
Governador anuncia investimentos durante
Fórum Regional de Governo em Nanuque
Qui 03 agosto

O governador Fernando Pimentel participou nesta quinta-feira (3/8) em Nanuque, Território Mucuri,
de reunião da nova fase do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos os
mineiros. Durante o evento, com a participação de aproximadamente 4 mil pessoas, o governador
anunciou, entre outras ações, a instalação de Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar em
Nanuque, que será composto por 16 homens e duas viaturas, atendendo até 20 municípios.

Também foram entregues 11 ambulâncias para o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Rede de
Urgência Macro Nordeste/Jequitinhonha (Cisnorje), com investimento de R$ 1,3 milhão, que
atenderão ao Samu da região.

Em sua fala, o governador destacou a importância dos Fóruns Regionais como instrumento de
gestão pública e participação popular, principalmente em momentos de escassez de recursos.

“O governo veio a Nanuque para ouvir vocês, levantar os problemas e dizer claramente que os
obstáculos são muitos, mas que, juntos, podemos superar qualquer crise. Se não fosse assim, não
estaríamos entregando hoje 11 ambulâncias novas para o Samu da região. E não teríamos feito a
estrada de Malacacheta a Água Boa. Para as outras demandas, nós vamos conversar com vocês
sobre como alocar os recursos, que são poucos”, afirmou. “Sabemos que tem de fazer posto de
saúde, reformar escola, colocar viatura nova para a PM. Não dá para fazer tudo de uma vez, então
vamos decidir juntos o que é mais importante. É para isso que serve o Fórum Regional”, ressaltou.

Durante o evento desta quinta-feira, que reuniu representantes dos 29 municípios que integram o
território, Fernando Pimentel também assinou despacho que cria o Grupo Executivo Permanente
para apoiar a prática da agroecologia entre os agricultores familiares na região. Além disso, um
selo personalizado do Circuito dos Fóruns Regionais foi lançado.

O governador salientou que é fundamental uma boa gestão dos recursos públicos, especialmente
neste momento de crise. “Nós temos a seguinte escolha: ou ficamos de frente para a nossa
realidade, com prefeitos, vereadores e lideranças políticas, ou viramos as costas e vamos para Belo
Horizonte construir Cidade Administrativa. Governos anteriores que me antecederam foram os
governos das vacas gordas, quando o Estado tinha dinheiro e virou as costas para a população,
usando mal os recursos públicos. Agora não. Estamos de frente para os problemas”, disse.

Apoio

Representando os membros da sociedade civil do Colegiado Executivo do Território Mucuri,
Lindaura Gomes Fernandes ressaltou o ineditismo da ação dos Fóruns Regionais. “É uma alegria
receber o governador Fernando Pimentel neste Vale do Mucuri, que precisa tanto do apoio do
Estado para o desenvolvimento econômico e social”, disse.

O secretário de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson
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Ribeiro, afirmou que há mais de 30 anos Nanuque não recebia a visita de um governador. “As
regiões do Vales do Jequitinhonha e Mucuri simbolizam a concepção de um governo que é feito a
partir de debates, levantando as demandas junto à população. Esse é o grande desafio dos
Fóruns”, garantiu.

O prefeito de Nanuque, Roberto de Jesus, agradeceu as ações do governo na região e aproveitou
para apresentar novas demandas. “O governador é um homem sensível às questões públicas,
consciente da sua missão. Não podemos deixar de reconhecer a importância desse ato de
interiorizar o governo, fazendo com as ações cheguem à população, ao interior. Isso é gestão
democrática”, reforçou.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Rogério Correia defendeu a decisão
do governador de não promover o ajuste fiscal que tem sido proposto pelo governo federal. “Esse
ajuste fiscal significaria retirar recursos de setores como saúde e educação e sacrificar os
servidores públicos. Minas não pode aceitar isto”, afirmou.

Entregas

Entre as ações desenvolvidas nos 29 municípios do Território Mucuri, e atendendo demandas
surgidas nas reuniões dos Fóruns Regionais de Governo, destacam-se a reforma ou ampliação de
29 escolas da região; a construção do prédio da Escola Estadual de Liberdade, em Teófilo Otoni,
com investimentos de R$ 4,16 milhões; a entrega de 50 ônibus para transporte escolar de
estudantes das redes estadual e municipais de ensino; entrega de 27 ambulâncias e 44 veículos
para uso diverso na saúde; entrega de 53 viaturas para a Polícia Militar,  11 para a Polícia Civil e
três para o Corpo de Bombeiros.

O Governo do Estado também entregou 235 títulos de propriedades rurais para regularização
fundiária na região, além de 10 kits feira-livre e dois caminhões com baú isotérmico para transporte
de alimentos, como forma de incentivo à agricultura familiar.

Na área de infraestrutura, foram feitas 1.138 ligações elétricas rurais, além de investimentos de R$
24,86 milhões na melhoria e expansão da rede de distribuição de eletricidade. E, setembro de
2016, o governo concluiu a obra da rodovia MG-217 entre os municípios de Água Boa e
Malacacheta, com 48,79 quilômetros de extensão, que havia sido paralisada em 2014. Já o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) destinou R$ 19,6 milhões para empresas de
diversos portes e produtores rurais em 24 municípios.

Nesta nova rodada dos Fóruns Regionais, já foram realizados encontros em Ituiutaba (Triângulo
Norte), Montes Claros (Norte), Juiz de Fora (Mata), Manhuaçu (Caparaó), João Pinheiro (Noroeste),
Abaeté (Central) e Almenara (Baixo e Médio Jequitinhonha).

Clique aqui para ver o balanço completo das entregas no Território Mucuri.

Presenças

Participaram do evento os secretários de Estado de Governo,  Odair Cunha; de Planejamento e
Gestão, Helvécio Magalhães; de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares; de Educação,
Macaé Evaristo; de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo; de Direitos Humanos,
Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda; de Desenvolvimento e Integração do Norte e
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Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires de Miranda; de Cidades e de Integração Regional,
Carlos Murta; o advogado-geral do Estado, Onofre Batista; e o secretário-geral, Eduardo Serrano.

Também participaram a presidente da Copasa, Sinara Meirelles; o presidente da Codemig, Marco
Antônio Castello Branco; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró, o chefe da
Polícia Civil, João Octacílio Neto; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel
Cláudio Roberto de Souza; o presidente do Ipsemg, Hugo Vocurch; o deputado federal Leonardo
Monteiro e os deputados estaduais Durval Ângelo, Doutor Jean Freire, André Quintão, Carlos
Pimenta, Celinho do Sinttrocel e Fábio Cherem; além de prefeitos, vereadores e lideranças locais.
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