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3,9 MILHÕES EM ABASTECIMENTO
DE ÁGUA TRATADA PARA PORTEIRINHA
Maior pacote de obras da história de Porteirinha já garante água tratada para
85% da população do município – maior percentual do Estado de Minas Gerais

M

ilhares de pessoas no município de

Porteirinha viram suas vidas se transformarem
com a chegada da água tratada em suas casas. Com o empenho de Paulo Guedes, que
apresentou a demanda junto ao governo federal, através de ofício dirigido à Funasa, Porteirinha recebeu investimentos na ordem de R$
3.478.196,88 para a instalação e ampliação
do sistema de abastecimento e tratamento de
água.
Ao todo 16 comunidades rurais estão sendo
beneficiadas com as obras executadas pela
Copasa em parceria com a prefeitura. Entre
elas, as comunidades de Itapicuru, Trigo, Caveira, Xixá, Cedro, Canafístula, Córrego do
Matão, Andaraí, Córregos e Campo de Pouso.

Dezenas de comunidades rurais beneciadas
com obras de abastecimento de água

O Deputado Paulo Guedes também
conseguiu para Porteirinha, por meio de
demanda apresentada em reuniões com o
Sistema Sedinor/Idene, o Dnocs e a Codevasf, a perfuração e instalação de mais de
30 poços artesianos em comunidades
rurais como Extrema, Mumbuca I e II, Passagem, Mocambo dos Bois, Barreiro, Goiabeira e Ribeirão. As famílias agricultoras
foram beneficiadas com a distribuição de
cerca de 200.000 metros de tubos para
canalizar a água, além de bombas e caixas. Entre as comunidades atendidas estão: Curral Velho, Oriente/Jenipapinho e
Dengoso. As comunidades receberam
também 2.000 caixas para armazenamento de água de chuva.

“O apoio do deputado Paulo Guedes foi muito importante para a nossa comunidade. Aqui
eram 22 famílias que dependiam da água do rio e no período da seca era um sofrimento atrás
de carro pipa na prefeitura porque faltava água pra todo mundo. Agora é esse poço que está
salvando a gente”.
Manoel Cícero Martins –
Comunidade de Barreiro
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Campus avançado do IFNMG para a região
A conquista de uma das principais
reivindicações da população de Porteirinha atende hoje a centenas de
alunos, em vários cursos profissionalizantes. Atendendo demanda da região, o deputado Paulo Guedes levou
o projeto de expansão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
(IFNMG), ao Ministério da Educação.

“Este campus, assim como o de Janaúba, que também contou com o nosso
empenho em sua implantação, significa muito mais do que uma oportunidade para a população, é um grande impulso no desenvolvimento da região”,
afirmou.
Além do Campus Avançado, o deputado conseguiu trazer, através de reivin-

dicação apresentada no mesmo projeto, cursos técnicos à distância do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (eTec Brasil), o Programa Nacional de
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
cursos de Formação Inicial e Continuada, e a instalação do Centro Vocacional
Tecnológico - CVT.

O Campus
Avançado
Instituto Federal
do Norte de
Minas Gerais
se tornou
realidade em
Porteirinha

Investindo na educação
e na segurança
Porteirinha recebeu viatura e ônibus escolares

Duas outras importantes conquistas para a população de
Porteirinha foram nas áreas da educação e da segurança.
Atendendo a antigas reivindicações da população, o deputado Paulo Guedes conseguiu, através de ofício encaminhado
ao programa de governo Caminho da Escola, a liberação de
quatro ônibus para o transporte escolar rural. Neste mês de
junho, o governo de Minas Gerais entregou, também com a
indicação de Paulo Guedes, outros dois ônibus para o município.
A área de segurança foi contemplada com uma viatura para a Polícia Militar. O veículo foi adquirido pela Secretaria de
Segurança Pública após reivindicação levada pelo parlamentar, durante audiência.
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Ruas recebem asfalto e calçamento
Importantes ruas do município de Porteirinha estão sendo pavimentadas, recuperadas e calçadas. No importante projeto da
prefeitura, um dos principais articuladores
por recursos para a concretização das obras
foi o deputado Paulo Guedes, através de indicação junto à SETOP. A Avenida José Silveira
Lopes, na Vila Serranópolis, é um exemplo
do seu trabalho. A via onde ficam o Campus
Avançado do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais (IFNMG) e também a agência
do INSS, além de muitas residências, foi recuperada e asfaltada em toda a sua extensão. Na comunidade do Amargoso, há muitos anos, os moradores reivindicavam as
obras de calçamento. Antes, eles que eram
obrigados a conviver com transtornos cau-

Recapeamento asfáltico da Avenida José Silveira Lopes, importante via de acesso

sados pela poeira e lama, agora foram atendidos. “São obras que resultam em melhor
qualidade de vida e que também é uma questão de saúde para a população”, revela Paulo Guedes.
A comunidade de Tanque recebeu obras
de asfaltamento com recursos – mais de R$
320 mil – liberados pelo governo de Minas
Gerais, também por meio da SETOP, com a
indicação do deputado Paulo Guedes e apoio da prefeitura municipal.

O calçamento do Amargoso em Porteirinha mudou a realidade dos moradores

“Este asfalto foi uma conquista muito importante pra nós. Antes aqui, no tempo de
seca, era só poeira e buracos,e muita lama
na época das chuvas. Agora melhorou muito,
inclusive para quem tem residência aqui valorizou demais”.
Pedro José Martins –
Comunidade de Tanque
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Porterinha agora tem Agência do INSS!
A agência é mais uma conquista
para a cidade, graças ao empenho do
deputado Paulo Guedes, em cobrar e
reivindicar, durante as reuniões com
representantes do Ministério da Previdência Social.
Um dos principais entraves para os
porteirinhenses resolverem suas questões com o Instituto Nacional do Seguro Social era a distância, já que precisavam se deslocar até o município de
Janaúba para os serviços da Previdência Social. E o anseio transformou-se em realidade com a entrega
para a população da nova Agência do
INSS que conta com espaço moderno
e confortável para o atendimento. A
grande conquista para Porteirinha
também está atendendo a população
dos municípios vizinhos de toda a região de Serra Geral.
Articulando em favor da região, Paulo Guedes consegue a instalação
da Agência do INSS em Porteirinha

Comunidade de
Tanque recebe
rede de água

Instalação de semáforos
no centro da cidade
As principais ruas de Porteirinha já contam com
semáforos, adquiridos junto à SETOP, graças à reivindicação do deputado Paulo Guedes e prefeitura municipal, que levaram o pleito à Secretaria. A medida visa
garantir mais segurança a pedestres e motoristas e
uma melhor organização do trânsito da cidade.

A instalação da rede de extensão de
água na comunidade de Tanque foi
outra grande conquista, viabilizada
com o trabalho do deputado Paulo Guedes, que
apresentou a demanda em reunião com o Idene.
Foram instalados 12 km de rede, levando água da
barragem de Lages até a comunidade de Tanque. “A
falta de água era um dos principais problemas que a
gente tinha aqui, e agora todo mundo tem água em
casa. A nossa comunidade foi muito beneciada com
o trabalho do deputado Paulo Guedes”.
José Olímpio Lopes,
agricultor na comunidade de Tanque
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Deputado Paulo
Guedes destinou
emenda
parlamentar de
R$ 200 mil para
a aquisição de
equipamentos
hospitalares da
nova Santa Casa

MAIS SAÚDE

Nova Santa Casa equipada
Um dos momentos mais importantes na área da saúde de Porteirinha se
concretizou com a inauguração da
nova Santa Casa São Vicente de Paulo. Um hospital totalmente reformado,

com bloco cirúrgico e novos equipamentos. "Muito orgulho de poder fazer
parte desta grande conquista para
toda a população que agora pode contar com um melhor atendimento na

área de saúde", comentou Paulo Guedes que conseguiu a destinação de R$
200 mil, via emenda parlamentar, para
o aquisição dos equipamentos do novo hospital Santa Casa.

Samu de Porteirinha
recebe ambulância
A ampliação dos serviços e a obtenção de mais investimentos
para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do
Norte de Minas (Cisrun) tem sido um trabalho constante do deputado
Paulo Guedes. Somente esse ano foram entregues 26 novas ambulâncias para beneficiar os municípios da região.
A reivindicação foi apresentada pelo deputado Paulo Guedes à
Secretaria de Estado da Saúde, em diversas audiências no órgão.
"Junto ao Governo de Minas Gerais estamos conseguindo mudar
a realidade regional", disse Paulo Guedes, que entregou o veículo
para o prefeito Silvanei Batista, também presidente do Cisrun.

Posto de saúde de
Tanque recebe reforma

O Deputado Paulo Guedes fez a entrega da nova ambulância
no município de Porteirinha ao prefeito Silvanei Batista

As comunidades do município de Porteirinha recebem
integral atenção do deputado Paulo Guedes. Na comunidade de Tanque foi inaugurada e entregue à população,
juntamente do prefeito Silvanei Batista e de lideranças comunitárias a obra de ampliação e reforma do Posto de Saúde, que era antiga reivindicação da comunidade. A conquista foi fruto de um trabalho do parlamentar e prefeitura
que levaram a demanda direto à Secretaria de Saúde, durante audiência no órgão.
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Mercado municipal tem
apoio do deputado Paulo Guedes
Uma das primeiras ações como
deputado, no município de Porteirinha, foi a reforma do Mercado Municipal. A iniciativa teve como objetivo apoiar a agricultura familiar e o comércio
local. A conquista só foi possível com a
indicação de emenda parlamentar e
recursos do Ministério do Turismo, conseguidos pelo deputado Paulo Guedes, durante reunião no órgão.

Incentivo aos pequenos produtores de leite
A Cooperativa de Pequenos Produtores de Leite da comunidade de Tanque
– Crescer também foi beneficiada com trabalho do deputado Paulo Guedes,
que ajudou na aquisição de um caminhão e um tanque de expansão, para armazenamento de leite. A liberação se deu via Codevasf, por meio de ofício, e
emenda parlamentar de Paulo Guedes.

Deputado Paulo Guedes participa de
reunião para entrega de implementos
aos pequenos produtores rurais da
comunidade de Tanque.

Sementes para plantio
Os agricultores familiares de
Porteirinha também estão sendobeneficiados pelo programa de
distribuição de sementes do Sistema Sedinor/Idene. Após o levantamento das demandas do
município, o deputado levou a
reivindicação ao órgão, por meio
de relatório. Nos últimos três
anos, todos os agricultores familiares cadastrados receberam sementes de feijão, milho e sorgo
para plantio.

PAULO

7

GUEDES
DEPUTADO ESTADUAL

Máquinas e implementos para a agricultura familiar
Em Porteirinha, várias comunidades rurais estão
sendo beneficiadas com tratores e implementos

Nunca na história de Porteirinha a agricultura familiar recebeu tantos investimentos. Com recursos que
somam R$150mil, provenientes de emendas parlamentares do deputado Paulo Guedes, três tratores equipados com grades estão à disposição das comunidades rurais. Um deles atende às comunidades de Tanque, Barreiro, Lages e região. A sede do município conta com as outras duas máquinas, que auxiliam nos serviços urbanos e já atende às demais comunidades. O parlamentar também destinou para agricultores do
município, através de emenda parlamentar, 35 picadores de palma, que ajudam no preparo de alimentos
para o rebanho na época da seca.

“Esse trator foi um benefício muito grande para toda a
comunidade que tinha dificuldade de contratar o serviço e
passava muita dificuldade na hora de preparar as terras para o plantio. Agora é possível atender todos os agricultores
da comunidade, de acordo com a necessidade de cada
um”.
Pedro Alves –
Vereador na comunidade de Lages

Região de Caldeirãozinho comemora conquistas

Morador da comunidade de Caldeirãozinho, seu Vandete Bruno de Lima, conhecido como Vandão, também relata os inúmeros
benefícios que a região recebeu. “Já foram muitas ajudas, desdepoços, caixas d´água e tubos, que beneficiaram as comunidades
de Caldeirãozinho, Olho D'água de Cima, Poço Grande e Pará I,
até a doação de veículo, destinado via emenda parlamentar de
Paulo Guedes, para a Associação Comunitária de Pará I, que também atende às comunidade vizinhas.

Com o objetivo em melhorar o atendimento da população, o deputado Paulo
Guedes conseguiu destinar, através de
emendas parlamentares, no valor de
R$210mil, veículos para atender a oito
regiões de Porteirinha. A ação beneficiou
dezenas de comunidades. Durante entrega às comunidades de Riachão, Salobro
e Alto Jatobá (foto ao lado), a população
agradeceu pela conquista. Para a comunidade da Vila Serranópolis, além do veíc u l o , Pa u l o G u e d e s d e s t i n o u R $
25.000,00 para a conclusão da Sede da
Associação. "Esses veículos vão garantir e
contribuir para a melhoria no atendimento
às famílias", comentou o Deputado.

A comunidade do Riachão e regiões vizinhas receberam
com alegria o novo veículo

Comunidade de Alto jatobá comemora conquistas
A comunidade de Alto Jatobá foi uma das beneficiadas com a aquisição de veículo,
por meio de emenda do deputado Paulo Guedes para o Instituto de Desenvolvimento
Sustentável – IDS. A reivindicação foi apresentada pelo vereador Waldinei Batista dos
Santos, que mora na comunidade e vê de perto os benefícios para a população.

“Este veículo está sendo muito útil pra
toda a comunidade de Alto jatobá e região,
que precisa do serviço de transporte solidário para resolver questões urgentes de saúde e de interesse coletivo”
Waldinei Batista dos Santos –
comunidade de Alto Jatobá

INCENTIVO AO ESPORTE
Outra conquista da
comunidade foi a
cobertura da quadra da
Escola Municipal da
comunidade de Alto
Jatobá, que beneficia
alunos e população de
todas as comunidades
vizinhas.

COBERTURA DA QUADRA

Times de futebol recebem kits esportivos

Paulo Guedes destinou emenda parlamentar para vários clubes de futebol em Porteirinha

“A prática do esporte é o lazer dos nossos jovens e uma grande oportunidade para muitos. Então esse incentivo é muito importante. Só na Vila Guará e na Vila Vitória, temos quatro times
de futebol, feminino, masculino e infantil. Todos receberam jogos de camisa, bolas e outros itens. Só temos a agradecer ao
deputado Paulo Guedes por esta ajuda.
Paulo Henrique Soares –

