
 Divulgação / Governo de Minas

Governador fala sobre pagamento do 13º
salário e reestruturação do Ipsemg
Ter 01 dezembro

Na edição desta semana, o
governador Romeu Zema
fala sobre o pagamento do
13º salário e a
reestruturação do Instituto
de Previdência dos
Servidores do Estado de
Minas Gerais (Ipsemg). São
Lucas, hospital geral de alta
complexidade, localizado
em BH, por exemplo, passa a ser mais um credenciado da rede.

O Bate-Papo com o Governador é um programa para rádio e TV, que apresenta notícias e
dados sobre as ações do Governo de Minas Gerais, em mais um canal direto de comunicação com
os mineiros.

O programa também é disponibilizado aqui na Agência Minas.

A seguir, confira os links de acesso ao conteúdo exclusivo para emissoras de rádio e
televisão:

 Bate-Papo com o Governador 

 
 
 Conteúdo

para TV 
 

 

 Conteúdo

para

rádio 

       

Edição de 1/12/2020

(13º salário e reestruturação do Ipsemg)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 25/11/2020

(Plano de Contingência para Vacinação de Covid-19)
  Clique aqui   Clique aqui

http://www.ipsemg.mg.gov.br
http://www.mg.gov.br
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-fala-sobre-pagamento-do-13-salario-e-reestruturacao-do-ipsemg
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-governador-fala-sobre-pagamento-do-13-salario-e-reestruturacao-do-ipsemg
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-detalha-plano-de-contingencia-para-vacinacao-de-covid-19-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-com-o-governador-25-11-2020


       

Edição de 13/11/2020

(Instalação de gigantes do comércio eletrônico e

geração de empregos)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 27/10/2020

(Reuniões com o governo federal e segurança pública)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 21/10/2020

(Investimentos, empregos e controle da pandemia)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 8/10/2020

(Redução nos índices de criminalidade e bons resultados

na geração de empregos)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 1/10/2020

(Retomada de aulas presenciais e fortalecimento da

agricultura familiar)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 24/9/2020

(Destaque no Ideb e avanço na competitividade dos

estados)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 17/9/2020

(Apresentação dos programas Renda Minas e Avança Minas)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 1/9/2020

(Manutenção das medidas de prevenção contra covid-19,

mesmo com redução do número de casos e óbitos)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 28/8/2020

(Investimentos para recuperação da economia)
  Clique aqui   Clique aqui

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-paulo-brant-destacam-a-atracao-de-grandes-empresas-para-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-e-paulo-brant-destacam-a-atracao-de-grandes-empresas-para-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-fala-sobre-acoes-de-seguranca-publica-e-reunioes-com-o-governo-federal
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-fala-sobre-acoes-de-seguranca-publica-e-reunioes-com-o-governo-federal
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-fala-sobre-atracao-de-investimentos-empregos-e-enfrentamento-a-pandemia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/romeu-zema-fala-sobre-atracao-de-investimentos-empregos-e-enfrentamento-a-pandemia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-comenta-reducao-nos-indices-de-criminalidade-e-dados-positivos-da-geracao-de-empregos-em-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-comenta-reducao-nos-indices-de-criminalidade-e-dados-positivos-da-geracao-de-empregos-em-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-destaca-retomada-de-aulas-presenciais-e-fortalecimento-da-agricultura-familiar
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-destaca-retomada-de-aulas-presenciais-e-fortalecimento-da-agricultura-familiar
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-destaca-avancos-na-educacao-e-no-ranking-de-competitividade-dos-estados
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-destaca-avancos-na-educacao-e-no-ranking-de-competitividade-dos-estados
http://agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-romeu-zema-explica-funcionamento-dos-programas-renda-minas-e-avanca-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-governador-romeu-zema-explica-funcionamento-dos-programas-renda-minas-e-avanca-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-reforca-que-apesar-da-reducao-no-numero-de-casos-e-obitos-da-covid-19-medidas-de-prevencao-devem-ser-mantidas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-reforca-importancia-de-distanciamento-para-reduzir-a-transmissao-da-covid-19-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-fala-sobre-investimentos-para-recuperacao-da-economia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-anuncia-investimentos-que-vao-ajudar-na-recuperacao-economica-do-estado


       

Edição de 17/8/2020

(Romeu Zema responde dúvidas e atualiza população sobre

o enfrentamento à covid-19 em MG) 

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 13/8/2020

(Nova rodada de perguntas sobre as ações de

enfrentamento à pandemia)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 30/7/2020

(Mudanças no Minas Consciente e perguntas sobre covid-

19)

  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 23/7/2020

(Perguntas sobre covid-19 - Rádios de Minas)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 7/5/2020

(Nota fiscal avulsa para produtores rurais)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 13/3/2020

(Associação Mineira de Municípios)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 5/3/2020

(Coronavírus)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 13/2/2020

(Forças de Segurança)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 6/2/2020

(Agricultura)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 30/1/2020   Clique aqui   Clique aqui

https://drive.google.com/file/d/1UcJjCu_MftNZg0AUxQCyUmeM_Rh9iDox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTPOgkFvgdU601qXeeHeUEwx41K0f6xz/view?usp=sharing
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-responde-nova-rodada-de-perguntas-da-populacao-mineira-sobre-o-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-responde-nova-rodada-de-perguntas-da-populacao-mineira
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-fala-sobre-mudancas-no-minas-consciente-e-combate-ao-coronavirus
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-fala-sobre-mudancas-no-minas-consciente-e-acoes-de-combate-ao-coronavirus
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-fala-sobre-acoes-de-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-governador-fala-sobre-acoes-de-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/emissao-de-nota-fiscal-avulsa-vai-beneficiar-cerca-de-900-mil-produtores-rurais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-emissao-de-nota-fiscal-avulsa-e-implementada-para-mais-de-900-mil-produtores-rurais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-e-presidente-da-amm-destacam-importancia-da-reforma-da-previdencia-de-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-governador-e-presidente-da-amm-destacam-importancia-de-reforma-da-previdencia-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretario-carlos-eduardo-amaral-falam-sobre-medidas-preventivas-e-acoes-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-romeu-zema-e-secretario-carlos-eduardo-amaral-falam-sobre-medidas-preventivas-e-acoes-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-conversa-com-chefes-das-forcas-de-seguranca-sobre-reducao-da-criminalidade-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-governador-conversa-com-chefes-das-forcas-de-seguranca-sobre-reducao-da-criminalidade-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretaria-ana-valentini-destacam-acoes-de-fomento-e-geracao-de-renda-no-agronegocio
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-e-secretaria-ana-valentini-destacam-acoes-de-fomento-e-geracao-de-renda-no-agronegocio
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretaria-elizabeth-juca-destacam-acoes-de-assistencia-e-desenvolvimento-social
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-e-secretaria-elizabeth-juca-destacam-acoes-de-assistencia-e-desenvolvimento-social


(Desenvolvimento Social)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 23/1/2020

(Infraestrutura e Mobilidade)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 16/1/2020

(Defesa Civil)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 9/1/2020

(Educação)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 2/1/2020

(Situação da Saúde em Minas)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 26/12/2019

(Desenvolvimento do Turismo)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 19/12/2019

(Balanço da gestão na reunião do secretariado)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 12/12/2019

(Recuperação financeira do Estado)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 28/11/2019

(Educação e geração de empregos)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 21/11/2019

(Perguntas da população)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 14/11/2019

(Perguntas da população)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 7/11/2019

(Repasse de recursos aos municípios)
  Clique aqui   Clique aqui

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretario-marco-aurelio-barcelos-falam-sobre-acoes-de-melhoria-para-a-infraestrutura-no-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-e-secretario-marco-aurelio-barcelos-falam-sobre-acoes-de-melhoria-para-a-infraestrutura-no-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-romeu-zema-e-tenente-coronel-flavio-godinho-abordam-cuidados-no-periodo-chuvoso
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-governador-romeu-zema-e-tenente-coronel-flavio-godinho-abordam-cuidados-no-periodo-chuvoso
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-conversa-com-secretaria-julia-sant-anna-sobre-avancos-na-educacao-em-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-conversa-com-secretaria-julia-sant-anna-sobre-avancos-na-educacao-em-minas-gerais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-romeu-zema-e-secretario-carlos-eduardo-amaral-falam-sobre-a-situacao-da-saude-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-governador-romeu-zema-e-secretario-carlos-eduardo-amaral-falam-sobre-a-situacao-da-saude-em-minas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretario-marcelo-matte-falam-sobre-o-desenvolvimento-do-turismo-no-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-e-secretario-marcelo-matte-falam-sobre-o-desenvolvimento-do-turismo-no-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-faz-balanco-de-um-ano-de-gestao-em-reuniao-com-secretariado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-faz-balanco-de-um-ano-de-gestao-em-reuniao-com-secretariado
http://agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-e-secretario-gustavo-barbosa-falam-sobre-os-esforcos-para-recuperacao-financeira-do-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-e-secretario-gustavo-barbosa-falam-sobre-os-esforcos-para-recuperacao-financeira-do-estado
http://agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-destaca-acoes-do-governo-estadual-na-educacao-e-geracao-de-empregos
http://agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-destaca-acoes-do-governo-estadual-na-educacao-e-geracao-de-empregos
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-responde-a-nova-rodada-de-perguntas-da-populacao-mineira
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-responde-a-nova-rodada-de-perguntas-da-populacao-mineira
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-responde-perguntas-da-populacao-em-nova-edicao-do-bate-papo-com-o-governador
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-responde-perguntas-da-populacao-em-nova-edicao-do-bate-papo-com-o-governador
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/governador-fala-sobre-repasses-de-recursos-aos-municipios-mineiros
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-fala-sobre-repasses-de-recursos-aos-municipios-mineiros


       

Edição de 31/10/2019

(Situação fiscal do Estado)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 24/10/2019

(Desestatização)
  Clique aqui   Clique aqui

       

Edição de 17/10/2019

(Estreia)
  Clique aqui   Clique aqui

 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-conversa-sobre-situacao-fiscal-do-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-conversa-sobre-a-situacao-fiscal-do-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/bate-papo-com-o-governador-aborda-desestatizacao-em-sua-segunda-edicao
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/bate-papo-com-o-governador-aborda-desestatizacao-em-sua-segunda-edicao
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/video/romeu-zema-apresenta-informacoes-importantes-do-governo-de-minas-na-estreia-do-bate-papo-com-o-governador
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/audio/radio-romeu-zema-apresenta-informacoes-importantes-do-governo-de-minas-na-estreia-do-bate-papo-com-o-governador

