
Fernando Pimentel entrega 61 ônibus
escolares e 74 ambulâncias, em Timóteo
Sex 17 março

O governador Fernando Pimentel entregou nesta sexta-feira (17/3), em Timóteo, no Território Vale
do Aço, 61 ônibus escolares a prefeituras de 50 municípios do Estado e 74 ambulâncias para 67
cidades mineiras. Pimentel ressaltou seu apoio incondicional aos prefeitos mineiros e afirmou que,
apesar das dificuldades financeiras, Minas Gerais está conseguindo avançar nas políticas públicas.

“Quero dizer aos prefeitos e prefeitas que estão aqui que contem sempre com o apoio do governo
do Estado. Não vamos conseguir resolver tudo, porque estamos com muitas dificuldades também,
mas não faltará a vocês nunca o nosso decidido apoio naquilo que for possível resolver. Fui
prefeito, sei a dificuldade que é conduzir o município, ainda mais agora nesses tempos de crise e
escassez de recursos, mas sempre estarei ao lado de vocês para tentar resolver as dificuldades”,
salientou.

Para Pimentel, visitar o Vale do Aço e entregar veículos pelos programas de apoio aos municípios é
um caminho que está dando certo – e que faz parte da diretriz do governo, de ouvir as pessoas a
partir da realização dos Fóruns Regionais de Governo. “É uma alegria grande poder entregar esses
veículos da saúde e da educação que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar a melhorar a vida de cada
mineiro”, disse.

Segundo o governador, como Minas Gerais é formada predominantemente por municípios de
pequeno porte, as ambulâncias são fundamentais para transportar pacientes até localidades
maiores e mais bem equipadas, assim como também fornecer meios de transporte aos alunos que,
muitas vezes, moram na área rural.

“É impossível ter um hospital de grande porte numa cidade de 5 mil habitantes. É por isso que a
ambulância é tão importante. Quem acha que não é importante é porque não conhece o estado.
Quem acha que isso não tem importância e acha que é uma entrega muito pequena, é porque está
longe. Ela é importante e salva a vida das pessoas. Estou dizendo isso com muita ênfase porque
ouço críticas de quem não entende como é o estado de Minas Gerais, de quem olha de longe, lá do
gabinete com ar condicionado, ou em Brasília. Tem muita gente que fica dando palpite sobre Minas
lá do Rio de Janeiro. Nós não. Estamos aqui, com os pés no chão, junto com vocês, sofrendo as
mesmas dificuldades, sonhando os mesmos sonhos, tendo as mesmas alegrias”, completou.

O prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário, destacou a importância dada ao município e à região do
Vale do Aço com essas entregas. “Elas simbolizam a melhoria da qualidade de vida da população.
Temos como missão olhar primeiro as pessoas pobres, e fico feliz pelo senhor estar em Timóteo,
olhando por nós”, afirmou.

Já o deputado estadual Celinho do Sinttrocel acredita que o Governo do Estado vem demonstrando
responsabilidade social. “É a demonstração do compromisso com a vida de cada cidadão e cidadã
de Minas Gerais. Os veículos para a saúde e atendimento médico vão ajudar no deslocamento para
atendimento, assim como os veículos para a educação”, finalizou.

Entregas

Com a entrega de veículos para o transporte escolar, estão sendo beneficiados mais de 34,6 mil
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alunos das redes estadual e municipais de ensino. Este é o terceiro lote de um total de 628 ônibus
adquiridos com recursos de emendas parlamentares. No dia 10 de fevereiro, foram entregues 401
ônibus para prefeituras de 309 municípios e, no dia 17 de fevereiro, 80 ônibus para prefeituras de
57 municípios. Ao todo, foram investidos R$ 150 milhões.

Os ônibus têm capacidade para 44 passageiros sentados e possuem plataforma veicular elevatória.
A entrega desses veículos faz parte do esforço do Governo de Minas Gerais e da Secretaria de
Estado de Educação (SEE) para garantir um ensino que reduza as desigualdades regionais e
sociais.

No caso da Saúde, no final de 2015 o governo iniciou o Programa de Doação de Veículos para
Atenção à Saúde no Estado. O objetivo é proporcionar qualidade no transporte de pessoas que
necessitam de tratamento médico, realização de exames ou de consultas e promover a assistência
médica de caráter emergencial. Foram adquiridos 1.509 veículos para o atendimento à saúde em
todos os Territórios de Desenvolvimento do Estado, com investimento de R$ 75,2 milhões.

Considerando as entregas desta sexta-feira, 1.375 veículos já foram repassados para a área da
saúde, entre eles 422 ambulâncias, com investimento de R$ 66,6 milhões.

 O critério para a seleção dos municípios é o atendimento à saúde em nível primário, secundário e
terciários nos Territórios de Desenvolvimento do Estado.

Também participaram do evento secretários de Estado, deputados federais e estaduais, prefeitos,
vereadores e lideranças da região.
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