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Fórum Regional de Governo reúne
representantes do Território Vale do Rio Doce
Qui 05 outubro

O governador Fernando Pimentel determinou, nesta quinta-feira (5/10), que o governo dê prioridade
à instalação de posto avançado do Corpo de Bombeiros no município de Resplendor, no Território
Vale do Rio Doce. Esse foi um dos anúncios feitos durante a 14ª edição do Fórum Regional de
Governo, que, aconteceu nesta manhã, em Aimorés.

Além da criação do posto avançado, o governador assinou despachos dando prioridade à
instalação de iluminação em campos de futebol e quadras poliesportivas, em parceria entre a
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e os municípios de Itanhomi, Marilac, Peçanha,
Resplendor, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio e São José da Safira. Também foram
entregues chaves a moradores de conjuntos habitacionais localizados em Alpercata e Sardoá. Por
fim, Fernando Pimentel determinou à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(Sedese) a aquisição e distribuição de sementes para 5.052 famílias de 37 municípios do Território
Vale do Rio Doce. 

O governador destacou que a presença do governo nos municípios tem a intenção de ouvir as
demandas da comunidade, e lembrou ser esta a primeira vez na história que tantos representantes
do Estado visitavam juntos Aimorés.

“Alguém mencionou que nenhum governador veio aqui antes, ou, se veio, foi há muito tempo atrás,
há mais de 30 anos. Governador pode até ter vindo, mas você juntar aqui em Aimorés o presidente
da Cemig, nove secretários, comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil e do Corpo de
Bombeiros, isso eu garanto para vocês que nunca aconteceu. É a primeira vez”, disse.

Pimentel lembrou que, apesar da crise, o Governo do Estado não está paralisado, e que o empenho
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dos mineiros e das mineiras para superar as dificuldades do atual cenário tem sido fundamental.

“Aqui, hoje, estamos celebrando duas características muito fortes de Minas Gerais, das quais temos
muito orgulho, e que estão, nesse momento, ajudando muito a nossa gente a enfrentar essa crise
avassaladora: trabalho e serenidade. Minas Gerais está se saindo melhor que a maioria, senão de
todos, os estados brasileiros em relação à crise. Digo isso com orgulho, não por ser governador,
mas por ser mineiro. Minas, graças a Deus e graças ao trabalho dos mineiros, não está vivendo o
colapso. A Polícia está nas ruas. As escolas estão funcionando, assim como a saúde. Alguém
poderia dizer que poderia estar muito melhor, porque tem atraso às vezes no repasse de verbas
para o hospital, falta remédio num posto aqui ou ali. Tudo bem, podia estar melhor. Mas podia estar
muito pior também. Podia estar em colapso, como outros estados. A que se deve isso? É que Minas
é um estado trabalhador. Mineiro não tem essa de ficar reclamando pelos cantos, choramingando.
Não tem crise que resista ao trabalho”, disse o governador.

Fóruns Regionais

Os Fóruns Regionais de Governo foram criados há quase dois anos por meio de decreto do
governador Fernando Pimentel. A iniciativa, inédita em Minas Gerais, é um dos pilares da
administração estadual e tem o objetivo de incluir a população no processo de planejamento das
ações governamentais, monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma regionalizada.

A representante da sociedade civil no fórum do Território Vale do Rio Doce, Juliana de Souza
Mathias, destacou a importância de o governo definir as ações para a região em conjunto com a
população local. “O Fórum tem a dinâmica do Orçamento Participativo, que é uma forma
democrática de trazer o cidadão para participar das decisões do Estado”, observou.

A deputada estadual Celise Laviola, que representou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais na
cerimônia, fez questão de lembrar recentes demandas atendidas na região, como a retomada de
obras da UTI de Resplendor, ações do Idene e as obras de uma ponte em Mantena.

“O governo veio aqui para ouvir. Ter o governador aqui hoje mostra a nossa importância. Era o que
queríamos: ter vez e voz. As recentes ações mostram o empenho e a preocupação do governo do
Estado com a educação, a saúde e a segurança”, afirmou.

O secretário de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson
Ribeiro, lembrou que a importância do Fórum Regional é a de ser um mecanismo de o governo
escutar a comunidade. O secretário lembrou ações voltadas para a região que foram alcançadas a
partir do diálogo com a população local, como o asfaltamento de estradas no entorno e a entrega de
veículos para as áreas da saúde e da segurança pública.

“Tudo isso mostra que, mesmo diante das adversidades, quando um governo se empenha, se
mobiliza e trabalha, é possível atender a população tomando decisões conjuntas, sem que as
ações sejam definidas de forma unilateral, como já aconteceu no passado”, destacou.

O deputado estadual Rogério Correia endossou a relevância dos Fóruns Regionais, que ele
chamou de uma forma “desburocratizada” de governar. “Este é um contraponto a outras formas de
governar que não escutam as pessoas. Tenho certeza de que, se as pessoas tivessem sido
ouvidas antes, não teriam elegido a Cidade Administrativa como uma prioridade”, pontuou.



 Aimorés recebeu a 14ª edição do Fórum
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O prefeito de Aimorés, Marcelo Marques, deu boas-vindas aos presentes e defendeu a unidade dos
municípios mineiros para enfrentar a crise que atinge todo o país.

“Acreditamos na ferramenta do Fórum Regional como uma possibilidade para nos unir diante da
atual crise. Essa estratégia de administrar de forma regionalizada contribui para o desenvolvimento
sustentável”, disse.

Tragédia em Janaúba

Durante seu pronunciamento, o governador Fernando Pimentel lamentou a tragédia ocorrida na
manhã desta quinta-feira em uma creche na cidade de Janaúba, no Território Norte, onde um vigia
ateou fogo em crianças.

“Eu sabia que era difícil ser governador de Estado, mas não imaginava que era tão difícil. A gente
tem que ter coração forte. Estava chegando aqui e me deram a notícia dessa tragédia que acabou
de acontecer em Janaúba. A gente tem que ter o coração forte porque, quando vem uma tristeza
como essa, temos que estar lá também. Vamos para lá compartilhar. E eu vou ter uma outra
emoção, triste, forte, com as famílias dessas crianças vitimadas, desses brasileirinhos, mineirinhos
que morreram sem nem saber porque”, disse.

Entregas

Entre outras ações que melhoraram a vida dos mineiros e das mineiras dos 55 municípios do
Território Vale do Rio Doce, foram reformadas ou ampliadas 36 escolas da região. Além disto,
foram entregues 56 ônibus para transporte escolar de estudantes das redes estadual e municipais
de ensino.

Na assistência à saúde, visando o cofinanciamento para o SAMU de Governador Valadares foram
repassados R$ 947 mil e duas ambulâncias. Outras 41 ambulâncias e 41 veículos para uso geral
também foram entregues à população do Território Vale do Rio Doce.

Para a melhoria dos serviços de segurança pública, foram 72 viaturas para a Polícia Militar, quatro



para o Corpo de Bombeiros Militar e quatro para a Polícia Civil. Em dezembro de 2016, foram
concluídas as obras de reforma do presídio de Governador Valadares.

Em infraestrutura foram feitas 1.699 ligações elétricas rurais, além de investimentos de R$ 51,2
milhões na melhoria e expansão da rede de distribuição de eletricidade. Foram concluídas, em
setembro de 2016, as obras em 48,8 quilômetros da MG-217, entre Água Boa e Malacacheta.
Iniciadas em outubro de 2016, estão em andamento as obras na rodovia que liga Santa Rita do
Itueto a Resplendor, num total de 22,8 quilômetros. Até momento já foram executados cerca de 26%
dos serviços e investidos R$ 5,5 milhões.

Clique aqui para ver o balanço completo das entregas no Território Vale do Rio Doce.

Presenças

Também compareceram à 14ª edição do Fórum Regional de Governo, em Aimorés, os secretários
de Estado Odair Cunha (Governo), Helvécio Magalhães (Planejamento e Gestão), Wadson Ribeiro
(Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais), Rosilene Rocha (Trabalho e Desenvolvimento
Social), Professor Neivaldo (Desenvolvimento Agrário), e Francisco Kupidlowski (Administração
Prisional), além do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Helbert Figueiró
de Lourdes, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Cláudio
Roberto de Souza, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, João Octacílio Silva Neto. Também
estiveram presentes os presidentes da Cemig, Bernardo Alvarenga, e da Cohab, Alessandro
Marques, o secretário-adjunto da Educação, Wieland Silberschneider e o diretor-geral do Idene,
Gustavo Xavier.

Dentre outras autoridades, compareceram os deputados federais Leonardo Monteiro e Mauro
Lopes, além dos deputados estaduais Cabo Júlio, Durval Ângelo, Jean Freire e Rogério Correia,
além de prefeitos, vereadores, secretários municipais, representantes de movimentos sociais,
dentre outras lideranças locais.  
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