da "falência", prometeu abrir a
"caixa-preta" do Estado e propôs um pacto entre poderes para garantir a retomada do crescimento. O pronunciamento
foi feito durante solenidade na Assembleia Legislativa , ontem.

Após fazer a promessa de respeito à Constituição e assinar o termo de posse, Zema discursou para os cerca de 2,5 mil
convidados. "Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Isso vai exigir sacrifício, o Estado está
literalmente falido", disse.

Segundo ele, a falta de austeridade dos últimos anos levou o Estado "a um ponto sem volta". "A previsão de déficit nas
contas públicas ultrapassa os R$ 30 bilhões em 2019. E, se nada for feito, passará de R$ 100 bilhões nos próximos
anos", afirmou.

No pronunciamento, Zema ressaltou que devem ser feitas reformas administrativas e fiscais para que os servidores
voltem a receber em dia.

"Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os
servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte",
afirmou, após frisar que vai "abrir a caixa-preta das finanças do Estado".

Zema garantiu que adotará um modelo de gestão diferenciado, que "dará o exemplo", e afirmou que a redução de
despesas deve ser uma das prioridades. "Propomos um modelo de gestão diferente para termos uma Minas mais
eficiente. A primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas, cortando na carne".

Para isso, Zema disse que precisará da "união de todos os poderes" para retirar o Estado da crise e convidou
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo e federações e entidades representativas de classes para um pacto
em prol dessa causa.

"Deixo aqui o convite de assinar juntos um acordo tácito, pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos une.
Um pacto por Minas", disse.

O chefe do Executivo se dirigiu diretamente aos deputados  estaduais, pedindo que eles tenham consciência antes de
aprovarem futuros projetos.

"Peço a todos, deputados  e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e
reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação nesta Casa", ressaltou.

Além do Legislativo estadual, estavam presentes prefeitos, vice-prefeitos e representantes das câmaras municipais.
Também participou da cerimônia o ex-governador Fernando Pimentel (PT), que entregou o Grande Colar da
Inconfidência para marcar a transferência do cargo ao novo gestor. O petista foi vaiado por alguns convidados.

Cidade Administrativa

Da Assembleia, Zema e outras autoridades seguiram para a Cidade Administrativa, onde foi realizado um ato simbólico
de início de mandato. O governador foi recebido pelos Dragões da Inconfidência e, em seguida, passou em revista à
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tropa.

Ao lado do vice, Paulo Brant, ele seguiu até o palco e fez um breve discurso enfatizando a austeridade no novo
governo.
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Ao assumir o cargo de chefe do Executivo de Minas como o primeiro governador eleito pelo partido Novo no país, o
empresário de Araxá Romeu Zema terá que lidar com outras pedras no caminho, além do rombo nos cofres públicos
que pode chegar a R$ 30 bilhões.

O principal desafio é o déficit do Estado. Aprovado em R$ 11,4 bilhões pela Assembleia Legislativa , o valor deve
ultrapassar a cifra apresentada pelo ex- governador Fernando Pimentel (PT). A previsão de Zema e de Mateus Simões,
vereador licenciado que coordenou a equipe de transição, é a de que o montante seja quase três vezes o que foi
anunciado.

"Os valores mais corretos só teremos a partir da segunda quinzena de janeiro. Mas, com certeza, ultrapassa a previsão
do governo (de Fernando Pimentel)", diz Mateus.

O funcionalismo público também espera de Zema uma solução para o parcelamento dos salários dos 633 mil
servidores. A gestão petista chegou ao fim devendo, ainda, o pagamento do 13º salário, um débito de cerca de R$ 2,1
bilhões. Agrava a situação a dívida de R$ 11,9 bilhões que o Estado tem com os municípios, referentes a repasses
atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb - por lei, 25% desses impostos devem ser entregues pelo Estado às prefeituras.

Saída já ventilada por Zema é propor uma lei para que o repasse caia diretamente nas contas dos municípios, sem
intermédio do Estado. "É uma visão interessante, mas teríamos trabalho para aprovar uma legislação dessa magnitude.
O correto seria garantir os repasses e não ficar segurando todo mês", avalia o presidente  da Associação Mineira dos
Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda.

ARTICULAÇÃO

Além de enfrentar a questão financeira, Romeu Zema terá o desafio de dialogar com a classe política, à qual não poupa
críticas.

Para a Assembleia, o partido Novo conseguiu eleger três dos 77 deputados , sendo representado pelos estreantes
Bartô, Guilherme Cunha e Laura Serrano .

Mesmo apoiando o favorito para a presidência da Assembleia - o deputado Agostinho Patrus  (PV), simpático a Zema
-, a legenda do governador provavelmente irá enfrentar a oposição do PT, que manteve a maioria no Legislativo
estadual, com dez parlamentares.

Os 77 deputados  serão empossados em 1º de fevereiro, quando também ocorrerá a eleição da Mesa Diretora da
Assembleia.
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Casa arrumada ao final do mandato, aumento de vagas de emprego, redução da dívida com a União e estreitamento
com a população foram algumas das promessas feitas pelo governador Romeu Zema (Novo) na solenidade que
marcou o início do mandato, realizada na Cidade Administrativa, nesta terça-feira (1º). Para alcançar o resultado, Zema
garante que vai gerir o Estado com mãos de ferro.

"Podemos reclamar das gestões passadas e perder mais quatro anos ou buscar as soluções e os recursos para
resolver os problemas", ponderou o governador. Cerca de três mil pessoas assistiram à solenidade. Quatro mil foram
convidadas.

Segundo Zema, será preciso cortar gastos, secretarias e adotar medidas duras. "Ou tomamos o remédio amargo ou
será necessário aumentar, e muito, a dose dele no futuro. Isso deveria ter sido feito anos atrás, com medidas mais
austeras. Tomaremos as ações e teremos sacrifícios", diz.

Como exemplo do corte de gastos, ele disse que o lanche oferecido às autoridades no evento foi patrocinado por
empresas alimentícias do Estado.

VERÔNICA MANEVY - IMPRENSA MG / N/A

Governador foi recebido na Cidade Administrativa, após posse oficial na Assembleia Legislativa

Posse

A solenidade oficial de posse foi realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), onde Romeu Zema
recebeu o colar da Inconfidência das mãos de Fernando Pimentel (PT).

De lá, Zema e outras autoridades seguiram para a Cidade Administrativa, onde foi realizado um ato simbólico. Os pais
de Zema, amigos, políticos e militantes do partido Novo participaram da cerimônia.

O governador foi recebido pelos Dragões da Inconfidência e, em seguida, passou em revista à tropa. Ao lado do
vice-governador, Paulo Brant, ele seguiu ao palco.

*Com Hoje em Dia
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Governadores de 26 estados tomam posse com promessas de controlar gastos públicos e investir nas áreas sociais.
Maioria das unidades da Federação sofre com aumento do deficit fiscal e escalada dos gastos com pessoal

São Paulo A posse do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi marcada por ausências. Falando em
"enterrar a velha política" e distribuindo alfinetadas à ala mais tradicional do partido, o tucano não contou com as
presenças dos ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra nem com a do ex- presidente  Fernando Henrique
Cardoso.

Governadores de 26 estados e do Distrito Federal tomaram posse ontem. Muitos dos eleitos preferiram cerimônias de
manhã para conseguir organizar a agenda e participar da posse do presidente  Jair Bolsonaro. Nos discursos, os
novos chefes dos Executivos estaduais reafirmaram determinação de controlar os gastos públicos e de investir nas
áreas sociais.

Para colocar as contas dos estados em dia, os novos governadores prometem cortar regalias, eliminar incentivos
fiscais, privatizar empresas e renegociar a dívida com a União. Os eleitos - alguns deles novatos na administração
pública - assumiram estados praticamente falidos, sem capacidade de investimento e sem caixa para honrar até
despesas básicas, como o combustível para viaturas de polícia e remédios para hospitais.

Nos últimos anos, as administrações estaduais viram suas contas se deteriorem perigosamente, com o aumento do
deficit fiscal e a escalada dos gastos com pessoal. O orçamento público passou a ser consumido por folha de
pagamento, educação e saúde, sobrando pouco para promover políticas públicas em áreas como saneamento básico,
urbanismo, transportes e segurança, conforme estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado.

Com fôlego novo, os governadores eleitos querem mudar o rumo dessa história. No discurso deles, a ordem é reduzir
qualquer tipo de despesas e, ao mesmo tempo, criar condições para elevar as receitas. Isso inclui melhorar o ambiente
de negócios, reduzir a burocracia e atrair mais investimentos. "A meta é fazer cair mais água na caixa d'água sem
elevar impostos", diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Em sua primeira experiência com a máquina pública, ele terá o desafio de devolver a estabilidade ao estado, que tem
tido dificuldade até para pagar o salário dos funcionários. Zema afirma que pretende cortar 80% dos cargos
comissionados e reduzir pela metade o número de secretarias.

Os eleitos se comprometem a fazer o dever de casa, mas querem que o governo federal dê um empurrão,
renegociando a dívida dos estados. No caso de Goiás, que começou a escalonar o pagamento dos salários em
novembro, o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) afirma que vai reduzir a folha de pagamento e diminuir a
estrutura de secretarias. Ele diz, no entanto, que as medidas não serão suficientes para resolver a situação do estado.
"Precisamos rever o regime de renegociação fiscal, que impõe regras duríssimas."

O plano da nova equipe do governo do Rio Grande do Sul também está calcado no regime de renegociação fiscal, que
a última administração não conseguiu aderir. Segundo o novo governador, Eduardo Leite, o equilíbrio fiscal do estado
envolve, especialmente, a entrada no programa. Isso daria tempo para o governo tomar medidas importantes, como a
redução dos gastos com pessoal, que já chega a 70% das despesas.

No Rio de Janeiro, estado com uma das piores situações, uma medida para restabelecer a saúde financeira é elevar a
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arrecadação criando condições para novos negócios. A ideia é combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal.

Acre

O governador eleito Gladson Cameli (PP) e o vice, major Wherles Rocha (PSDB), tomaram posse ontem na
Assembleia Legislativa . Ele convocou os deputados  para um trabalho conjunto. "O tempo exige de nós visão e
coragem. Não apenas para fazer o correto nesta gestão, mas também para corrigir desacertos e alinhar caminho",
frisou.

Alagoas

O governador Renan Filho (MDB) tomou posse para o segundo mandato na Assembleia Legislativa . No discurso,
ele reafirmou sua disposição para o trabalho. "Estamos partindo de um ponto melhor que em 2015. Alagoas foi
privilegiada pelas circunstâncias e pelo trabalho dessa equipe que participa da segunda posse. Se chegamos até aqui é
porque esse é um governo insaciável na cobrança de resultados", discursou.

Amapá

O governador reeleito do Amapá, Waldez Góes (PDT), tomou posse no estado logo após a virada do ano. Este será o
quarto mandato de Góes como governador do estado. No discurso, ele se disse otimista, porém cauteloso. "Mas é um
otimismo de pisar no acelerador, sobretudo a questão fiscal, inclusive com decreto pedindo uma série de providência
aos meus colaboradores de contenção de despesas, diminuição de cargos de confiança e de contratos administrativos
e melhorar a eficiência do estado nos gastos públicos."

Amazonas

O governador Wilson Lima (PSC) tomou posse no fim da tarde de ontem como governador do Amazonas. A cerimônia
ocorreu no Teatro Amazonas, em Manaus. Também foi empossado Carlos Almeida (PRTB) como vice-governador.
"Este é nosso momento, pertence ao povo do Amazonas. Esse é um capítulo que coloca o povo como protagonista e
me coloca como principal instrumento para promover mudanças", disse Lima em seu primeiro discurso.

Bahia

O governador reeleito da Bahia, Rui Costa (PT), encerrou o discurso na Assembleia Legislativa  da Bahia (Alba)
agradecendo os votos que recebeu do povo baiano. Durante a fala, ele chorou por várias vezes ao lembrar sua
trajetória de vida, desde a infância até chegar ao Palácio de Ondina, a sede do Executivo baiano. O discurso do
governador foi encerrado ao gritos de "Lula Livre".

Ceará

O governador reeleito do Ceará, Camilo Santana (PT), tomou posse para o segundo mandato da gestão, com a
vice-governadora Maria Izolda Cela (PDT). A cerimônia foi realizada em sessão solene no Plenário 13 de Maio, da
Assembleia Legislativa do estado. O evento foi conduzido pelo presidente  do Poder Legislativo, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT). O horário da solenidade coincidiu com o da posse do presidente  Jair Bolsonaro, e por isso,
Camilo não compareceu ao evento em Brasília. Entre as autoridades que acompanharam a posse estava o
ex-governador do estado Ciro Gomes (PDT). Quando anunciado o nome dele, a sessão foi tomada por fortes aplausos.

Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), tomou posse na Assembleia Legislativa  do estado, com
a diplomação de Jacqueline Moraes como vice-governadora. Antes da posse, Casagrande afirmou, ao portal G1, que
assumiu compromissos realistas. "Não fiz nenhuma promessa mirabolante. Vamos fazer investimentos de
infraestrutura, bons investimentos na área social, mas dentro de uma realidade que precisa ser observada nos
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próximos anos", afirmou.

Maranhão

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), foi reconduzido ao cargo que ocupou nos últimos quatro anos. Da
mesma forma, Carlos Brandão (PRB) tomou posse do cargo de vice-governador. A cerimônia foi realizada na
Assembleia Legislativa . Em seu discurso, ele destacou equilíbrio fiscal, honestidade e transparência, garantia dos
direitos humanos e desenvolvimento econômico entre os seus principais compromissos para a segunda gestão. "Este
momento tem a nota da continuidade, mas também a da mudança. Com esses compromissos, já daremos início a
novos programas."

Mato Grosso

Eleito em Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) tomou posse em cerimônia na Assembleia Legislativa  do estado. O
vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) também foi empossado. No discurso, ele apontou a desigualdade social e a
qualidade do serviço público como os principais inimigos do estado.

Mato Grosso do Sul

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tomou posse para seu segundo mandato como governador de Mato Grosso
do Sul, ao lado do vice Murilo Zauith (DEM). A solenidade ocorreu na Assembleia Legislativa  do estado, em Campo
Grande. Antes da posse, em entrevista coletiva, Azambuja se comprometeu em reduzir o gasto público com pessoal.
Segundo ele, serão adotados mecanismos para o controle da folha de pagamentos, diminuição de gastos de contratos
e redução do custeio da máquina pública.

Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), assumiu o cargo pregando corte de despesas, fim de mordomias
e de cargos de indicação política. Ele prometeu ainda "abrir a caixa-preta das finanças do estado". Minas passa por
uma grave crise financeira, com deficit fiscal e atraso no pagamento dos salários dos servidores. "A falta de austeridade
de governos anteriores levou o estado a um ponto sem volta", afirmou Zema. Conforme cálculos do governador, o
deficit fiscal pode chegar a R$ 30 bilhões este ano.

Pará

Helder Barbalho (MDB) assumiu o governo do Pará num ato conduzido pela deputada estadual Cilene Couto, uma vez
que o presidente  da Assembleia Estadual, Márcio Miranda, derrotado por Barbalho nas eleições, não compareceu à
cerimônia. No discurso, ele disse que o estado tem pressa. Ele prometeu trabalhar para a geração de renda e emprego
e por justiça social.

Paraíba

Eleito governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) tomou posse, ontem, no Centro de Convenções de João Pessoa.
Também foi empossada a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT). "O governo que assumiu não vai inventar a roda,
mas vai lubrificá-la. Faremos mais porque assim é melhor para todos", prometeu, em discurso.

Paraná

Ao tomar posse no governo do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) disse que pretende romper com as "oligarquias" políticas
que, segundo ele, comandaram o estado nos últimos 35 anos. Ex-secretário do Desenvolvimento Urbano do governo
de Beto Richa (PSDB), ele afirmou que pretende colocar em ação uma nova forma de administrar o estado, mais
voltado para o viés técnico. Ao tratar do enxugamento da máquina pública, citou a redução da estrutura administrativa.
"Já iniciamos a reforma, diminuindo o número de secretarias de 28 para 15. Vamos avançar muito mais." O novo

impresso em 19/02/2019 às 04:26 306 de 314



governador se emocionou ao falar do pai, o apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que esteve presente
na cerimônia.

Pernambuco

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), tomou posse, ontem, de seu segundo mandato à frente do
estado, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa . Câmara esteve acompanhado de sua vice-governadora,
Luciana Santos (PCdoB). "Apoiaremos decisões que beneficiem Pernambuco e o Nordeste, a exemplo das obras
complementares da Transposição das águas do Rio São Francisco e da conclusão da Ferrovia Transnordestina",
discursou Câmara.

Piauí

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), tomou posse no cargo em cerimônia na Assembleia Legislativa  do
estado. No discurso de posse, citou o ex- presidente  Luiz Inácio Lula da Silva como um "líder", que foi "forte
candidato" nas eleições presidenciais no ano passado. Dias afirmou, durante sua posse, que Lula "está no coração de
muitas pessoas pelo que já fez pelo Piauí e pelo Brasil." Ele ressaltou, no entanto, que vai procurar o diálogo com o
presidente  Jair Bolsonaro para conseguir entregar um Piauí com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) melhor
que o atual. Dias ocupa o quarto mandato à frente do Piauí.

Rio Grande do Norte

Eleita governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) tomou posse, ontem, em cerimônia na Assembleia
Legislativa  do estado. Ela é única mulher eleita governadora nesta eleição. "Sabemos que o legado que estamos
recebendo é dramático. Basta falarmos da crise fiscal. Estamos herdando uma dívida da ordem de R$ 2,6 bilhões, três
folhas de pagamento do funcionalismo público atrasadas, dívidas com fornecedores de áreas essenciais do governo",
discursou.

Rio Grande do Sul

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tomou posse do cargo, com o vice-governador
Delegado Ranolfo (PTB). A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa  do estado. Em seu primeiro discurso,
Leite pediu consenso entre setores da sociedade e falou sobre a construção de um "novo estado". O discurso de união
dirige-se à grave crise financeira que atinge o Rio Grande do Sul, com dívidas de aproximadamente R$ 100 bilhões. "É
hora de romper com uma polarização inútil de ideologização das pautas. Fazer o estado é uma obra coletiva e, por
isso, exige sacrifícios coletivos", disse Leite, que, aos 33 anos, é o governador mais jovem do país.

Rondônia

O coronel Marcos Rocha (PSL) tomou posse com seu vice, José Jodan (PSL), no teatro Palácio das Artes, sede da
Assembleia Legislativa  do estado. Ele destacou o foco da gestão na geração de emprego e renda e atendimento da
população carente. "Buscamos todas as autoridades engrenadas nessa grande máquina para atender o povo, para
fazer chegar a todas as pessoas os serviços básicos do estado", afirmou.

Roraima

Antonio Denarium (PSL) tomou posse como governador de Roraima. Ele já havia assumido o comando do estado há
três semanas, como interventor nomeado pelo então presidente Michel Temer. A solenidade foi na Assembleia
Legislativa . Além dele, tomaram posse o vice-governador, Frutuoso Lins (PTC), e os 23 deputados estaduais.

Santa Catarina

O bombeiro conhecido como comandante Carlos Moisés tomou posse como governador de Santa Catarina. A
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cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa . Em entrevista coletiva antes da cerimônia, Moisés explicou que
pretende detalhar seu plano para os 100 primeiros dias de governo.

Sergipe

Reeleito governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) tomou posse de seu segundo mandato em cerimônia na
Assembleia Legislativa  do estado. Também foi empossada a vice-governadora, Eliane Aquino. Após o evento,
Chagas passou em revista às tropas da Polícia Militar. Em entrevista antes da posse, ele disse que o estado tem um
deficit de R$ 400 milhões e que 2019 será um ano extremamente

difícil, mas que a prioridade dele será o equilíbrio das contas do estado.

Tocantins

O governador reeleito Mauro Carlesse (PHS) tomou posse na Assembleia Legislativa  estadual. No discurso, pediu
ao povo que não perca a esperança e que o estado tem tudo para ser desenvolvido. "Nós vamos pegar firme, trabalhar.
Vai ter muito emprego, se Deus nos abençoar, vai ter uma saúde com melhor qualidade", disse.

São Paulo

A posse do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi marcada por ausências. Falando em "enterrar a velha
política" e distribuindo alfinetadas à ala mais tradicional do partido, o tucano não contou com as presenças dos
ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra nem com a do ex- presidente Fernando Henrique Cardoso.

Rio de Janeiro

O governador eleito, Wilson Witzel, tomou posse no Palácio Tiradentes. Em seu discurso, ele invocou a bênção de
Deus e relembrou promessas de campanha, como o combate à violência e à corrupção. "Temos compromisso de não
deixar apagar essa chama de esperança de dias melhores para o nosso estado", afirmou.

Goiás

O ex-senador Ronaldo Caiado (DEM), eleito governador de Goiás, tomou posse na Assembleia Legislativa . No
discurso, prometeu sepultar a "velha política". "Tolerância zero com a corrupção, valorizar os servidores e combater as
desigualdades. Temos que chegar a 50% das escolas em tempo integral e valorizar os professores."
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