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Trabalho do deputado Paulo Guedes 
leva abastecimento de água a milhares 

de famílias de Brasília de Minas
s obras e ações viabilizadas pelo deputado 

Paulo Guedes junto aos órgãos como Sedi-

nor, Idene, Dnocs e Codevasf garantiram o 

abastecimento de água em comunidades rurais de 

todo o município de Brasília de Minas. Foram perfura-

ção de poços, quilômetros de tubos, caixas d'água e 

cisternas para captação de água de chuva, que resol-

veram o problema de falta d’água para milhares de 

pessoas. 

Geraldo Silva é morador da comunidade Cerca de 

Pedra, onde vivem aproximadamente 50 famílias. No 

local, já havia um poço artesiano perfurado, mas a 

água não chegava às casas porque faltavam as insta-

lações – canos, bomba e energia elétrica. Após tomar 

conhecimento do problema, Paulo Guedes destinou 

recursos para que o Idene adquirisse 9 mil metros de 

cano e todos os equipamentos necessários para colo-

car o poço em funcionamento na comunidade. 

A

morador da comunidade de Cerca de Pedra, Ge-

raldo Silva, conta o que mudou depois da chega-

da da água: “Vixe, mudou foi trem demais, sem 

água a gente não tinha nada, aqui não era nada, 

dependia do carro pipa, que aparecia de vez em 

quando. Depois que a água chegou, foi a maior 

riqueza do mundo! Qualquer lugar que chegar 

aqui e tiver uma torneira, se você abrir tem água, 

então a população está toda satisfeita”. 

dona de casa Idete Moreira viveu dois 

anos sem água. “A vida aqui antes era 

muito ruim, não tinha água, o pipa não 

trazia, mas não dava nem pra molhar 

as plantas direito, eu lavava roupa lá no 

córrego São Matias, porque aqui não 

dava pra lavar. Agora tá bom demais, 

da até pra molhar as plantas, pode la-

var roupa, fazer tudo”. 

AO

Comunidades 
beneficiadas com obras de 
abastecimento de água:

- Canabrava
- Riacho do Meio
- Curralzinho
- Garguelo
- Barra
- Santa Rosa
- Boa Sorte
- Buritizinho
- Raiz I
- Raíz II
- Sumidouro
- Pocões
- Marcaiá
- Gameleira II
- Bora
- Mulungu
- Caraíbas
- Angical
- Papagaio
- Vila União
- Vereda da Onça
- Rancharia, entre outras
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Brasília de Minas ganha
escritório regional do Idene
O Governo de Minas Gerais inau-

gurou, no dia 18/06, em Brasília de 

Minas, mais um escritório regional 

do Instituto de Desenvolvimento do 

Norte e Nordeste de Minas Gerais 

(Idene). O órgão atenderá também 

outros 13 municípios: Campo Azul, 

Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, 

Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, 

São Francisco, São João da Ponte, 

São Romão, Ubaí e Varzelândia.  O 

escritório era demanda antiga apre-

sentada pelo deputado Paulo Gue-

des e lideranças. Além de facilitar 

para a população o acesso aos pro-

gramas e projetos do Sistema Sedi-

nor/Idene, a estrutura também vai 

promover a interlocução entre os 

demais órgãos do Governo, visan-

do ao desenvolvimento regional. 

Entre as ações anunciadas estão 

a retomada do programa Leite pela 

Vida na região; a implantação de 209 

cisternas telhadão multiuso de 25 mil 

litros nos municípios de Brasília de 

Minas, Lontra, Patis, São João da 

Ponte e Varzelândia; e a doação de 

tubos e caixas d´água a dezenas de 

comunidades, por meio do Plano 

para Enfrentamento da Seca.

Sementes para plantio
Os pequenos produtores rurais de 

Brasília de Minas também foram benefi-

ciados pelo Programa de Apoio à Agri-

cultura, do Sistema Sedinor/Idene. 

Após o levantamento das demandas 

do município, o deputado levou a reivin-

dicação ao órgão. Nos últimos três 

anos, todos os agricultores familiares 

cadastrados receberam sementes de 

feijão, milho e sorgo para plantio. 

Máquinas para
o desenvolvimento

A frota de máquinas e veículos pesados da 

prefeitura de Brasília de Minas foi inteiramente 

ampliada e renovada, na administração 2009-

2016. Ao todo, 13 grandes máquinas foram ad-

quiridas em convênio com o governo federal, 

numa articulação do deputado Paulo Guedes 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA. O investimento garantiu diversas obras no 

município como a melhoria de estradas e drena-

gens entre outras. 

Rua Rodrigues Caldas, 79 - 17° andar
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Paulo Guedes garante investimentos
na Saúde em Brasília de Minas 

A Saúde no município de Brasília de Minas rece-

beu diversos investimentos, viabilizados com recur-

sos de emendas indicadas pelo deputado Paulo Gue-

des ou por seu intermédio junto ao governo de Minas 

Gerais. O Pronto-Socorro foi reformado e, assim co-

mo a maternidade, recebeu novos equipamentos. A 

UTI neo-natal, a construção do segundo pavimento e 

a ampliação do número de leitos no hospital regional 

possibilitaram aumento da capacidade de atendi-

mentos em pediatria, clínica geral, ginecologia e obs-

tetrícia, ortopedia, cirurgia geral, anestesia, angiolo-

gia, otorrinolaringologia, nefrologia e cardiologia en-

tre outras especialidades. Com a melhoria nos servi-

ços, o hospital recebeu o título de Amigo da Criança. 

A descentralização
dos serviços de saúde

Com o apoio do deputado Paulo Guedes, que fez gestões junto ao 

município e ao Governo de Minas Gerais para a liberação dos recursos, os 

serviços de saúde em Brasília de Minas ganharam reforço graças à cons-

trução das novas sedes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do centro 

(Cidadania e Central) e dos bairros Dona Eloína, Dona Joaquina e Vale das 

Palmeiras. As unidades de saúde de Borá, Botelho, Cristina Rocha, Retiro 

e Angicos foram reformadas, ampliadas e revitalizadas. 

SAMU recebe nova ambulância
A base descentralizada do SAMU de Brasília de Minas conta agora 

com uma ambulância nova, que possibilitará um melhor atendimento de 

urgência e emergência à população da região. A entrega foi em junho de 

2017. A conquista foi viabilizada com o apoio do deputado Paulo Guedes 

que, a pedido de lideranças da região, levou a reivindicação ao Governo 

de Minas Gerais. A unidade da microrregião de Brasília de Minas atende 

também os municípios de Urucuia, Pintópolis, São Francisco, São Ro-

mão, Icaraí de Minas, Ubaí, Campo Azul, Luislândia, Lontra, Japonvar, 

Patis, Mirabela, São João da Ponte, Ibiracatu e Varzelândia. 

Veículos para a Saúde
Novos veículos e ambulâncias foram 

doados ao município de Brasília de Mi-

nas pelo governo de Minas Gerais, me-

lhorando o transporte de pacientes. A 

reivindicação foi levada à Secretaria de 

Estado de Saúde pelo deputado Paulo 

Guedes, após receber a demanda de 

lideranças da região. 

ELSON LAGE
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APOIO AO ESPORTE

Quadra Padre Magalhães
reformada e coberta

A Quadra Padre Magalhães foi refor-

mada e ganhou cobertura, banheiros, 

palco e vestiários. O investimento foi fei-

to com apoio do deputado Paulo Gue-

des, que indicou recursos de emenda 

parlamentar para as obras. O apoio ao 

Esporte em Brasília de Minas também 

contempla times de futebol, que recebe-

ram material esportivo. 

Estádio Municipal Neco Totô 
ganhou vestiário, banheiros e 

cobertura da arquibancada

Academia da Saúde  
beneficia região do Vale 

das Palmeiras

Outro incentivo à prática de esportes em Brasí-

lia de Minas foram os investimentos na melhoria da 

estrutura do Estádio Municipal Neco Totô, que ga-

nhou vestiário, banheiros e cobertura da arquiban-

cada. As obras foram viabilizadas por meio de par-

ceria do deputado Paulo Guedes, que destinou os 

recursos, via emenda parlamentar, com a adminis-

tração municipal 2009-2016. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade da saú-

de e incentivar a prática de atividades físicas da 

população, o deputado Paulo Guedes viabilizou, 

por meio de emenda parlamentar, uma Academia 

da Saúde, mais completa, para o bairro Vale das 

Palmeiras. O custo da obra foi de 180 mil Reais. Os 

equipamentos, instalados ao lado do Colégio San-

tana, também beneficiam estudantes e os morado-

res do bairros do entorno.
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Paulo Guedes viabiliza investimentos
na Educação em Brasília de Minas 

Cemei Pingo
de Gente

O Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei Pingo de Gente, mudou a vida de cente-

nas de crianças de Brasília de Minas, que passaram a contar com espaço completo de educa-

ção e lazer. A obra, construída com recursos do governo federal por meio do programa Proin-

fância, foi reivindicada pelo deputado Paulo Guedes e outras lideranças políticas da região. 

Ensino profissionalizante ganhará 
reforço com Escola Técnica

Deputado Paulo Guedes, em uma das várias reuniões na Secretaria de 

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), juntamente com 

a reitoria da Unimontes, cobrou agilidade na conclusão das obras da Escola 

Técnica. 

A construção da escola técnica também foi uma reivindicação levada pelo 

deputado Paulo Guedes ao governo federal, que incluiu o município de Brasí-

lia de Minas entre os oito contemplados no Norte de Minas. O parlamentar 

lembra que, apesar da demora na conslusão da obra, em virtude principal-

mente da burocracia e da paralisação de investimentos nos últimos anos, o 

empreendimento é um dos mais importantes, já que vai oferecer aos jovens a 

oportunidade de uma capacitação profissionalizante de qualidade. 

Transporte escolar
O município de Brasília de Minas recebeu, neste mês de junho de 

2018, dois veículos para o transporte escolar, entregue pelo Governo 

de Minas Gerais, destinados ao transporte dos alunos da área rural.

A garantia do transporte escolar é fundamental para assegurar a 

frequência das crianças e dos adolescentes nas escolas. 

Outra conquista que também valoriza a formação dos jovens e a mão 

de obra qualificada é a criação da Uaitec, Universidade Aberta Inte-

grada. A unidade, que oferece uma gama de cursos à população, 

também é resultado do trabalho do deputado Paulo Guedes junto à 

administração municipal 2009-2016. 

Foi aprovada a construção de mais uma creche para a população, no bairro D. Santinha. O projeto foi assinado e licitado pela 
administração 2012-2016 e a liberação dos recursos, em 2016, ocorreu com o apoio do deputado Paulo Guedes.

+ Uma creche Proinfância sendo construída
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De um cômodo pequeno a uma casa gran-

de e bem estruturada. A nova sede da Associa-

ção dos Moradores do Bairro Santa Cruz foi 

uma conquista que possibilitou conforto e mais 

trabalho em favor de famílias carentes de Brasí-

lia de Minas. Para a construção, o deputado 

Paulo Guedes doou, via emenda parlamentar, 

recursos no valor de R$ 23 mil. 

População passou a contar com agência do INSS 
Agência do INSS de Brasília de Minas foi inaugurada em junho de 2013

A destinação de recursos de emenda 

parlamentar para construção do prédio foi 

o primeiro passo. Depois, as articulações 

do deputado Paulo Guedes junto ao Minis-

tério da Previdência Social e à administra-

ção municipal 2009-2016, garantiram ma-

is este grande avanço para Brasília de Mi-

nas. Em junho de 2013, a população que 

antes era atendida em um galpão com 

telhado de amianto, passou a contar com 

uma agência do Instituto Nacional do Se-

guro Social (INSS). Além de Brasília de 

Minas, a unidade beneficia também os 

moradores dos municípios vizinhos de 

Campo Azul, Japonvar, Luislândia e Ubaí.

ELSON LAGE

Reforma do mercado municipal e o apoio
ao comércio e à agricultura familiar

O mercado municipal de Brasília 

de Minas recebeu piso novo, por-

tões, banheiros e 50 bancas para a 

feira. A área também foi ampliada e 

coberta. Os investimentos foram 

possíveis com o apoio do deputado 

Paulo Guedes, que destinou recur-

sos para as obras, realizadas em 

parceria com o município – adminis-

tração 2009-2016. 

O comerciante Antônio Silva 

trabalha no mercado há mais de 30 

anos. Ele sabe o quanto esse inves-

timento melhorou a estrutura da 

feira: “Melhorou as bancas e a es-

trutura do mercado como um todo. 

Então esse apoio foi muito impor-

tante para os feirantes, para quem 

vende, quem compra e também 

para quem vem visitar o nosso mer-

cado”.

“O deputado Paulo Guedes sempre nos 

ajudou. O primeiro apoio foi construir esta sede 

pra gente crescer, a gente fez a casa, não tinha 

documento e ele ajudou a conseguir os docu-

mentos, escritura, todos os documentos, tudo 

certinho. Isso possibilitou a gente fazer muitos 

trabalhos como o sopão para as pessoas ca-

rentes, pois tem muitas pessoas que necessi-

tam, tudo feito com doação”. 

Maria das Dores Rodrigues, presidente da 

Associação dos Moradores do Bairro Santa Cruz

Apoio à Associação 
dos Moradores do 
Bairro Santa Cruz
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Obras de pavimentação
beneficiam todo o município

R$ 2,1 milhões para recuperação de estradas

O maior pacote de pavimentação da 

história de Brasília de Minas também 

teve o apoio do deputado Paulo Gue-

des, que, juntamente com a administra-

ção 2009-2016, buscou os investimen-

tos junto ao governo federal. Por meio de 

quatro grandes e importantes convêni-

os, cerca de 100 ruas foram asfaltadas. 

Com recursos do Plano de Aceleração 

do Crescimento – PAC, foram investidos 

R$ 4,8 milhões em projetos de engenha-

ria e levantamentos topográficos. Por 

meio de emenda parlamentar, o deputa-

do também garantiu pavimentação em 

ruas dos distritos de Vila de Fátima e 

Fernão Dias. 

Outro convênio aprovado e assinado 

pela administração 2012-2016 permitiu a 

liberação de 4,8 milhoes de recursos do 

Plano de Aceleração do Crescimento-

PAC para levantamentos topográficos, 

elaboração de projetos de engenharia e 

pavimentação de 89 ruas que vai benefi-

ciar vários bairros como Vale das Palmei-

ras, Dona Eloina, Santa Cruz, Cristina 

Rocha II, Domingos Peixoto, Araújo, No-

va Brasília e centro, além dos distritos de 

Angicos, Fernão Dias, Vila de Fátima, 

Vargem Grande e Ribeirão Estreito. 

Outra demanda levada pelo deputado 

Paulo Guedes ao Governo do Estado foi a 

recuperação e revestimento de estradas 

não pavimentadas do Norte de Minas. Em 

atendimento à reivindicação, a Secretaria 

de Estado de Transportes e Obras Públi-

cas investiu R$ 2,1 milhões nas rodovias 

sob responsabilidade do DEER/MG e da 

13ª CRG de Brasília de Minas. Foram con-

templadas as rodovias MG-161, no trecho 

entre o Rio Mangai e São Romão; a MG-

402, no trecho entre Pintópolis a Jatobá; e 

a LMG-622, que compreende o trecho do 

entroncamento da MG-402 até a Serra 

das Araras.
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A população do distrito de Vila de Fátima 

pode comemorar várias conquistas que teve 

nos últimos anos, com o apoio do deputado 

Paulo Guedes. Seja com recursos destinados, 

via emenda parlamentar ou com intervenções 

feitas junto ao governo de Minas Gerais, benefí-

cios como asfaltamento, construção da praça e 

a instalação da antena via satélite. 

A moradora Glícia Tatiane Silva também 

destaca o apoio do deputado na luta para insta-

lar o Ensino Médio na comunidade. “Desde 

muito tempo que eu conheço o deputado Paulo 

Guedes e ele vem sempre ajudando muito a 

nossa comunidade de Vila de Fátima e outras 

vizinhas. Entre as conquistas que tivemos, eu 

gosto de citar a importância do Ensino Médio. 

Era uma dificuldade muito grande para os alu-

nos irem até a escola de Vargem Grande, prin-

cipalmente na época de chuva. Procuramos o 

deputado Paulo Guedes e ele prontamente nos 

ajudou, procurou a Secretaria de Estado de 

Educação, a Superintendência Regional de 

Ensino, e logo tivemos esta que é uma das mai-

ores conquistas da nossa comunidade”. 

População dos distritos
 comemora conquistas

A  foi construída com recursos destinados pelo deputa-Praça do Distrito de Vila de Fátima

do Paulo Guedes. O parlamentar também viabilizou.

As associações do distrito de Fernão Dias e da comunidade Mulungu passaram a contar 

com veículos para os trabalhos desenvolvidos junto à população. Os carros foram adquiridos 

com recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado Paulo Guedes. 

Academia ao ar livre A academia ao ar livre, na Praça 

João Durães Alkmim, foi instalada 

com recursos no valor de R$ 20 mil, 

destinados pelo deputado Paulo Gue-

des via de emenda parlamentar. Os 

distritos de Anjicos e Retiro de Santo 

Antônio também foram contemplados 

com os equipamentos que estão pro-

porcionando à população mais saúde 

por meio prática de atividades físicas.  

Comunidades recebem veículos

Telefonia
móvel

O acesso à rede de telefonia móvel 

era  um sonho da população dos distri-

tos de Brasília de Minas. 

A conquista é resultado do trabalho 

do deputado Paulo Guedes, que levou a 

reivindicação ao programa Minas Comu-

nica, do governo do Estado. “Sem tele-

fone celular, a comunidade vivia meio 

isolada, agora o sinal tem alcance em 

quase toda a região. Esse foi um grande 

avanço graças á ajuda do deputado, 

que a gente comemora”, diz o morador 

de Fernão Dias e ex-veredor, Arnaldo 

Xavier (Xavim).

O distrito de Vila de Fátima também 

foi contemplado com antena via satélite 

- um grande avanço!

Para a construção da , no distrito de Fernão Dias, o depu-Praça Celso Almeida Castro

tado Paulo Guedes mediou parceria da administração municipal 2009-2016 e o Ministério 

do Turismo, que investiu quase R$ 160 mil na obra. 


