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TV Globo
Título: Posse de Romeu Zema - 21h45

Editoria: Jornal Nacional
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, prometeu conter a crise fiscal do estado.Romeu Zema, único
governador eleito pelo Partido Novo, tomou posse no plenário da Assembleia de Minas . Na transmissão do cargo,
recebeu o colar da inconfidência das mãos de Fernando Pimentel, do PT.O novo governador é estreante na política.
Ele é formado em administração e vai herdar um estado com sérios problemas de caixa. Desde fevereiro de 2016, os
salários dos servidores são parcelados e eles ainda não receberam o 13º.Posse na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerias.
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G1
Título: Romeu Zema, do Partido Novo, toma posse como governador de MG

Editoria: Jornal Nacional
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Zema, estreante na política, tomou posse no plenário da Assembleia de Minas  e depois seguiu para a sede do
governo, onde recebeu os cumprimentos do público.
Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, prometeu conter a crise fiscal do estado.

Romeu Zema, único governador eleito pelo Partido Novo, tomou posse no plenário da Assembleia de Minas . Na
transmissão do cargo, recebeu o colar da inconfidência das mãos de Fernando Pimentel, do PT.

O novo governador é estreante na política. Ele é formado em administração e vai herdar um estado com sérios
problemas de caixa. Desde fevereiro de 2016, os salários dos servidores são parcelados e eles ainda não receberam o
13º.

"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 Zema.

Em seguida, Zema foi à Cidade Administrativa, sede do governo, onde recebeu os cumprimentos do público e
inaugurou a nova gestão.

Romeu Zema suspendeu a viagem que faria a Brasília para participar da posse do presidente  Jair Bolsonaro. Ele
alegou que precisa economizar recursos e que não iria usar o avião do governo de Minas.
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O Globo Online (RJ)
Título: Romeu Zema prevê 'tempos difíceis' e propõe pacto por Minas

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Novo mandatário diz que é preciso sacrifício para estado se recuperar e desiste de ir à posse de Bolsonaro alegando
economia
RIO - Em seu discurso de posse na Assembleia Legislativa  de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira quando
tomou posse como governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) falou em sacrifícios, pediu a união de todos e
tratou das medidas que pretende tomar para fazer o estado se recuperar da crise financeira.

- 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, no mais tardar até o quinto dia útil. Para que as
prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito. E para que possamos ter condições de investir no
que devem ser as prioridades do estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura - afirmou, sendo
aplaudido.

Foi a primeira vez que a transmissão do cargo, antes realizada no Palácio da Liberdade, ocorreu na sede do Legistivo.
O Grande Colar da Inconfidência foi entregue a Zema por Fernando Pimentel (PT), que, vaiado por alguns presentes
deixou o plenário em seguida.

Em seu discurso, Zema reafirmou que o défict no estado deverá ser de R$ 30 bilhões em 2019 e que, se nada for feito,
passará de R$ 100 bilhões nos próximos anos. Afirmou que é necessário um pacto por Minas, com união de
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, federações e entidades representativas de classes e da
sociedade mineira.

Da Assembleia, Zema seguiu para a Cidade Administrativa, sede do Executivo mineiro, onde foi recebido com honras
militares e passou a tropa em revista. O governador frisou que a solenidade era austera e que o lanche - café, pão de
queijo e suco - foi doado por empresas.

Zema frisou que uma prioridade será renegociar a dívida de Minas com a União.

- Precisaremos fazer ajustes, pois a conta da irresponsabilidade chegou - disse ele, prometendo acabar com "os
cabides de emprego, mordomias, luxo e desperdícios".

Zema deixou de ir à posse do presidente  Jair Bolsonaro, em Brasília, argumentando que seria preciso usar aviões do
governo do estado, uma vez que não havia voo comercial com horário compatível para conciliar os compromissos em
BH e na capital do país.

O governador disse acreditar que terá apoio dos deputados para fazer as reformas necessárias:

- 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.

Antes da posse, Zema falou aos jornalistas no Hall das Bandeiras, e disse que era preciso abrir a "caixa-preta das
finanças públicas".
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Itatiaia
Título: Qual a avaliação Eduardo faz do discurso do governador de Minas, Romeu Zema, hoje,

após a posse? - 19h24
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

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

Qual a avaliação Eduardo faz do discurso do governador de Minas, Romeu Zema, hoje, após a posse? - Comentário de
Eduardo Costa. Ele diz que foi contundente no que disse. Falou  na Assembleia e repetiu na Cidade Administrativa. Em
entrevista à repórter Edilene Lopes, o deputado Cristiano Silveira , do PT, disse que a gestão Pimentel foi ruim
porque havia, na Assembleia, uma oposição irresponsável.
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Alterosa
Título: Romeu Zema: Governador eleito toma posse em Minas Gerais - 19h21

Editoria: Jornal da Alterosa
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O Governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice, Paulo Brant, ambos dos Partido NOVO, tomaram posse
na manhã dessa terça-feira, 1º de janeiro. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, em
Belo Horizonte. Na Esplanada da Assembleia Legislativa , os dois receberam cumprimentos de autoridades políticas,
entre elas, o presidente  da Casa, o deputado Adalclever Lopes (MDB). Entrevista: Romeu Zema (governador);
Adalclever Lopes ( Pres. Assembleia Legislativa ).
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Rede Minas
Título: Posse nova gestão - 19h16

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Solenidade na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais.No discurso,Romeu Zema repetiu que vai fazer cortes para
recuperar a economia do Estado.Entrevista: Bernardo dos Santos ( presidente do Partido Novo).
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TV Globo
Título: Romeu Zema e Paulo Brant são empossados governador e vice-governador na ALMG -

19h16
Editoria: MGTV 2ª ed.

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

Romeu Zema e Paulo Brant, ambos do Partido NOVO, foram empossados hoje como Governador e vice-governador de
Minas Gerais. A cerimônia de posse e a transmissão de cargos foram na Assembleia Legislativa . Por volta das 10
horas, presidente  da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB); abriu a reunião solene que foi interrompida para a
chegada do governador que estava acompanhado do vice, Paulo Brant. Logo depois do primeiro discurso na
Assembleia como governador, Romeu Zema seguiu para a Cidade Administrativa onde foi realizada solenidade de
início da nova gestão que vai até 2022. Ele foi aguardado no palco também pelo vice- presidente da Assembleia
Legislativa , entre outros convidados. Entrevista: Romeu Zema - NOVO (governador).
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Portal O Tempo
Título: Zema agradece empresas que doaram café e pão de queijo para a posse

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Governador usou o caso como exemplo para dizer que o governo já se inicia economizando dinheiro público
Depois de ser empossado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) chegou à
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais por volta de 12h, onde realizou ato simbólico de início de gestão.

Zema foi recebido pelos Dragões da Inconfidência, passou pela revista à tropa e seguiu junto ao vice governador, Paulo
Brant, para o palco montado onde deu inicio à solenidade.

Em seu pronunciamento, que durou 15 minutos, Zema reiterou o discurso austero e conservador que adota desde o
período de campanha. "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 em nosso alcance para Minas funcionar com foco nas pessoas", afirmou o governador, que
prometeu "enxugar a máquina, com redução de secretarias, corte de cargos comissionados e eliminação de
mordomias".

Zema também falou sobre a situação financeira que se encontra o Estado, e criticou as gestões anteriores. "O que
iremos fazer agora ja deveria ter sido feito anos atrás, talvez com medidas mais fáceis de serem executadas. Mas não
fizeram, e também por isso, é que os mineiros me colocaram aqui", disse.

Suco, café e pão de queijo

Em um momento do discurso, o governador agradeceu às empresas que doaram o café, o suco e pão de queijo
servidos na cerimônia.

Ele usou a situação como exemplo para dizer que o governo já se inicia economizando dinheiro público.
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R7
Título: Cerimônia de posse de Romeu Zema tem lanche doado por empresas

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Novo governador de MG disse que a economia feita com a compra de pão de queijo, suco e café é um exemplo do
trabalho a ser realizado por sua gestão
Por trás dos ritos da transmissão do cargo de governador em Minas Gerais, um detalhe da posse de Romeu Zema
(NOVO) deixou clara a intenção do novo chefe do Executivo Estadual de levar noções administrativas do setor privado
para a gestão pública: o lanche oferecido aos convidados da cerimônia não foram comprados, e sim doados por três
grandes empresas alimentícias mineiras.

A estratégia do cerimonial foi revelada durante o discurso do próprio governador na Cidade Administrativa, sede do
governo em Belo Horizonte, durante a tarde desta terça-feira (1°). Ao agradecer às indústrias pelo café, suco e pão de
queijo oferecidos, Zema foi ovacionado pelo público.

"Tomaremos ações e teremos sacrifícios. Esperar é agravar. O exemplo começará por esta nova gestão. A começar
pela austeridade desta cerimônia", disse o novo governador antes de citar as marcas parceiras.

Bolsonaro assina termo de posse e é oficialmente presidente do Brasil

Esta não é a primeira vez que Zema recorre à iniciativa privada para concretizar suas ações políticas. Após ser eleito
em outubro de 2018, ele recebeu ajuda de empresas de consultoria para organizar as estratégias do novo governo e
montar sua equipe. A escolha do secretariado foi feita com auxílio de escritórios de recursos humanos.

Segundo o governador, todos os nomes selecionados para comandar as pastas têm experiência na função para qual
foram escolhidos. "Um time de primeira que vai assumir com liberdade para alcançarmos nossos objetivos", destacou
Zema.

"Cortar na carne"

Um dos principais desafios do novo governo é a recuperação econômica do Estado. Para 2019, a previsão é de deficit
orçamentário de R$ 11 bilhões e a dívida não para por aí. Para o início da gestão, Zema precisa pensar em como quitar
o 13° salário dos servidores que não pago pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).

Tanto no pronunciamento realizado durante a manhã na Assembleia Legislativa , quando recebeu o Grande Colar da
Inconfidência - símbolo maior do Governo de Minas, quanto no discurso feito na Cidade Administrativa, o representante
do NOVO defendeu duramente o enxugamento da máquina pública e se comprometeu a trabalhar para regularizar o
pagamento do funcionalismo público.

Conheça a história do Rolls-Royce que transportou Bolsonaro e é usado por presidentes desde a década de 1950

- A primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a reduzir despesas, cortando na carne. Pois é isto que os
mineiros esperam de nós".

Os cortes já podem ser observados, a começar pela redução no número de secretarias que no governo petista eram 22
e, agora, são 11. Outra proposta do governador eleito para organizar as contas a ampliação da receita. Contudo, ele
promete fazer isso, sem aumentar os impostos. "Faremos isso por meio de incentivo ao setor produtivo, investimentos e
quem quer trabalhar".

Legado
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Eleito pela primeira vez para um cargo político, Romeu Zema que fez carreira como empresário, sabe da
responsabilidade que o aguarda nos próximos quatro anos. Além de comandar o cargo máximo do Estado, ele será o
espelho do Partido NOVO no Brasil, uma vez que é o primeiro representante da legenda a ocupar um cargo executivo.

Durante a cerimônia que marcou o início de seu trabalho na Cidade Administrativa, ele revelou que também quer deixar
como legado uma dívida com a União que esteja no patamar aceitável e os repasses para as prefeituras regularizados.

- Espero e acredito que o Brasil, olhando para Minas, veja que é possível fazer uma gestão pública eficiente e
comprometida com as pessoas e não somente com a classe política.

Por fim, Zema usou do bom humor para agradecer o apoio de todos e fez um trocadilho com o nome do próprio partido
ao oferecer um "feliz ano do NOVO para todos".
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TV Globo
Título: Romeu Zema toma posse do governo de Minas - 12h38

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Depois de tomar posse na Assembleia, Romeu Zema seguiu com o vice Paulo Brant  para a Cidade Administrativa.
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TV Globo
Título: Solenidade na Cidade Administrativa - 12h21

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema participa neste momento de uma solenidade na Cidade Administrativa para marcar o início
da gestão. Mesa composta pelo vice prefeito e deputado da Assembleia.
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TV Globo
Título: Cerimônia de início de gestão de Romeu Zema - 12h10

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema acaba de chegar ao prédio Tiradentes. O pacote de austeridade foi marca de campanha de
Romeu Zema, inclusive hoje na cerimônia de posse de Romeu Zema .
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TV Globo
Título: Posse do governador - 11h45

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Em uma cerimônia que começou com 40 minutos de atraso Zema e o vice Paulo Brant foram empossados na
Assembleia Legislativa  , onde também foi realizada a transmissão de cargo por Pimentel.  Apoiadores de Romeu
Zema ficaram na Praça da Assembleia embaixo de chuva. Às 09h45 presidente  da Assembleia abriu a reunião
solene. Entrevista: Romeu Zema - governador
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Folha de São Paulo Online
Título: Zema toma posse, vê Minas falida e promete abrir 'caixa-preta' das finanças

Editoria: Cotidiano
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Após tomar posse como governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse que vai gerir um estado com
dificuldades financeiras. "O estado está literalmente falido. Temos que abrir a caixa-preta das finanças", afirmou.

O novo governador pregou a união para lidar com o déficit. "A falta de austeridade nos últimos anos fez com que
tenhamos uma previsão de déficit de R$ 30 bilhões em 2019."

Zema prometeu ainda enxugar a máquina pública. "Vamos acabar com o cabide de empregos e cargos por indicação
política".

Ele ressaltou ser necessário renegociar a dívida com o governo federal para colocar as contas em dia, atrair
investimentos, cuidar da educação, segurança, saúde, fazer repasses para as prefeituras, criar empregos e pagar o
salário do funcionalismo sem atraso.

Sua equipe negocia com o presidente  eleito Jair Bolsonaro (PSL) a renegociação de uma dívida de R$ 85 bilhões
com a União, em troca de, por exemplo, não realizar concursos públicos e não dar ganhos reais aos servidores.
"Precisaremos de ajustes, pois a conta da irresponsabilidade chegou. Encontramos um Estado falido e agora teremos
que pagar a conta do passado", diz.

Na cerimônia de início de gestão do governador, na Cidade Administrativa, Zema afirmou que irá fazer um governo
diferente, principalmente no que se refere aos recursos públicos. Neste momento, ele agradeceu a empresas que
doaram alimentos para o evento.

"A começar pela austeridade desta cerimônia. Aproveito para agradecer ao café Três Corações, aos Sucos Tial e a
Forno de Minas, empresas mineiras que doaram o pão de queijo, o café e o suco, exemplificando assim a economia
aos cofres públicos desde o primeiro ato deste governo", disse.

O estado vive uma grave crise fiscal e vem parcelando os salários do funcionalismo desde fevereiro de 2016. O
governo Fernando Pimentel (PT) informou no dia 28 de dezembro que não iria pagar e nem anunciar parcelamento do
13° salário aos seus servidores públicos. Em nota, informou que o acerto será realizado somente neste ano.

Minas é o estado brasileiro cuja receita está mais comprometida com o pagamento do funcionalismo: quase 80% da
receita líquida vai para gastos com pessoal. São 609 mil servidores no estado.

"Passaremos por momentos difíceis e reformas administrativas e fiscais deverão ser levadas adiante", disse. Zema
citou ainda o escritor mineiro Guimarães Rosa: "O que a vida exige da gente é coragem".

No plenário da Assembleia, Zema e o vice Paulo Brant (Novo) entregaram suas declarações de bens para o
presidente da Casa, Adalclever Lopes (PMDB), que conduziu a cerimônia.

O ex-governador Fernando Pimentel (PT) entregou o grande colar da Inconfidência, mas não ficou para o discurso de
Zema.

O novo governador desistiu de participar da posse de Jair Bolsonaro (PSL). O motivo alegado pela assessoria de Zema
foi a falta de um voo de carreira que faça a tempo o percurso entre Belo Horizonte, onde tomou posse, e Brasília.

Zema poderia usar uma aeronave do estado, mas disse querer evitar gastos extras.
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Como de praxe, antes de se tornar governador e vice, Zema e Brant passaram pelos Dragões da Inconfidência da
Polícia Militar, ao som da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros. O governador chegou atrasado porque um temporal
atingiu a capital mineira.

Fernando Pimentel

Após a cerimônia, Pimentel alfinetou Zema pelas redes sociais.

"Chega-se ao governo quase sempre com a arrogância das verdades absolutas e a certeza das definições
pré-concebidas. Certamente esse não foi o meu caso, porque quase 30 anos de vida pública me protegeram dessa
ilusão", escreveu o petista no Facebook.

Na mensagem, o ex-governador disse que trabalhou por quatro anos de forma "incessante" e "com a consciência das
limitações que o exercício democrático do poder impõe a quem desempenha a tarefa com compromisso ético e
cidadão", afirmou.

Pimentel afirmou ainda que governou Minas no momento mais difícil da história do estado. "Enfrentamos a maior crise
econômica, política e institucional da nossa história. E em nenhum momento nos afastamos do nosso compromisso
com a inclusão social, com a busca do desenvolvimento sustentável, com a justiça e com a solidariedade."

O ex-governador desejou "sorte e sucesso" ao mandato de Zema e terminou a sua mensagem com um trecho da
Bíblia. "Combati o bom combate e guardei a minha fé.
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Aconteceu no Vale - MG
Título: Romeu Zema propõe união das forças políticas por Minas Gerais

Editoria: MG
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

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

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

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

De acordo com Zema, a previsão de 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 único caminho que nos resta é o da ação", sintetizou.

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

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

Legislativo será parceiro, aponta presidente

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

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

Prefeitos recepcionam governador eleito

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

A Guarda de Honra dos Dragões da Inconfidência está na origem da Polícia Militar de Minas e simboliza os ideais
libertários dos inconfidentes. Dobrados e outras músicas mineiras foram executadas, também nesse momento, pela
Banda de Música do Corpo de Bombeiros.

Uma comissão de parlamentares foi designada para recepcionar o governador e o vice e conduzi-los até o Plenário. No
caminho, foram saudados por prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores.
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O grupo foi composto pelos deputados Lafayette de Andrada (PRB), 1º-vice- presidente da ALMG; Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), 2º-vice- presidente ; Inácio Franco (PV), 3º-vice- presidente ; Agostinho Patrus  Filho (PV), líder do
Bloco Compromisso com Minas Gerais; Gil Pereira (PP) e pela deputada Celise Laviola (MDB). Bosco (Avante) e
Braulio Braz (PTB) também acompanharam a comitiva.

O governador eleito e seu vice entraram no Plenário da ALMG sob a cúpula de aço de cadetes da PMMG. O gesto
demonstra honra e respeito ao chefe do Executivo e realça o espírito de disciplina e apreço da corporação. Coube à
mineira Negra Mary cantar o Hino Nacional.

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

Transmissão do cargo de governador é marcada pela entrega do Grande Colar da Inconfidência - Foto: Willian
Dias/ALMG

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

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

Biografia de Romeu Zema e Paulo Brant

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

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

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

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

Nascido em Diamantina, Paulo Brant tem 62 anos. O vice-governador é formado em Engenharia Civil e Economia, tem
pós-graduação em economia, além de ser especialista em estratégia empresarial. Foi professor e pesquisador da
Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. Paulo Brant ainda atuou como diretor- presidente  da Celulose
Nipo-Brasileira S/A - Cenibra, entre 2010 e 2016. Também foi secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,
diretor-superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e chefe de gabinete do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Paulo Brant possui trabalhos publicados na área de economia: "Economia Mineira - 1989: Diagnóstico e Perspectivas",
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"Evolução e Perspectivas do Setor Industrial em Minas Gerais", "O Programa de Estabilização e os Bancos" e "O Setor
Industrial em Minas Gerais: Características, Desempenho Recente e Perspectivas". Também atuou como
superintendente executivo de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
entre 2016 e 2018.

Romeu Zema e Paulo Brant - Foto: Ricardo Barbosa/ALMG

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço
www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:

(Fonte: ALMG)
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R7
Título: Evento na Cidade Administrativa marca início do governo Zema

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Governador eleito e o vice Paulo Brant foram empossados em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Após a posse na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (1º), o governador Romeu
Zema (NOVO) participou de uma solenidade de abertura de gestão na Cidade Administrativa, na região metropolitana
de Belo Horizonte. O evento marca o início do governo de Zema.

Zema foi recebido por autoridades, como o prefeito em exercício Paula Lamac, o deputado Lafayette Andrada,
representante da ALMG, Antônio Sérgio Tonedo, Procurador-Geral de Justiça, James Guerrear Santos, presidente  do
Tribunal de Justiça Militar, Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral e Bernardo Santos, presidente  do Diretório
Estadual do partido Novo.

Durante o discurso, relembrou as dificuldades do início da campanha e dos desafios que terá pela frente.

- Chegamos até aqui sem conchavos e negociações obscuras.

Zema mais uma vez reafirmou o compromisso em regularizar o pagamento dos servidores.
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Minas 1
Título: Pimentel se pronuncia nas redes sociais após ser vaiado em cerimônia de posse

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Por: Rafaela Matias

Fonte:vhojeemdia.com.br

Um dos convidados da cerimônia de posse do governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o
ex-governador Fernando Pimentel (PT) foi vaiado enquanto transferia o Grande Colar da Inconfidência para o novo
gestor do Estado O evento, realizado na manhã desta terça-feira (º), na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,
contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e representantes das câmaras municipais.

Em resposta às manifestações e para marcar o encerramento da gestão, Pimentel se pronunciou pelas redes sociais
pouco depois do encerramento da solenidade.

O ex-governador afirmou que "chega-se ao governo quase sempre com a arrogância das verdades absolutas e a
certeza das definições pré-concebidas". Escreveu, ainda, que quando se deixa o cargo, após quatro anos de mandato,
tem-se "a consciência das limitações que o exercício democrático do poder impõe a quem desempenha a tarefa com
compromisso ético e cidadão".

Pimentel disse ainda que governou Minas Gerais durante o período mais difícil da República e que enfrentou a maior
crise econômica e política da história.

Leia o pronunciamento do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, na íntegra:

"Chega-se ao governo quase sempre com a arrogância das verdades absolutas e a certeza das definições
pré-concebidas.

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 consciência das limitações que o exercício democrático do poder impõe a quem
desempenha a tarefa com compromisso ético e cidadão.

Governamos Minas no período mais difícil da República. Enfrentamos a maior crise econômica, política e institucional
da nossa história. E em nenhum momento nos afastamos do nosso compromisso com a inclusão social, com a busca
do desenvolvimento sustentável, com a justiça e com a solidariedade. E, o mais importante, conseguimos manter as
atividades essenciais funcionando plenamente. A polícia está nas ruas, hospitais e escolas funcionam, as estradas
estão conservadas, enfim, Minas está de pé.

Tivemos resultados importantes na segurança, no apoio à agricultura familiar e aos produtores rurais em geral, no meio
ambiente, na modernização tributária, na atração de investimentos, na assistência social e na educação. Infelizmente, a
crise fiscal que herdamos impediu maiores avanços. Escolhas difíceis foram feitas, mas conseguimos evitar que os
serviços públicos em Minas entrassem em colapso, como lamentavelmente sucedeu com outros estados da federação.

Ao final dessa etapa, há que agradecer. Em primeiro lugar ao povo mineiro, que me elegeu e apoiou nas escolhas que
fizemos nesse período. Aos poderes constituídos, Legislativo e Judiciário, e ao Ministério Público: com todos eles
construímos um ambiente de harmonia e cooperação em prol dos mineiros, sem jamais abrir mão dos deveres
constitucionais de cada um. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, agradeço ao Tribunal de Contas do Estado.
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Agradeço a minha equipe, leal e operosa, com a qual dividi as agruras do Governo. A minha família, minha esposa e
companheira, aos meus filhos, pelo carinho e pela compreensão, em meio à tempestade desse período. E a Deus, por
nos dar paciência, discernimento e capacidade de resistir à atribulação.

Desejo ao novo governador sorte e sucesso no seu mandato. 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. Novos desafios se levantam, outros embates virão. Mas os sonhos, esses não envelhecem, já disse
o poeta. Renovo meu sonho, com o sentimento profundo das palavras bíblicas: 'combati o bom combate e guardei a
minha fé.'

Feliz 2019 a cada um dos mineiros e mineiras!"
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Romeu Zema toma posse como governador de Minas Gerais

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Minas Gerais tem um novo governador. Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (1°), o empresário Romeu
Zema (Novo) foi empossado para quatro anos à frente do Governo do Estado. Na mesma cerimônia também tomou
posse o vice-governador Paulo Brant (Novo). A cerimônia realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) foi marcada por chuva e atrasos. A comitiva do novo governador chegou à ALMG quase uma hora após o
horário definido para a cerimônia, marcada para as 9h. Antes da posse, que contou com a presença do agora
ex-governador Fernando Pimentel (PT), que deixa o cargo após quatro anos, Zema falou brevemente à imprensa e
voltou a defender maior austeridade econômica, discurso que marcou a campanha que o elegeu no processo eleitoral
de outubro de 2018.

Governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant foram recebidos pelos Dragões da Inconfidência na ALMG.
(Foto: Divulgação ALMG)

"Aceitamos este desafio, junto ao Partido Novo, pois não dava mais para ver nosso estado na situação que está",
afirmou o novo governador, fazendo menção à grave crise financeira pela qual passa o Governo de Minas. Ele ainda
usou palavras recorrentes da agenda liberal defendida por seu partido, afirmando que irá abrir a "caixa preta" das
contas públicas, "arrumar a casa", e "colocar as contas em dia". Neste cenário, Zema voltou a sinalizar esforços para
regularizar o pagamento dos salários dos servidores do estado, que vem sendo quitado de forma escalonada desde o
início de 2016, e as transferências para prefeituras, que, em 2018, amargaram contingenciamento de repasses por
parte do estado, resultando no comprometimento da prestação de serviços municipais à população.

Zema afirmou ainda que pretende realizar um amplo enxugamento da máquina administrativa. "Nós, mais do que
qualquer outro governo, vamos acabar com o cabide de empregos e cargos por indicação política. Vamos tomar as
medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós teremos que fazer sacrifícios, pois o estado está falido."
Prevendo a necessidade de medidas de pouco apelo popular, como possíveis contrapartidas para a renegociação da
dívida do estado com a União, que podem resultar, por exemplo, no congelamento de salários de servidores públicos
estaduais, o novo governador defendeu a união dos mineiros em busca de um equilíbrio financeiro das contas públicas.
"É preciso que todos colaborem para voltarmos a respirar."

Desafio

Zema assume um governo em grave crise financeira e tem, inicialmente, um único grande desafio: recolocar a
economia do estado nos trilhos. Entre os pontos a serem atacados, ele terá que equacionar o escalonamento do
pagamento dos servidores estaduais - que, em 2018, registrou constantes atrasos no cronograma de pagamento. O
modelo de pagamento do funcionalismo em até três parcelas vem sendo adotado desde o início de 2016. Mais urgente,
o novo governador também terá que buscar ferramentas para a quitação do 13º salário do funcionalismo mineiro 2018,
que não foi pago pela gestão de Pimentel no exercício financeiro de 2018.

Além do atraso do benefício natalino, Zema recebe um estado deficitário - só no orçamento para 2019 aprovado pela
ALMG, o rombo supera R$ 8 bilhões - outro ponto a ser equacionado é o contingenciamento de repasses estaduais -
incluindo transferências constitucionais - às prefeituras. Em seu discurso na ALMG, o próprio governador eleito,
estimou que a dívida herdada da gestão passada pode chegar a R$ 30 bilhões. Tal situação tem comprometido a
prestação de serviços públicos básicos à população e trazido dificuldades para os municípios honrarem seus
compromissos - em Juiz de Fora, por exemplo, o 13º salários dos servidores também ficou para 2019. "O resultado das
últimas eleições significaram para alguns uma surpresa. Mas o leitor não dá recado, ele decide. E ele decidiu, nas
urnas, pela mudança", afirmou o novo governador em seu discurso de posse, voltando a defender discurso de
campanha a favor do que chama de "nova política"..
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Histórico

Romeu Zema é natural da cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro. O novo governador tem 53 anos e é pai de dois
filhos. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (SP), Zema iniciou sua trajetória
profissional ainda jovem. Em 1991, assumiu o controle das Lojas Zema, que hoje possui 430 lojas nos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Esta é sua primeira experiência em um
cargo eletivo.

Confira o vídeo da cerimônia de posse de Romeu Zema e Paulo Brant, disponibilizado pela ALMG:
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G1
Título: Governador Romeu Zema deve se reunir com o secretariado nesta quarta-feira

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Primeiro escalão será nomeado em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deve se reunir pela primeira vez com o secretariado nesta
quarta-feira (2). O encontro está marcado para às 10h e será de portas fechadas.

Zema já anunciou o nome de 11 secretários. As nomeações serão feitas em uma edição extra do Diário Oficial que será
publicada ainda nesta terça-feira (1º).

A posse de Romeu Zema e do vice Paulo Brant (Novo) foi realizada na manhã desta terça-feira na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Na sequência, ocorreu uma cerimônia na Cidade Administrativa, sede do
governo.
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Record
Título: Posse do novo governador - 13h59

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O novo governador de Minas pelos próximos quatro anos,Romeu Zema do partido  Novo,tomou posse hoje em Belo
Horizonte,ele participou de uma cerimônia da Assembleia Legislativa  na companhia do vice-governador Paulo
Brant.Zema passou por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência e o grupamento de honra da Polícia
Militar. O discurso de posse,foi marcado por críticas duras a antiga gestão,e por um pedido de união entre os poderes
para recuperar o Estado.
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Minas 1
Título: Secretário diz que Zema não pediu demissões feitas por Pimentel

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Pimentel foi à Assembleia transmitir o cargo para Romeu Zema(foto: Edésio Ferreira / EM / D.A. Press)

Otto Levy, que assumirá a pasta do Planejamento, afirmou que quem puder contribuir será recontratado

Por: Juliana Cipriani

Fonte:em.com.br

As centenas de demissões de comissionados do governo de Minas publicadas nesta terça-feira (1), em um dos últimos
decretos do ex-governador Fernando Pimentel (PT), não agradaram e não ajudam o início do governo do empossado
Romeu Zema (NOVO). A fala é do novo secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy Reis, que afirmou que parte
dos exonerados pode ser recontratada nos próximos dias.

"A partir de amanhã vamos discutir com o governador, mas obviamente o povo mineiro espera austeridade. Claro que
vamos avaliar, mas somente as pessoas que efetivamente tem algo a contribuir com estado permanecerão", afirmou.
De acordo com Otto Levy, apesar de o antigo governo ter alegado estar atendendo a uma demanda de Zema, as
exonerações não foram combinadas.

"A gente não queria" "Fomos apenas comunicados. A gente não queria que isso acontecesse, tínhamos um plano
efetivamente de fazer a redução, mas de uma maneira mais planejada e não da maneira que foi feita", afirmou o novo
secretário de Planjamento. De acordo com ele, a nova gestão ainda vai avaliar o impacto e a abrangência do decreto
publicado, mas será preciso que algumas pessoas voltem para o estado funcionar.

Questionado se o ato traria prejuízo ao início da administração, Levy afirmou que o governo vai tomar todas as medidas
para que isso não aconteça. "Mas sem dúvida alguma, não ajudou nosso início de governo. Não foi um pedido do
governador Zema", reforçou.

O decreto publicado no Minas Gerais exonera diversos funcionários de cargos de recrutamento amplo e limitado, de
acordo com os cargos.

Em nota divulgada na última sexta-feira (28), a Secretaria de Planejamento e Gestão havia informado que todos os
secretários e dirigentes de órgãos estaduais, além de ocupantes de cargos comissionados em todos os níveis e
assessores a partir dos cargos DAD 9 e DAI 33 seriam exonerados.

A alegação do governo Pimentel foi que a medida "visa atender a reiteradas manifestações públicas de integrantes
indicados do governo eleito". A nota diz ainda que o governo Pimentel tomou a medida "discordando desta postura" por
estar certo "do baixo impacto do conjunto de comissionados no montante da folha de pagamentos do estado e desse
valor na condução das polícias públicas estaduais".

Demissões na Uai

Otto Levy afirmou que só na sexta-feira (4) terá um posicionamento sobre os 452 funcionários contratados via MGS
para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete.

Uma ordem de serviço do antigo secretário, Helvécio Magalhães, determina que uma concessionária assuma os
serviços da unidade, na modalidade de Parceria Público Privada (PPP).
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Funcionários foram à cerimônia de posse pedir a Zema que garanta a realocação dos servidores, caso se concretize o
processo de substituição. Apesar de vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), eles prestaram concurso
ou participaram de processo seletivo, já que a MGS é uma empresa pública vinculada à Seplag.
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Portal Hoje em Dia
Título: Zema diz que serão necessários sacrifícios para tirar MG do 'estado de falência'

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Durante a cerimônia de posse que consagrou o empresário Romeu Zema (Novo), de 54 anos, como novo governador
de Minas Gerais, o gestor disse que será preciso "cortar na carne" para garantir a retomada do crescimento no Estado.

Em seu discurso na solenidade, realizada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais na manhã desta terça-feira
(1º), o novo chefe do Executivo mineiro disse que a situação do 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 públicas ultrapassa os 30 bilhões de reais em 2019. E, se nada for feito, passará de 100 bilhões nos próximos
anos", disse.

Zema ressaltou ainda 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.

Durante pronunciamento à imprensa, no início da cerimônia de posse, o governador eleito destacou que contará com a
ajuda de todos os mineiros para dar fim às mordomias e reduzir despesas.

"Vamos cortar mordomias, luxo e desperdício, fazer mais do que qualquer outro governo de Minas fez. Vamos acabar
com cabides de emprego e cargos de indicação política. Precisamos enxugar a máquina, oferecer condições para que
o servidor consiga exercer sua função no atendimento à população. Para isso, todos nós teremos de fazer sacrifícios,
pois o Estado está falido. Precisamos de união, um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de todas as
classes, poderes e cidadãos, sem distinção", afirmou.

Leia mais:

Em discurso oficial, depois da posse, Romeu Zema diz que austeridade marcará novo governo

Pimentel se pronuncia nas redes sociais, após ser vaiado em cerimônia de posse

Secretário de Romeu Zema critica exoneração de servidores comissionados
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Minas 1
Título: Zema promete salário do funcionalismo sem atraso e abrir a 'caixa-preta das finanças'

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 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"

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.

Depois do discurso, Zema se dirigiu ao plenário da ALMG, onde aconteceu a cerimônia de posse. Ele ouviu o Hino
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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."

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/01/01/interna_politica,1017592/zema-promete-salario-do-funcionalismo
-sem-atraso-e-abrir-a-caixa-pret.shtml
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TV Globo
Título: Romeu Zema toma posse como governador de Minas Gerais -13h30

Editoria: Jornal Hoje
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A cerimônia na Assembleia Legislativa   começou com quase uma hora de atraso. No primeiro discurso, Zema pediu
união de forças para reverter a crise financeira do estado.Entrevistado: Romeu Zema -Novo (governador de Minas).
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Isto é - SP
Título: Romeu Zema toma posse e pede pacto para Minas Gerais

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, tomou posse hoje (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.
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Portal Hoje em Dia
Título: Secretário de Zema critica exoneração de comissionados

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A exoneração dos funcionários comissionados de secretarias, fundações, autarquias e órgãos autônomos do governo
do Estado, anunciada pelo ex-secretário de Estado de Planejamento, Helvécio Magalhães, foi publicada na edição
especial do Diário Oficial desta terça-feira (1º).

O decreto determina o desligamento de todos os ocupantes de cargos comissionados em todos os níveis e assessores
enquadrados nos níveis DAD 9 a DAI 33. As exceções são os cargos com ocupantes detentores de mandato, a área
hospitalar e todo o complexo da segurança pública e prisional, além de áreas específicas de empenho como do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), Secretaria de Estado da Saúde
(SES) e Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE), além das direções de recursos humanos de todos os órgãos e
secretarias.

A medida foi tomada, segundo o ex-secretário, para atender as manifestações públicas de integrantes da equipe do
governo Romeu Zema sobre a necessidade de redução do quadro de comissionados no Estado.

Na manhã desta terça-feira, durante a posse de Zema na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o novo
Secretário de Planejamento e Gestão criticou a decisão, que, segundo ele, foi tomada sem planejamento e vai dificultar
os primeiros dias do Governo.

"Nós fomos comunicados da decisão e a gente não queria que isso acontecesse. A gente tinha um plano de fazer a
redução de uma maneira mais planejada e não da maneira que foi feita. A partir de amanhã nós vamos estar discutindo
com o governador, mas obviamente, nós vamos avaliar, e somente as pessoas que efetivamente tem algo para
contribuir para o estado permanecerão", disse Otto Levy.
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Itatiaia
Título: Posse Romeu Zema - 13h20

Editoria: Chamada Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Reportagem da Itatiaia conseguiu falar com dois secretários em cerimônia na Assembleia Legislativa . Algumas
secretárias vão ter corte de 80% dos comissionados. Entrevista: Otton Levi Reis - secretário de planejamento, Custódio
Matos- secretário de governo.
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Tribuna de Minas - Juiz de Fora (MG)
Título: Bolsonaro assume e promove guinada à direita

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019
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Portal O Tempo
Título: Zema promete transparência e 'casa arrumada' ao final de seu mandato

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas participou de evento na Cidade Administrativa que marcou oficialmente a abertura da nova
gestão
Após ser empossado na Assembleia Legislativa , o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e seu vice,
Paulo Brant, seguiram para a Cidade Administrativa, onde participaram de um evento que marcou oficialmente a
abertura da nova gestão.

O empresário de Araxá foi recebido por autoridades e discursou por cerca de 15 minutos. Segundo ele, apesar dos
graves problemas econômicos, Minas estará num patamar diferente daqui a quatro anos.

"Tenho certeza que, ao final desse mandato, teremos uma casa arrumada, um Estado com a economia fortalecida, com
um maior número de empresas e, consequentemente, um aumento expressivo das vagas de emprego e da qualidade
de vida", disse Zema, que também reforçou algumas das medidas que pretende adotar a partir de agora.

"Daremos o exemplo com transparência e retidão, pois é isso que o mineiro espera de nós. Somos servidores públicos,
estamos aqui para servir quem paga impostos, 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 senão as medidas para reduzir despesas, tanto em pessoal quanto em
contratos", disse o governador.

Apesar de bater duramente nos últimos governos tanto na campanha eleitoral quanto durante o período de transição,
Zema disse que a prioridade agora é virar a página e buscar o melhor para o Estado.

"Os desafios 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. Aqui, perante todos, reafirmo que este governo se guiará pela opção de resolver. Porque
esse é o desejo dos mineiros", garantiu.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, o novo governo será cauteloso em relação às contas públicas. "Onde
existem dificuldades, também existem oportunidades. Muitas melhorias podem ser feitas com corte de despesas e
ampliação da eficiência. Iremos adotar os critérios mais conservadores possíveis. Na dúvida, vamos provisionar, pois,
diante das incertezas, melhor ter números confortáveis a números que nunca se realizam", explicou.
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Portal Hoje em Dia
Título: Em discurso na Cidade Administrativa, governador Romeu Zema diz que austeridade

marcará novo governo
Editoria: Primeiro Plano

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

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.

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.

Leia mais:

Governador eleito em Minas, Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa , em Belo Horizonte
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Rede Minas
Título: Posse do novo governador - 13h05

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A cerimônia que marca o início da gestão do governador Romeu Zema,terminou agora a pouco na Cidade
Administrativa.A posso começou mais cedo,por volta das 09h na Assembleia Legislativa  de Minas Gerias.No
discurso,Romeu Zema repetiu que vai fazer cortes para recuperar a economia do Estado.Entrevistados: Romeu Zema -
Novo (governador de Minas).
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Portal EM
Título: 'Chegou a hora de pagar a conta da irresponsabilidade', diz Romeu Zema

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Discurso foi feito durante a solenidade de abertura da gestão, que aconteceu na Cidade Administrativa
Depois de ser empossado como governador de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
Romeu Zema (Novo) e o vice-governador, Paulo Brant, foram para a Cidade Administrativa, onde participaram da
solenidade de abertura da gestão. No discurso, já como governador, Zema afirmou que comandará 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 temos duas opções: continuar reclamando de gestões passadas e perder mais quatro
anos ou enfrentar os problemas de frente. Este governo se guiará pela opção de resolver, porque esse é o desejo dos
mineiros", afirmou. Romeu Zema ressaltou a importância do apoio da Assembleia Legislativa  para a aprovação da
reforma administrativa proposta por sua gestão e também dos demais poderes e órgãos públicos, como o Judiciário e o
Ministério Público.

O ato simbólico sempre foi realizado no Palácio da Liberdade, no Centro da capital, mas a pedido de Zema foi
organizado na Cidade Administrativa. Quando chegou da sede do Governo de Minas, o governador e o vice fizeram a
revista da tropa e cumprimentaram os presentes.

Como no discurso feito na Assembleia, durante a solenidade de posse, Zema prometeu colocar o salário dos servidores
e o repasse para os municípios em dia e governar com base na austeridade e responsabilidade com o dinheiro público.

Posse Romeu Zema e Paulo Brant foram empossados na manhã desta terça-feira, na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG). Em seu primeiro discurso, antes mesmo de ser empossado, o governador eleito pediu a união
dos mineiros para atravessar a crise financeira que vive Minas Gerais.

Entre as promessas do empresário estão a abertura da 'caixa-preta' das finanças, o pagamento do salário do
funcionalismo sem atraso e o fim do que ele chamou de situação de falência do estado. Zema também afirmou que vai
cortar as "mordomias, luxos e desperdícios".
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Itatiaia
Título: Romeu Zema toma posse do governo de Minas - 12h40

Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema assumiu o comando de Minas Gerais na solenidade de posse pela manhã na Assembleia Legislativa ,
onde Fernando Pimentel transmitiu a ele o cargo, o novo governador recebeu o colar da inconfidência. Pouco antes o
novo governador e o vice entregaram as declarações de bens deles ao presidente  da Assembleia Adalclever Lopes.
Entrevista: Romeu Zema-governador de Minas.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa de Minas - 12h33

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Política - O governador Romeu Zema toma posse e afirma que crise financeira é o maior desafio a ser superado em
sua gestão. Após receber o cargo de Fernando Pimentel na Assembleia Legislativa , governador participa agora de
solenidade na Cidade Administrativa. Entrevista: Romeu Zema (governador de Minas);
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Terra
Título: 'Eleitor realizou reforma que há tempos as ruas pedem', diz Zema em posse

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema acabou de ser empossado como governador de Minas Gerais, em cerimônia realizada na Assembleia
Legislativa  do Estado. "O eleitor não dá recados, ele decide. Nas urnas, o eleitor mineiro decidiu realizar uma reforma
política que há tempos as ruas pedem, mas que até então não havia sido colocada em prática", declarou Zema, em
discurso, após receber o título de governador.

Foram recorrentes no discurso de Zema as menções à renovação e novas formas de fazer política. Candidato pelo
Partido Novo, Zema "correu por fora" para ganhar a disputa, que tinha como principais candidatos o tucano Antonio
Anastasia e o petista Fernando Pimentel.

A delicada situação das contas públicas de Minas foi citada por Zema. "A primeira atitude a ser tomada é reduzir
despesas, cortando na carne", afirmou, citando estimativas fiscais para 2019 e os próximos anos.

"As previsões de déficit em conta corrente ultrapassam R$ 30 bilhões em 2019. Se nada for feito, o rombo passará de
R$ 100 bilhões nos próximos anos", afirmou.

"Ou fazemos mudanças necessárias ou muito em breve a situação será muito pior ou até impraticável. Só nos resta
ação. Será respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso estado poderá ser novamente
respeitado", disse Zema. "São ações tomadas no presente que poderão ou não garantir o futuro de nossos filhos e
netos", ressaltou o novo governador.
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Portal Hoje em Dia
Título: Governador de Minas, Romeu Zema chega à Cidade Administrativa para ato de início de

governo
Editoria: Primeiro Plano

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

O governador Romeu Zema (Novo) chegou há pouco na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, onde será realizado
um ato simbólico para início de governo. Mais cedo, Zema foi empossado na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais, juntamente com o vice, Paulo Brant.

Zema foi recebido pelos Dragões da Inconfidência e, em seguida, passou em revista à tropa. Ao lado do
vice-governador, segue para o palco.

Em breve, será iniciado o discurso do novo governador.
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Band News
Título: Romeu Zema e Paulo Brant foram empossados agora de manhã - 11h50

Editoria: Manhã Band News
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Gerais Romeu Zema e o vice Paulo Brant do Partido Novo foram empossados agora de manhã
na Assembleia Legislativa . Zema destacou que Minas Gerais enfrenta uma grave crise financeira com um déficit de
mais de 30 bilhões de reais previsto para 2019 e pediu que os deputados  levem isso em consideração cada vez que
forem votar um projeto de lei.
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Veja.com
Título: Zema toma posse e diz que Minas sairá de crise 'maior do que entrou'

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Para reduzir despesas, o governador declarou que "é preciso cortar na carne"
Romeu Zema (Novo) tomou posse, nesta terça-feira 1, como governador de Minas Gerais, ao lado de seu vice, Paulo
Brant. Pela primeira vez, a cerimônia ocorreu na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e não no Palácio da
Liberdade.

Em seu discurso, Zema reafirmou o que havia dito em campanha, que a expectativa de déficit no estado é de 30
bilhões de reias em 2019 e diz que, se nada for feito, passará de 100 bilhões de reais nos próximos anos. Para reduzir
despesas, o governador declarou que "é preciso cortar na carne".

O político declarou que governará com um "modelo de gestão diferente" e fez um apelo aos deputados  da
assembleia: "tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre quem projeto entrar em
votação na casa".

Zema declarou que Minas Gerais "sairá da crise maior do que entrou", mas pontuou que o estado passará por "tempos
difíceis em que reformas administrativas e fiscais precisarão ser levadas adiante, para que os servidores possam
receber seus salários, conforme determina a lei. Para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm
direito e que possamos ter condições de investir nos assuntos de prioridade de estado: educação, segurança, saúde e
infraestrutura".

Ao contrário de governadores de outros estados, Zema optou por não assistir à posse do presidente  eleito Jair
Bolsonaro (PSL) na tarde desta terça-feira 1. Ele afirmou que a decisão faz parte da proposta de reduzir o número de
"mordomias", incluindo o uso de aeronaves estatais.
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Portal EM
Título: Pimentel se despede dizendo que enfrentou a 'maior crise da história do Brasil'

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Ex-governador cita momento de instabilidade econômica, política e institucional da República ao longo de seu governo
em Minas Gerais.
Poucos minutos após entregar o comando do governo de Minas ao governador Romeu Zema (Novo) em cerimônia na
Assembleia Legislativa , o ex-governador Fernando Pimentel (PT) postou nas redes sociais uma mensagem de
despedida, citando o "período difícil" que Minas atravessou nos últimos anos e desejando sucesso ao seu sucessor.

Segundo Pimentel, sua gestão no Palácio da Liberdade coincidiu com a maior crise econômica, política e institucional
da história do Brasil.

"Governamos Minas no período mais difícil da República. Enfrentamos a maior crise da nossa história. E em nenhum
momento nos afastamos do nosso compromisso com a inclusão social, com a busca do desenvolvimento sustentável,
com a justiça e com a solidariedade", afirmou Pimentel.

O petista afirmou que trabalhou de forma incessante durante os quatro anos e destacou os resultados de seu governo
na área da segurança pública, no apoio à agricultura familiar e meio ambiente.

Pimentel lembrou que herdou um governo em crise das gestões do PSDB. "Infelizmente, a crise fiscal que herdamos
impediu maiores avanços. Escolhas difíceis foram feitas", diz no comunicado.

O ex-governador não citou em sua despedida os atrasos nos pagamentos aos servidores do estado, mas avaliou que
foi possível manter as atividades do estado em funcionamento.

"O mais importante, conseguimos manter as atividades essenciais funcionando plenamente. A polícia está nas ruas,
hospitais e escolas funcionam, as estradas estão conservadas, enfim, Minas está de pé", disse.

Veja a íntegra da mensagem de Fernando Pimentel:

Chega-se ao governo quase sempre com a arrogância das verdades absolutas e a certeza das definições
pré-concebidas.

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 consciência das limitações que o exercício democrático do poder impõe a quem
desempenha a tarefa com compromisso ético e cidadão.

Governamos Minas no período mais difícil da República. Enfrentamos a maior crise econômica, política e institucional
da nossa história. E em nenhum momento nos afastamos do nosso compromisso com a inclusão social, com a busca
do desenvolvimento sustentável, com a justiça e com a solidariedade.

E, o mais importante, conseguimos manter as atividades essenciais funcionando plenamente. A polícia está nas ruas,
hospitais e escolas funcionam, as estradas estão conservadas, enfim, Minas está de pé.

Tivemos resultados importantes na segurança, no apoio à agricultura familiar e aos produtores rurais em geral, no meio
ambiente, na modernização tributária, na atração de investimentos, na assistência social e na educação. Infelizmente, a
crise fiscal que herdamos impediu maiores avanços. Escolhas difíceis foram feitas, mas conseguimos evitar que os
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serviços públicos em Minas entrassem em colapso, como lamentavelmente sucedeu com outros estados da federação.

Ao final dessa etapa, há que agradecer. Em primeiro lugar ao povo mineiro, que me elegeu e apoiou nas escolhas que
fizemos nesse período. Aos poderes constituídos, Legislativo e Judiciário, e ao Ministério Público: com todos eles
construímos um ambiente de harmonia e cooperação em prol dos mineiros, sem jamais abrir mão dos deveres
constitucionais de cada um. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, agradeço ao Tribunal de Contas do Estado.

Agradeço a minha equipe, leal e operosa, com a qual dividi as agruras do Governo. A minha família, minha esposa e
companheira, aos meus filhos, pelo carinho e pela compreensão, em meio à tempestade desse período. E a Deus, por
nos dar paciência, discernimento e capacidade de resistir à atribulação. Desejo ao novo governador sorte e sucesso no
seu mandato.

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. Novos desafios se levantam, outros embates
virão. Mas os sonhos, esses não envelhecem, já disse o poeta. Renovo meu sonho, com o sentimento profundo das
palavras bíblicas: "combati o bom combate e guardei a minha fé."

Feliz 2019 a cada um dos mineiros e mineiras!

impresso em 19/02/2019 às 04:22 63 de 224



R7
Título: Romeu Zema afirma que vai cortar na carne para reduzir despesas

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador de Minas Gerais fez um duro discurso em defesa da economia dos gastos públicos
Na solenidade de posse na Assembleia Legislativa , realizada na manhã desta terça-feira (1º), Romeu Zema afirmou
que vai cortar na carne para reduzir despesas.

- Propomos um modelo de gestão diferente para termos uma Minas mais eficiente. Uma gestão ética, responsável e
que dará o exemplo. E a primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a reduzir despesas, cortando na carne.
Pois é isto que os mineiros esperam de nós.

Zema propôs um pacto com a participação de todos os chefes de poderes.

- Deixo aqui um o convite de assinar os juntos um acordo tácito, pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que
nos une, pela reforma republicana de se fazer política. Um pacto por Minas, com a união de todos os poderes:
legislativo, judiciário, ministério público, executivo, imprensa, federações e entidades representativas de classes e da
sociedade mineira.

Ainda em discurso, Zema ressaltou que a condição financeira do Estado é grave.

- 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 públicas ultrapassa os R$30 bilhões em 2019. E, se nada for feito,
passará de R$100 bilhões nos próximos anos.

Antes de discursar, Zema entregou lista de bens, prometeu respeitar a constituição federal e do Estado e assinou termo
de posse. Em seguida, recebeu o Grande Colar da Inconfidência, símbolo maior do governo estadual.

Participaram da solenidade: ex-governador Fernando Pimentel, presidente da Assembleia, Adalclever Lopes,
presidente do TJMG, Nelson Missias, procurador geral de Justiça, Antônio Tonet, presidente  do TCE, Cláudio Couto
Terrão, vice prefeito de BH, Paulo Lamac, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nely Aquino.
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Itatiaia
Título: Fim da cerimônia de posse de Romeu Zema na Assembleia Legislativa - 11h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema deixou a Assembleia Legislativa , onde terminou a cerimônia de posse e segue para a
Cidade Administrativa onde haverá outra solenidade. Reportagem acompanha movimentação de deputados , prefeitos
e autoridades como Salim Mattar da Localiza que foi anunciado em novembro para chefiar a secretaria geral de
desestatização do governo do presidente  Jair Bolsonaro. Eduardo Costa está na Cidade Administrativa para onde
Romeu Zema vai para outra solenidade.
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Record
Título: Romeu Zema toma posse - Governador promete gestão eficiente e salários em dia - 18h50

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O Governador eleito Romeu Zema tomou posse hoje. Na Assembleia Legislativa , recebeu de Fernando Pimentel o
grande colar da Inconfidência, o símbolo maior do Governo estadual. Já na Cidade Administrativa, fez um discurso
garantindo que vai colocar as contas em dia e por em prática um novo modelo de administração pública, mais eficiente.
A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa , Adalclever Lopes (MDB).
Entrevista: Romeu Zema (governador de MG).
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Portal EM
Título: Secretário diz que Zema não pediu demissões feitas por Pimentel hoje

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Otto Levy, que assumirá a pasta do Planejamento, afirmou que quem puder contribuir será recontratado
Pimentel foi à Assembleia transmitir o cargo para Romeu Zema

As centenas de demissões de comissionados do governo de Minas publicadas nesta terça-feira (1), em um dos últimos
decretos do ex-governador Fernando Pimentel (PT), não agradaram e não ajudam o início do governo do empossado
Romeu Zema (NOVO). A fala é do novo secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy Reis, que afirmou que parte
dos exonerados pode ser recontratada nos próximos dias.

"A partir de amanhã vamos discutir com o governador, mas obviamente o povo mineiro espera austeridade. Claro que
vamos avaliar, mas somente as pessoas que efetivamente tem algo a contribuir com estado permanecerão", afirmou.
De acordo com Otto Levy, apesar de o antigo governo ter alegado estar atendendo a uma demanda de Zema, as
exonerações não foram combinadas.

"A gente não queria"

"Fomos apenas comunicados. A gente não queria que isso acontecesse, tínhamos um plano efetivamente de fazer a
redução, mas de uma maneira mais planejada e não da maneira que foi feita", afirmou o novo secretário de
Planjamento. De acordo com ele, a nova gestão ainda vai avaliar o impacto e a abrangência do decreto publicado, mas
será preciso que algumas pessoas voltem para o estado funcionar.

Questionado se o ato traria prejuízo ao início da administração, Levy afirmou que o governo vai tomar todas as medidas
para que isso não aconteça. "Mas sem dúvida alguma, não ajudou nosso início de governo. Não foi um pedido do
governador Zema", reforçou.

O decreto publicado no Minas Gerais exonera diversos funcionários de cargos de recrutamento amplo e limitado, de
acordo com os cargos.

Em nota divulgada na última sexta-feira (28), a Secretaria de Planejamento e Gestão havia informado que todos os
secretários e dirigentes de órgãos estaduais, além de ocupantes de cargos comissionados em todos os níveis e
assessores a partir dos cargos DAD 9 e DAI 33 seriam exonerados.

A alegação do governo Pimentel foi que a medida "visa atender a reiteradas manifestações públicas de integrantes
indicados do governo eleito". A nota diz ainda que o governo Pimentel tomou a medida "discordando desta postura" por
estar certo "do baixo impacto do conjunto de comissionados no montante da folha de pagamentos do estado e desse
valor na condução das polícias públicas estaduais".
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Governador eleito Romeu Zema toma posse em BH

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Zema dá início a gestão do novo Governo de Minas Gerais
Reprodução

Cerimônia de início da gestão 2019-2022 ocorrerá na Cidade Administrativa, na sequência da solenidade de posse na
ALMG

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.

Biografia

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

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

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

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

Nascido em Diamantina, Paulo Brant tem 62 anos. O vice-governador é formado em Engenharia Civil e Economia, tem
pós-graduação em economia, além de ser especialista em estratégia empresarial. Foi professor e pesquisador da
Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. Paulo Brant ainda atuou como diretor- presidente  da Celulose
Nipo-Brasileira S/A - Cenibra, entre 2010 e 2016. Também foi secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,
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diretor-superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e chefe de gabinete do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Paulo Brant possui trabalhos publicados na área de economia: "Economia Mineira - 1989: Diagnóstico e Perspectivas",
"Evolução e Perspectivas do Setor Industrial em Minas Gerais", "O Programa de Estabilização e os Bancos" e "O Setor
Industrial em Minas Gerais: Características, Desempenho Recente e Perspectivas". Também atuou como
superintendente executivo de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
entre 2016 e 2018.

Com informações da Agência Minas
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Bhaz
Título: Zema toma posse, e promete abrir a 'caixa-preta das finanças' e pagar servidores sem

atraso durante gestão
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant tomaram posse na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) na manhã desta terça-feira (1º). Em seu pronunciamento, o novo mandatário mineiro destacou que será
preciso "abrir a caixa-preta das finanças do Estado, arrumar a casa e refinanciar a dívida com a União".

Romeu Zema fez um apelo aos parlamentares ao afirmar um déficit em Minas que ultrapassa os R$ 30 bilhões (os
mesmos deputados aprovaram orçamento para 2019 com rombo de R$ 11,4 bilhões). "Peço aos deputados  que
tenham consciência da gravidade da situação sempre que um projeto entrar nessa casa".

O empresário também ponderou outros pontos que pretende executar nos próximos quatro anos. "Vamos atrair
investimentos, pagar salários dos servidores sem atraso, passar o repasse às prefeituras, cuidar da educação,
segurança e saúde", disse.

Ainda no pronunciamento, Zema prometeu "cortar mordomias, luxos e desperdícios", pois no seu ponto de vista isso é
"mau uso do dinheiro público". "É necessário enxugar a máquina e dar condições [de trabalho] ao servidor público.
Vamos tomar medidas para recuperar Minas Gerais. O Estado está literalmente falido", ponderou.

Para que Minas tenha dias melhores, Zema destacou a necessidade de união e falou de um pacto entre poder público
e sociedade. "Precisamos da união dos 22 milhões de mineiros, de todas as classes e cidadãos sem distinção",
concluiu.

Zema destacou que a sua eleição evidencia a demanda da população por uma mudança de postura no meio político.
Ele recordou seu histórico empresarial de sucesso e reforçou a necessidade de mudanças administrativas e estruturais
no governo do Estado como forma de acabar com a crise financeira atual.

Transmissão de cargo

Neste ano, quebrando a tradição, a transmissão de cargo também foi realizada na assembleia. Esse momento foi
marcado pela transferência do Grande Colar da Inconfidência do antigo, Fernando Pimentel (PT), para o novo
governador.

Após esse rito, o petista cumprimentou o novo governador e vice retirando-se do plenário. Gritos de "vai com Deus,
Pimentel" e "estamos livres do PT" foram ouvidos das galerias.

Zema comanda grupo empresarial de sucesso

Natural de Araxá (Alto Paranaíba), o governador eleito Romeu Zema, de 53 anos, é pai de dois filhos. Formado em
Administração de Empresas, assumiu a direção do Grupo Zema em 1991. Sob o seu comando, o grupo, fundado em
1923, saltou de quatro para 430 lojas em seis estados brasileiros e hoje é responsável por 5 mil empregados diretos e
cerca de 1,5 mil indiretos.

O Grupo Zema atua em diversos ramos: varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustíveis,
concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças.

Quem é o vice-governador?
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Paulo Brant nasceu em Diamantina (Central), é engenheiro, economista e ex-professor universitário. Entre outras
funções de liderança, já ocupou o cargo de presidente  da empresa de celulose Cenibra, foi secretário de Estado de
Cultura, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e superintendente
executivo de Relações Institucionais na Federação das Indústrias do Estado (Fiemg).

Com Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Comentários
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Band News
Título: Tomou posse hoje de manhã o Governador eleito Romeu Zema - 11h11

Editoria: Manhã Band News
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A posse do Governador eleito Romeu Zema do Partido Novo terminou agora a pouco junto com o vice Paulo Brant.
Eles chegaram com cerca de 40 minutos de atraso na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Eles foram
recebidos por uma comissão de deputados  e chegaram até o plenário. O pronunciamento do Romeu Zema foi
bastante duro com relação as contas do estado. A transferência de cargo que tradicionalmente é feita na Praça da
Liberdade, foi feita na Mesa Diretora da Assembleia.
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Inconfidência AM
Título: Posse de Zema - 08h56

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Começa daqui a pouco a cerimônia de posse do governador Romeu Zema e do vice-governador Paulo Brant. A posse 
e transmissão de cargos estão marcados para a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, com previsão de início as
9h. De la a comitiva parte para a Cidade Administrativa.Ao vivo, transmissão da cerimônia de posse de Romeu Zema,
direto da Assembleia Legislativa .
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Inconfidência FM
Título: Zema e Brant tomam posse nessa manhã - 07h01

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Tudo pronto na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais para a cerimônia de posse do novo governador, Romeu
Zema, e o vice, Paulo Brant. A solenidade será seguida de evento na Cidade Administrativa com os primeiros atos de
governo da gestão 2019/2022.  O evento começa a partir das 9 horas. Durante a cerimônia, o governador eleito e o vice
entregarão suas declarações de bens para o presidente  da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (MDB), que vai
conduzir a solenidade.
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G1
Título: Zema toma posse em Minas Gerais, prevê 'tempos difíceis' e propõe pacto entre poderes

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Para governador, é preciso união de todos para que o estado se recupere da crise financeira.
Romeu Zema (Novo) tomou posse como governador de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (1º) na Assembleia
Legislativa . Em seu discurso, ele pediu união de todos e enfatizou que medidas devem ser tomadas para que o
estado se recupere da crise financeira.

Veja as promessas de campanha de Zema

Leia a íntegra do discurso de Romeu Zema na Assembleia

"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. 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", disse no plenário da
Casa.

Pela primeira vez, a transmissão do cargo, que entes era realizada no Palácio da Liberdade, ocorreu na sede do
Legistivo.O Grande Colar da Inconfidência foi entregue a Zema por Fernando Pimentel (PT), que foi vaiado por
algumas pessoas que assistiam à solenidade. "Vai com Deus, Pimentel", gritou um dos presentes. Logo em seguida, o
petista deixou o plenário.
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R7
Título: Governador eleito em Minas Gerais, Romeu Zema toma posse em BH

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Zema e o vice Paulo Brant foram empossados em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Romeu Zema (Novo) foi empossado governador de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (1º). A cerimônia de posse
de Zema e do vice-governador Paulo Brant (Novo) começou por volta de 9h30 na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais.

O governador eleito e o vice chegaram à ALMG pelo hall das Bandeiras. Em entrevistas ao jornalistas, Zema reafirmou
que é preciso adotar medidas para renegociar a dívida do Estado.

- Aceitamos esse desafio junto ao Novo porque não dava mais para ver o Estado na situação que estava e não fazer
nada pra melhorar. Agora, vamos abrir a caixa-preta das finanças. Precisamos "arrumar a casa" e renegociar a dívida
da União.

Após a entrevista, os dois foram recebidos por uma comitiva de deputados . Juntos, cumprimentaram prefeitos,
vice-prefeitos e presidente  de Câmaras municipais. No plenário, foram saudados pela cúpula de aço de cadetes da
Polícia Militar de Minas Gerais. Em seguida, o hino nacional foi executado.

Durante a cerimônia, Zema e Brant entregaram suas declarações de bens ao deputado Arlen Santiago , 3º Secretário
da Assembleia e declaram o compromisso constitucional, com leitura do termo de posse, assinado por ambos. O
deputador Adalclever Lopes, presidente da ALMG, os declarou empossados.

Após receber o Grande Colar da Inconfidência de Fernando Pimentel (PT), Romeu Zema fez o seu discurso. O
governador eleito alertou que o Estado passa por sua maior crise financeira, como uma expectativa de deficit de R$30
bilhões em 2019, o que pode passar para R$ 100 bilhões nos próximos anos, caso nada seja feito.

- Reformas administrativas e fiscais devem ser levadas em diante para que os funcionários recebam seus salários em
dia, para que as prefeituras possam receber o que são delas de direito e para que possamos investir nas prioridades do
Estado.

Zema ainda pediu união de toda a sociedade e apoio dos deputados  e deputadas na aprovação de projetos no
Legislativo.

- Propomos um modelo de gestão diferente, ética, responsável e que dará exemplo. Vamos fazer mudanças. É preciso
reduzir despesas, cortando na carne. Precisamos do compromisso de todos nós.

Ao final da cerimônia, Romeu Zema e Paulo Brant seguiram para a Cidade Administrativa, onde acontecerá a cerimônia
de início de Gestão 2019-2022.
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Portal Hoje em Dia
Título: Cerca de 200 pessoas assistem à posse de Romeu Zema da Cidade Administrativa

Editoria: Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Cerca de 200 pessoas assistem à posse do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), da Cidade Administrativa, na
capital mineira. Zema foi empossado na manhã desta terça-feira (1º), em cerimônia realizada na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ao fim do evento, o governador do Estado seguirá para a sede do governo, de onde promete despachar, para
discursar.

São esperadas quatro mil pessoas.

Leia mais:

Governador eleito em Minas, Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa , em Belo Horizonte
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G1
Título: Zema diz que situação de MG é de falência e que déficit passa de R$ 30 bilhões; leia

discurso de posse
Editoria: Minas Gerais

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

Governador pediu um "Pacto por Minas", com a união de todos os poderes.
"Bom dia a todos!

Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, Adalclever Lopes, por meio de quem
estendo a saudação a todos os deputados estaduais e federais presentes.

Cumprimento o vice-governador, Paulo Brant, a todos os secretários e secretária....

Também cumprimento a todos os representantes de entidades, amigos, amigas e familiares presentes neste momento
tão importante para nosso Estado.

Senhoras e Senhores, o resultado das últimas eleições significaram para alguns uma surpresa. Mas quero aqui afirmar
que o eleitor não dá recados, ele decide. E decidiu nas urnas realizar a reforma política que há tempos as ruas pedem,
mas que até então não havia sido colocada em prática em nosso país.

Foi através do voto livre que o eleitor mineiro escolheu as pessoas que o representarão nos próximos quatros anos,
que ora se iniciam. Assim como demonstrou que deixará para trás, aqueles que insistirem nas práticas do passado.

Esse voto, Senhoras e Senhores, significa a escolha por um novo modelo de exercício da política. Uma atividade que é
nobre por natureza, à medida que expresse a defesa de interesses coletivos e difusos. Essa é a política do bem. A
política que deve ser exaltada e levada adiante para enfrentarmos as dificuldades que a atual conjuntura apresenta.

A manifestação do eleitor mineiro, procedida nas urnas, demonstrou o desejo pela mudança de postura, de atitudes e,
principalmente, pela busca do respeito, da ética e da seriedade com os recursos públicos. Um amadurecimento político
e democrático que permite reunir as condições necessárias para realizarmos uma nova forma de gestão e uma nova
maneira de exercer a política em nosso Estado.

Como muitos já sabem, sou formado em administração, trabalho desde os 11 anos de idade e sempre busquei o
crescimento profissional e pessoal, meu e de quem esteve ao meu redor nesse caminho. Foi com esforço, dedicação e
trabalho, que consegui fazer o nosso grupo empresarial crescer ao longo desses anos, de modo que me permitisse,
inclusive, sair de sua direção para aceitar o desafio de me dedicar ao bem comum através da política.

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.

O espírito público deve ser exaltado. É este espírito, independente de partido ou posição ideológica, que deve guiar os
representantes do eleitor mineiro. É este espírito público, da coletividade, que nos trouxe até aqui, Senhores e
Senhoras.

E é com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos.

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.
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A previsão de déficit nas contas públicas ultrapassa os 30 bilhões de reais em 2019. E, se nada for feito, passará de
100 bilhões nos próximos anos.

Neste momento temos, TODOS NÓS, a responsabilidade de assumir que serão as ações tomadas no presente que
poderão garantir, ou não, o futuro de nossos filhos, o futuro de nossos netos. Por isso, 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.

Somos 22 milhões de mineiros. Somos 853 municípios. Temos quase 600 mil quilômetros quadrados de área total em
10 diferentes regiões de macro-planejamento. Todas, sem exceção, com demandas históricas e urgentes.

Dialogar com transparência a fim de distinguir o que é importante daquilo que é fundamental, para poder avançar e
garantir um Estado que promova maior prosperidade e um melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar, serão
desafios que teremos que vencer juntos.

Fato que não tem haver com ideologias, mas com o pragmatismo de que, ou fazemos as mudanças necessárias ou
muito em breve a situação será ainda pior, para não dizer impraticável. Por isso, o único caminho que nos resta é o da
ação.

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.

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. E para que possamos ter condições de
investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são: segurança, saúde, educação e infraestrutura.

Para isso, Senhoras e Senhores, 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", com a união de todos os poderes: legislativo, judiciário, ministério público, executivo, imprensa,
federações e entidades representativas de classes e da sociedade mineira. Em busca das condições que possam
permitir que Minas retome o seu caminho, levante novamente a sua voz e volte a ser um Estado forte, atrativo de
investimentos, gerador de emprego e renda, com a qualidade de vida necessária para que possamos resgatar a
confiança e o orgulho inerentes aos mineiros.

Nestes próximos 4 anos temos, TODOS NÓS, a oportunidade de quebrar paradigmas e formar uma aliança histórica. O
compromisso de sair da crise e escrever um novo capítulo do nosso Estado, com os nomes dos Senhores e Senhoras,
como parceiros que ajudaram a construir no presente, o futuro de Minas Gerais.

Propomos um modelo de gestão diferente para termos uma Minas mais eficiente. Uma gestão ética, responsável e que
dará o exemplo.

E a primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é a de reduzir despesas, cortando na carne. Pois é isto que os
mineiros esperam de nós. E é para isso que estamos aqui. Para fazer as mudanças que, com o voto livre e
democrático, o mineiro escolheu como destino.
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A oportunidade de demonstrar que o seu voto não foi em vão está aberta e demanda por novas atitudes.

Como disse um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, o mineiro de Cordisburgo, Guimarães Rosa, "a
vida nos exige coragem". E é com esta coragem que enfrentaremos os desafios e iremos superar as dificuldades.

Com o apoio dos Deputados  e Deputadas desta Casa, Minas sairá desta crise maior do que entrou. É isto o que o
novo Governo de Minas se propõe. E é este "Pacto por Minas" que propomos, com deferência e respeito, às Senhoras
e Senhores.

A oportunidade de construirmos esta nova história está colocada e clama por vossas lideranças. Para tanto, renovo o
pedido de união, paz e diálogo à todos.

Com espírito público, fé e muito trabalho, faremos um governo eficiente e teremos uma Minas Gerais diferente.

Muito obrigado e feliz ano Novo!"
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: Novos governadores prometem cortar gastos, vender ativos e renegociar dívidas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

"A meta é fazer cair mais água na caixa dágua sem elevar impostos", diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema
(foto: Assembleia Legislativa de MG/Divulgação)

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 - assumem nesta terça-feira (1/1/2019) 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
déficit fiscal e a escalada dos gastos com pessoal. O orçamento público passou a ser consumido pela 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 Federal.

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 dágua 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 diz que pretende cortar 80% dos cargos comissionados
e reduzir pela metade o número de secretarias. "Também vamos rever contratos e vender ativos que trazem gastos
desnecessários para os cofres públicos." Ele se refere a aeronaves usadas pelo governo mineiro em curtas distâncias e
imóveis que hoje são alugados.

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."

Segundo ele, Goiás renegociou sua dívida há dois anos, mas não tem cumprido o acordo. Além de estourar o teto de
gastos, não pagou parcela da dívida prevista no programa de renegociação, diz ele. "O governo não cumpriu a LRF (Lei
de Responsabilidade Fiscal) e o acordo caiu por terra. Agora, esse montante será acrescido nas próximas parcelas
(durante seu governo)", reclama Caiado, que cobra do governo federal um raio X da situação dos Estados.

Equilíbrio fiscal

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 (PSDB), 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. "Pretendemos fazer revisão da estrutura
de carreiras e dos benefícios dos funcionários."

No Rio de Janeiro, Estado com uma das piores situações do País, uma das medidas para restabelecer a saúde
financeira é elevar a arrecadação criando condições para novos negócios no Estado. A ideia é combater a sonegação
fiscal e a concorrência desleal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Rádio CBN
Título: Encerrada solenidade na Assembleia Legislativa - 10h46

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A solenidade na Assembleia foi encerrada e Romeu Zema é oficialmente o governador de Minas.

impresso em 19/02/2019 às 04:22 85 de 224

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg61-cbnbh-0201.mp3
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Cerimônia de posse de Romeu Zema - 09H39

Editoria: Acir Antão
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Reportagem volta a falar da Assembleia Legislativa , onde acontece neste momento a cerimônia de posse do novo
governador Romeu Zema. A abertura dos trabalhos deveria ser feita pelo presidente  da Assembleia, que chegou a
pouco.
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Itatiaia
Título: Transmissão de cargo a Romeu Zema - 10h20

Editoria: Rádio Vivo
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Acaba de ser feita a transmissão de cargo na Assembleia Legislativa , o governador Fernando Pimentel entregou o
grande colar para o governador Romeu Zema. Pimentel deixa o plenário sendo vaiado.
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Portal Hoje em Dia
Título: Governador eleito em Minas, Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa, em Belo

Horizonte
Editoria: Primeiro Plano

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

O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), toma posse do cargo na manhã deste domingo (1º), na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Zema chegou ao local por volta das 10h acompanhado
do vice, Paulo Brant, também do partido Novo.

Durante pronunciamento à imprensa, o governador eleito disse que dará fim às mordomias e contará com a ajuda de
todos os mineiros. "Vamos cortar mordomias, luxo e desperdício, fazer mais do que qualquer outro governo de Minas
fez. Vamos acabar com cabides de emprego e cargos de indicação política. Precisamos enxugar a máquina, oferecer
condições pra que o servidor consiga exercer sua função no atendimento à população. Para isso, todos nós teremos de
fazer sacrifícios, pois o Estado está falido. Precisamos de união, um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de
todas as classes, poderes e cidadãos, sem distinção", afirmou.

Romeu Zema e Paulo Brant chegaram à Assembleia pelo Hall das Bandeiras e, em seguida, passaram por um corredor
formado pelos Dragões da Inconfidência - grupamento de honra da Polícia Militar do Estado.

Ambos foram recebidos por uma comitiva de deputados  e, agora, passarão por prefeitos, vice-prefeitos e presidentes
de câmaras municipais. Em seguida, governador e vice irão entregar as declarações de bens ao presidente  da Casa
Legislativa, deputado Adalclever Lopes (MDB), que conduzirá a solenidade.

Zema e Brant firmarão o compromisso constitucional, com leitura do termo de posse, assinado por ambos. Eles
também receberão exemplares das constituições Federal e Estadual.

Cidade Administrativa

Após a cerimônia na ALMG, o novo representante mineiro seguirá para a Cidade Administrativa, onde participará do
evento de abertura da gestão 2019/2022. A previsão é a de que o governador empossado discurse para
aproximadamente 4 mil convidados.

Ao contrário do previsto, Zema não ir[a à posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, prevista para as 15h, em Brasília.

O motivo, segundo a assessoria de imprensa do governador eleito, seria a dificuldade para encontrar voos comerciais
que se encaixassem entre o horário da posse dele, na capital mineira, e o de Bolsonaro, na capital federal.

Leia mais:

Cerimônia de Zema será 70% mais barata

Bolsonaro, 38º presidente do país, toma posse na tarde desta terça
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Portal O Tempo
Título: Antes de ser empossado, Zema promete abrir 'caixa preta' das finanças'

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Empresário de Araxá chegou à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais pouco antes das 10h para a cerimônia de
posse
O empresário Romeu Zema (Novo), de 54 anos, chegou pouco antes das 10h na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais para tomar posse como novo governador de Minas Gerais. Antes de entrar no prédio, ele fez um rápido
pronunciamento à imprensa e se comprometeu a "abrir a caixa preta das finanças do Estado", que vive uma das suas
maiores crises fiscais da história.

A previsão de déficit para 2019 é de R$ 11,4 bilhões. O novo governo também terá que arcar com o pagamento de R$
2,1 bilhões referentes ao 13º salário do funcionalismo público.

"Aceitamos esse desafio junto ao partido Novo porque não dava mais para ver nosso Estado na situação que está e
não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo (Brant, vice-governador) 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 e atrair investimentos.

Zema também disse que, em sua gestão, o servidor público receberá uma atenção especial. "Vamos renegociar as
dívidas, cuidar da educação e dar o tratamento digno ao servidor público, para ele ter eficiência no desempenho de
suas funções".

Por fim, o novo governador pediu que todos os mineiros participem do projeto de reconstrução do Estado. "Precisamos
de união de todos os mineiros. Espero contar com a imprensa para termos transparência em Minas Gerais. É um
projeto de recuperação do nosso Estado. Contamos com cada um de vocês", finalizou.
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Rádio CBN
Título: Romeu Zema está no plenário da Assembleia para tomar posse - 10H10

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador eleito em Minas, Romeu Zema já está no plenário da Assembleia Legislativa  para tomar posse
juntamente do vice Paulo Brant. Essa solenidade começou com atraso de 40 minutos.
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Band News
Título: Romeu Zema toma posse neste momento como Governador de Minas - 10h10

Editoria: Manhã Band News
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema do Partido Novo toma posse neste momento como governador de Minas Gerais na Assembleia
Legislativa . Mostra a transmissão do Hino Nacional.

impresso em 19/02/2019 às 04:22 94 de 224

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg11-manha-bandnews-0101.mp4
http://www.interclip.com.br/


Portal Hoje em Dia
Título: Cerimônia de posse do governador de Minas, Romeu Zema, começa após quase uma hora

de atraso
Editoria: Primeiro Plano

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

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.

Nos próximos minutos, a sessão será interrompida para a chegada do governador eleito e do vice dele, Paulo Brant.

Após a cerimônia na ALMG, o novo representante mineiro seguirá para a Cidade Administrativa, onde participará do
evento de abertura da gestão 2019/2022. A previsão é a de que o governador empossado discurse para
aproximadamente 4 mil convidados.

Rafaela Matias

Imprensa aguarda chegada do governador eleito

Leia mais:

Cerimônia de Zema será 70% mais barata

Trânsito no entorno da Praça da Assembleia será alterado para posse de Romeu Zema

impresso em 19/02/2019 às 04:22 95 de 224

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/cerim%C3%B4nia-de-posse-do-governador-de-minas-romeu-zema-come%C3%A7a-ap%C3%B3s-quase-uma-hora-de-atraso-1.682990
http://www.interclip.com.br/


Band
Título: Discurso de Romeu Zema - 09h56

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

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Governador eleito Romeu Zema fala neste momento ao vivo na Assembleia Legislativa .
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Band
Título: Posse do governador eleito Romeu Zema - 09h31

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

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Posse do governador eleito Romeu Zema do Novo marcada para às 09h, mas ainda não houve a chegada do
governador a Assembleia de Minas do estado.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Zema toma posse na ALMG  - 06h06

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador eleito Romeu Zema do Partido Novo,toma posse daqui a pouco na Assembleia Legislativa  do Estado.
A partir das 09h o governador eleito Romeu Zema do Partido Novo e o vice governador Paulo Brant,vão ser
empossados na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais.Eles chegarão a Assembleia pelo Hall das Bandeiras
,passarão por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência,Agrupamento de Honra da Policia Militar do Estado
e serão recebidos por uma comitiva  de deputados .
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Aconteceu no Vale - MG
Título: Governador Romeu Zema promete enxugar a máquina pública

Editoria: MG
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema (Novo), em pronunciamento feito à imprensa, na manhã desta terça-feira (1º/1/19), 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".

Romeu Zema falou para jornalistas - Foto: Ricardo Barbosa/ALMG

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço
www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:

(Fonte: ALMG)
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Record
Título: Posse de Romeu Zema - 08h00

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  de Minas,dará posse daqui a pouco ao governador eleito Romeu Zema do Novo e ao vice
Paulo Brant em cerimônia solene.
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Itatiaia
Título: Entrevista com Mauro Tramonte - 07H55

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

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

O apresentador de TV Mauro Tramonte , 57 anos, filiado ao PRB foi o deputado estadual mais votado na história de
Minas Gerais, com mais de meio milhão de votos e o segundo mais votado do Brasil na última eleição ficando atrás de
Janaína Pascoal. Questionado sobre privatizações, escola sem partido e reforma da previdência do funcionalismo
público estadual sabe que irá encarar temas polêmicos. Entrevista: Mauro Tramonte - deputado estadual.
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Título: Governador eleito, Romeu Zema toma posse nesta terça na ALMG

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Além dele, também assume seu vice, Paulo Brant; cerimônia será conduzida pelo presidente  da Assembleia,
Adalclever Lopes
O governador eleito, Romeu Zema (Novo), e ao seu vice, Paulo Brant (Novo), tomam posse nesta terça-feira (1º), em
reunião solene de plenário, que será realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a partir das 9h

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.

Neste momento, ocorrerá a transmissão do cargo de governador, antes realizada no Palácio da Liberdade, a principal
novidade da programação da solenidade de posse, que terá ainda discursos do novo governador e do presidente  da
ALMG.

Ao final da cerimônia, Romeu Zema e Paulo Brant deixarão o Plenário passando novamente pela cúpula de aço
formada por cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Às 11h, haverá uma solenidade de início da nova gestão do Governo do Estado, na Cidade Administrativa.

Conheça o novo governador mineiro

Natural de Araxá (Alto Paranaíba), o governador eleito Romeu Zema, de 53 anos, é pai de dois filhos. Formado em
Administração de Empresas, assumiu o comando do Grupo Zema em 1991. Sob o seu comando, o grupo, fundado em
1923, saltou de quatro para 430 lojas em seis estados brasileiros e hoje é responsável por 5 mil empregados diretos e
cerca de 1,5 mil indiretos.

O Grupo Zema atua em diversos ramos: varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustíveis,
concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças.

O vice-governador, Paulo Brant, nasceu em Diamantina (Central), é engenheiro, economista e ex-professor
universitário. Entre outras funções de liderança, já ocupou o cargo de presidente  da empresa de celulose Cenibra, foi
secretário de Estado de Cultura, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
superintendente executivo de Relações Institucionais na Federação das Indústrias do Estado (Fiemg)
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Band News
Título: Governador eleito Romeu Zema toma posse hoje - 07h05

Editoria: Manhã Band News
Assunto: ALMG

Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Em Minas Gerais, tomam posse hoje de manhã, o governador eleito Romeu Zema e Paulo Brant do Partido Novo.  A
cerimônia na Assembleia Legislativa  está marcada pra começar as 9h da manhã. Os dois eleitos serão recebidos
por prefeitos, vereadores e autoridades municipais dos quase 853 municípios.
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Itatiaia
Título: Posse de Romeu Zema - 07h05

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
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Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Tudo pronto na Assembleia Legislativa  onde começa daqui a pouco às 09h a posse do governador eleito Romeu
Zema, é previsto a presença do governador Fernando Pimentel, mas a rumores que ele não possa comparecer. Vários
deputados  estaduais do PT estão em viagem, mas representantes disseram que a bancada petista não combinou
boicote a posse de Zema. Depois de tomar posse na Assembleia, Zema segue para a Cidade Administrativa.
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Itatiaia
Título: Posse de Romeu Zema na Assembleia Legislativa - 06h33
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Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Marcada para às 09h, na Assembleia Legislativa , a cerimônia de posse do governador eleito por Minas Gerais
Romeu Zema e do vice Paulo Brant ambos do Partido Novo. Logo após a solenidade na Assembleia a equipe de
Romeu Zema fará outro evento no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa. O governador eleito toma posse às
09h, na Assembleia Legislativa é prevista a presença no governador Fernando Pimentel, vários deputados
estaduais do PT estão fora em viagem, mas representantes disseram que a bancada petista não combinou boicote a
posse de Zema. Depois de tomar posse na Assembleia, Zema segue para a Cidade Administrativa onde conforme
cronograma oficial chega às 10h55.
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Editoria: Política
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Publicado: 01-01-2019 Link para a Notícia

Empresário de sucesso, levará sua experiência para a administração pública
Araxaense, Romeu Zema foi uma das grandes surpresas das eleições de outubro de 2018, ao derrotar caciques da
política mineira e conquistar quase 7 milhões de votos

Sem nenhuma experiência na política e filiado a um partido estreante em eleições majoritárias, o empresário Romeu
Zema (Novo) assume hoje, às 9h, o comando de Minas Gerais pelos próximos quatro anos. Com minguados segundos
na propaganda de rádio e televisão, sem padrinhos políticos e um discurso de renovação na ponta da língua, o mineiro
de Araxá, no Triângulo, foi a grande surpresa das urnas. Ao contrário do que previam as pesquisas de intenção de
votos no primeiro turno, derrotou caciques da política mineira - como o senador Antonio Anastasia (PSDB) e o
governador Fernando Pimentel (PT), que tentava a reeleição - ao receber o aval de 6.963.914 eleitores, ou 71,8% dos
votos válidos no segundo turno.

No dia seguinte à vitória, reuniu assessores para discutir a formação da equipe de transição, que foi coordenada pelo
vereador Mateus Simões (Novo) e teve a consultoria do ex- presidente  do Banco Central Gustavo Franco - que ainda
participou da formatação da área econômica do plano de governo. Na primeira entrevista depois de eleito, Zema
afirmou temer que a situação de Minas Gerais seja ainda pior que o cenário divulgado pelo governo. A previsão de
déficit do estado para 2019 é de R$ 11,4 bilhões. O mesmo valor é devido aos municípios mineiros em IPVA, ICMS,
verbas da saúde e transporte escolar. Também sobrou para a nova administração o 13º salário de 2018 do
funcionalismo, uma conta de R$ 2,1 bilhões.

Diante desse desafio, Romeu Zema e o economista Paulo Brant (Novo) serão empossados hoje, a partir das 9h, em
solenidade na Assembleia Legislativa  para 2.535 convidados. Eles chegarão ao local pelo Hall das Bandeiras e
passarão por um corredor formado por Dragões da Inconfidência. No caminho até o plenário da Casa, passarão pelos
deputados  estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais. Entre as formalidades, eles vão
entregar as declarações de bens ao presidente  da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB) - derrotado por Zema nas
eleições e que conduzirá o evento.

Os novos governantes também deverão ler e assinar o termo de posse, para em seguida serem declarados
empossados. Neste momento haverá a transmissão do cargo de Fernando Pimentel (PT) para Romeu Zema, por meio
da colocação do Colar da Inconfidência no governador eleito - ato que até então era realizado na sacada do Palácio da
Liberdade.

LARGADA Logo após a solenidade na Assembleia, Romeu Zema e Paulo Brant seguirão para a Cidade Administrativa
para evento que vai marcar a abertura da gestão. Aberto ao público, a estimativa é da presença de 4 mil pessoas. A
partir daí, o governo começa oficialmente e o novo governador fará o primeiro pronunciamento público. Não haverá
uma solenidade para a posse dos secretários. Os nomes serão publicados na edição de amanhã do Minas Gerais.

Embora tenha marcado os eventos de posse pela manhã para participar da posse de Jair Bolsonaro na Presidência da
República, Romeu Zema não irá mais a Brasília. De acordo com a assessoria do governador eleito, o motivo é a falta
de voo de carreira que faça o percurso entre Belo Horizonte e a capital do país em tempo hábil. A cerimônia de entrega
do cargo a Bolsonaro está marcada para as 15h de hoje. Zema optou por não usar uma aeronave do estado para evitar
gastos extras para os cofres públicos.

PATRIMÔNIO Aos 54 anos, completados no dia em que foi eleito no segundo turno, Romeu Zema se candidatou pela
primeira vez a um cargo público após receber convite do Partido Novo para disputar o Palácio da Liberdade. Bisneto de
Domingos Zema (fundador do Grupo Zema), o empresário ficou quase três décadas à frente do grupo, que tem mais de
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400 lojas espalhadas pelo estado, com 5 mil funcionários e faturamento anual de cerca de R$ 3 bilhões. Candidato com
o maior patrimônio declarado na Justiça Eleitoral - R$ 69,7 milhões -, Zema foi um dos que menos gastaram na
campanha: foram R$ 2,4 milhões, ante R$ 6,6 milhões gastos por Pimentel e R$ 10,6 milhões por Antonio Anastasia.
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G1
Título: Romeu Zema e Paulo Brant serão empossados governador de MG e vice em Belo

Horizonte
Editoria: Minas Gerais

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

Os dois, do partido Novo, foram eleitos em outubro; duas cerimônias, na ALMG e na Cidade Administrativa, estão
previstas.
O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o vice Paulo Brant (Novo) serão empossados nesta
terça-feira (1º). Estão previstas cerimônias na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) e na Cidade
Administrativa, sede do governo estadual em Belo Horizonte.

Neste ano, a novidade é que a transmissão do cargo será feita ainda na ALMG, após a posse oficial do novo
governador feita pela Casa Legislativa. Tradicionalmente, esta etapa era feita no Palácio da Liberdade, sede histórica
do governo.

Romeu Zema e Paulo Brant passam por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência e são recebidos por uma
comitiva de deputados

Passam depois por prefeitos, vices e presidentes de câmaras municipais

Se encaminham até o plenário, onde são saudados pelas cúpulas de aço de cadetes da Polícia Militar e de cadetes do
Corpo de Bombeiros

Hino Nacional é executado

Zema e Brant entregam a declaração de bens ao presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (MDB)

Governador e vice firmam compromisso constitucional e é feita a leitura do termo de posse

Após assinatura, Lopes os declara empossados

Governador Fernando Pimentel (PT) faz a transmissão do cargo para o governador eleito

Agora governador e vice, Zema e Brant deixam a ALMG e seguem para a Cidade Administrativa

Na Cidade Administrativa, a previsão é que a cerimônia, no Palácio Tiradentes, comece às 11h. O governador Romeu
Zema deve fazer um discurso para um público de cerca de quatro mil pessoas. O evento é aberto ao público.

Romeu Zema Neto nasceu em Araxá, no Alto Paranaíba, tem 54 anos, é divorciado e pai de dois filhos. Ele é
empresário e formado em Administração de Empresas. Começou a trabalhar aos 11 anos. Foi cobrador, frentista,
balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente.

Em 1991, assumiu o comando das Lojas Zema, na época com quatro unidades, hoje o Grupo Zema, do qual é
acionista, é composto por empresas que operam em cinco ramos: Varejo de Eletrodomésticos e Móveis, Distribuição de
Combustível, Concessionárias de Veículos, Serviços Financeiros e Autopeças, com atuação em Minas Gerais, São
Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo.

Zema disputou a primeira eleição de sua vida, e saiu vitorioso no 2º turno pelo partido Novo, do qual é filiado desde
janeiro de 2018. Esta também é a primeira vez que a legenda elege um governador de estado no país.
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Paulo Brant nasceu em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, tem 66 anos e também é divorciado. É engenheiro,
economista e já foi professor universitário. Em sua carreira, já foi presidente  da Cenibra, secretário de Estado de
Cultura, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e superintendente
executivo de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).
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O estreante Romeu Zema assume o comando de Minas hoje com a difícil missão de recuperar um estado quebrado.
Empresário de sucesso, levará sua experiência para a administração pública
Sem nenhuma experiência na política e filiado a um partido estreante em eleições majoritárias, o empresário Romeu
Zema (Novo) assume hoje, às 9h, o comando de Minas Gerais pelos próximos quatro anos. Com minguados segundos
na propaganda de rádio e televisão, sem padrinhos políticos e um discurso de renovação na ponta da língua, o mineiro
de Araxá, no Triângulo, foi a grande surpresa das urnas. Ao contrário do que previam as pesquisas de intenção de
votos no primeiro turno, derrotou caciques da política mineira - como o senador Antonio Anastasia (PSDB) e o
governador Fernando Pimentel (PT), que tentava a reeleição - ao receber o aval de 6.963.914 eleitores, ou 71,8% dos
votos válidos no segundo turno.

No dia seguinte à vitória, reuniu assessores para discutir a formação da equipe de transição, que foi coordenada pelo
vereador Mateus Simões (Novo) e teve a consultoria do ex- presidente  do Banco Central Gustavo Franco - que ainda
participou da formatação da área econômica do plano de governo. Na primeira entrevista depois de eleito, Zema
afirmou temer que a situação de Minas Gerais seja ainda pior que o cenário divulgado pelo governo. A previsão de
déficit do estado para 2019 é de R$ 11,4 bilhões. O mesmo valor é devido aos municípios mineiros em IPVA, ICMS,
verbas da saúde e transporte escolar. Também sobrou para a nova administração o 13º salário de 2018 do
funcionalismo, uma conta de R$ 2,1 bilhões.

Diante desse desafio, Romeu Zema e o economista Paulo Brant (Novo) serão empossados hoje, a partir das 9h, em
solenidade na Assembleia Legislativa  para 2.535 convidados. Eles chegarão ao local pelo Hall das Bandeiras e
passarão por um corredor formado por Dragões da Inconfidência. No caminho até o plenário da Casa, passarão pelos
deputados  estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais. Entre as formalidades, eles vão
entregar as declarações de bens ao presidente  da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB) - derrotado por Zema nas
eleições e que conduzirá o evento.

Os novos governantes também deverão ler e assinar o termo de posse, para em seguida serem declarados
empossados. Neste momento haverá a transmissão do cargo de Fernando Pimentel (PT) para Romeu Zema, por meio
da colocação do Colar da Inconfidência no governador eleito - ato que até então era realizado na sacada do Palácio da
Liberdade.

LARGADA Logo após a solenidade na Assembleia, Romeu Zema e Paulo Brant seguirão para a Cidade Administrativa
para evento que vai marcar a abertura da gestão. Aberto ao público, a estimativa é da presença de 4 mil pessoas. A
partir daí, o governo começa oficialmente e o novo governador fará o primeiro pronunciamento público. Não haverá
uma solenidade para a posse dos secretários. Os nomes serão publicados na edição de amanhã do Minas Gerais.

Embora tenha marcado os eventos de posse pela manhã para participar da posse de Jair Bolsonaro na Presidência da
República, Romeu Zema não irá mais a Brasília. De acordo com a assessoria do governador eleito, o motivo é a falta
de voo de carreira que faça o percurso entre Belo Horizonte e a capital do país em tempo hábil. A cerimônia de entrega
do cargo a Bolsonaro está marcada para as 15h de hoje. Zema optou por não usar uma aeronave do estado para evitar
gastos extras para os cofres públicos.

PATRIMÔNIO Aos 54 anos, completados no dia em que foi eleito no segundo turno, Romeu Zema se candidatou pela
primeira vez a um cargo público após receber convite do Partido Novo para disputar o Palácio da Liberdade. Bisneto de
Domingos Zema (fundador do Grupo Zema), o empresário ficou quase três décadas à frente do grupo, que tem mais de
400 lojas espalhadas pelo estado, com 5 mil funcionários e faturamento anual de cerca de R$ 3 bilhões. Candidato com
o maior patrimônio declarado na Justiça Eleitoral - R$ 69,7 milhões -, Zema foi um dos que menos gastaram na
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campanha: foram R$ 2,4 milhões, ante R$ 6,6 milhões gastos por Pimentel e R$ 10,6 milhões por Antonio Anastasia.
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