Deputado Federal

em ação

Salinas

Deputado Estadual

Em 12 anos de serviços prestados para a população de Salinas, o trabalho do deputado
Paulo Guedes vai muito além de emendas parlamentares.
Saiba um pouco do que ele já fez pela cidade, em parceria com os governos Lula/ Dilma
(federal) e Pimentel (estadual), os deputados Virgílio Guimarães e Gabriel Guimarães, o
ex-prefeito Kinca, Sedinor/Idene, vereadores e lideranças.

+Água

abastecimento em
dezenas de
comunidades

Através de parceria com o sistema Sedinor/Idene, Paulo Guedes conseguiu destinar
importantes benefícios relativos ao abastecimento de água em Salinas:
Liberação de 230 mil metros de tubos para atendimento das novas
ligações de água nas comunidades rurais.
Instalação de 94 sistemas simpliﬁcados de abastecimento de
água em diversas comunidades rurais.
Perfuração e instalação de 07 poços artesianos
completos nas comunidades rurais de Cachoeira Seca, Lage,
Lozim Brito, Serra dos Bois, Barra do Rio, Barreiros e Buracão.

PAULO GUEDES DESTINAmais RECURSOS PARA SALINAS

R$600mil para Saúde
Cerca de R$ 600 mil foram destinados, por meio de
emenda parlamentar, para custeio do Hospital
Municipal de Salinas.
Ambulância para o Samu (atendimento de urgência
e emergência)
Ambulância para o transporte de pacientes

Incentivo ao esporte
Kits de material esportivo destinados a várias comunidades

Salinas ganha
Corpo de Bombeiros
Com o apoio de Paulo Guedes e do ex-prefeito
Kinca, que levaram a reivindicação ao governo
de Minas Gerais, Salinas agora conta com um
Pelotãop do Corpo de Bombeiros.

Trator para Montes Clarinhos é resultado de parceria com Idene

José Cardoso – Associação Montes Clarinhos

“

Quero agradecer pelo que Paulo Guedes já fez pela comunidade de Montes Clarinhos.
A comunidade, por ser pequena, de pequenos produtores, nunca tinha condição de
comprar um trator, nunca tinha ganhado um trator de órgão nenhum. Então, o trator veio
como uma parceria boa para os pequenos agricultores, até porque sem o trator não tinha
como trabalhar.

muito MAIS DO QUE EMENDAS PARLAMENTARES
MAIS

apoio a associações e agricultura familiar

1 carro para o Conselho Comunitário de Vereda.
1 carro para a Associação Comunitária dos Agricultores de Capivaras Patricinho e
Alto da Matrona.

1 carro para a Associação de Moradores do Povoado de Vereda.

Entrega, por meio do Idene, de sementes de milho, sorgo e feigão, para plantio,
beneﬁciando centenas de agricultores familiares

Valdemir Soares – Presidente Conselho
Comunitário – Distrito de Ferreirópolis

“

Eu considero o deputado Paulo Guedes
fundamental pra o nosso Ferreirópolis. Ele vem
sempre nos ajudando bastante, agora mesmo
com essas sementes de sorgo, milho e feijão,
leite que vem para as crianças. Eu ﬁco muito
agradecido, porque a gente vive da roça, e se
não tiver pessoas como o Paulo e como o Milton,
que buscam as coisas, o pessoal vai sair da
roça.

R$ 1,6 milhão
Pavimentação em bloquete sextavados na Rua Araçuaí, no valor de R$ 500 mil.
Pavimentação asfálticas em diversas ruas, no valor de R$ 1,1 milhão:
Bairro Raquel: Ruas Jovina, Clara Aparecida, Oscar Martins Granda e Amantina
Pinho.
Bairro São Miguel: Alamedas das Sibipurunas, Alameda dos Ipês Roxos, Alameda
das Acácias, Alameda dos Oitis, Alameda dos Ficos, Alameda do Pau Brasil e
Alameda dos Ipês Amarelos.
Bairro Silvio Santiago: Ruas Alameda dos Oitis, João Pena Sobrinho e Veraldino
Miranda.
Bairro Santo Expedito: Ruas C, I e D.
Bairro Santa Felicidade: Ruas A e D.

Levindo José de Paula – Comerciante

““

Quando chovia aqui, virava uma lama que a gente
não conseguia nem passar. Cada buraco, quando tava
chovendo, você não enxergava nem os buracos. Então
só temos que agradecer a Paulo Guedes, inclusive não
é porque ele é meu candidato, mas é porque ele é uma
pessoa muito boa.

“

Pavimentação da rua Araçuaí

em pavimentação
Bairro Santa Mônica: Ruas Donizete Ribeiro da Cruz, Neide Costa,
Jesuína M. Melo e Leão XV
Bairro Esplanada: Rua Miguel Cardoso de Araújo.
Bairro Santa Luiza: Rua B e Travessa B.
Bairro São José: Ruas Clemente Simões, Luiz Gonzaga de Pinho e
Francisco Nere.
Bairro Cândido Village: Avenida Sandra Mara.
Bairro Frutal: Rua Dona Gabriela Prates.
Bairro Novo Panorama: Rua Vereador Idalino Sarmento.
Distritos de Nova Matrona, Ferreirópolis e Montes Clarinhos.
Elício – Rua Araçuaí

“

Agora, posso andar livremente pela
minha rua. Aqui era um lamaçeiro, poeira, o
carro não passava direito, ﬁcava atolado,
bicicleta não passava direito. Aí agora ﬁcou
uma coisa bem bonita, agradeço ao Paulo
Guedes pelo asfaltamento da rua Araçuaí.

“

E MAIS, revitalização e reforma:
Praça do Rotary (bairro
São Miguel )
Praça do Lápis (bairro Floresta) que também recebeu uma Academia ao Ar
Livre

+ infraestrutura
Conclusão do
aeroporto de
Salinas

que está apto a
receber voos.

No

governo da presidenta Dilma,
Salinas foi indicada pelos deputados
Paulo Guedes, Virgílio e Gabriel
Guimarães para receber cinco
máquinas do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, para auxiliar em
serviços diversos de infraestrutura do
município:
- patrol
- pá-carregadeira
- retroescavadeira
- caminhão-pipa
- caminhão-caçamba

Em defesa dos taxistas

Defensor do direito de ir e vir de qualquer cidadão, Paulo Guedes apoia a luta
dos taxistas pela regulamentação do transporte intermunicipal alternativo de
passageiros.

Em parceria com o Idene, Paulo Guedes destinou recursos para apoio a diversas
atividades culturais e de incentivo ao artesanato, em Salinas:

+ Cultura

Apoio à Associação das Artesãs de Ferreirópolis

Apoio à Associação de Artesãs de Ferreirópolis

+ R$400 mil para o

Festival Internacional
da Cachaça

Cavalgada do Distrito
de Montes Clarinhos

Cavalgada

Sempre Presente

na Comunidade

mais

motivos
para

votar

Trabalham para levar abastecimento de água para milhares de comunidades rurais

Lutam pela redistribuição justa de ICMS como forma de reduzir as desigualdades regionais
Estão com os professores na luta por salários e condições dignas de trabalho
Trabalham pela garantia de moradia digna para milhares de famílias
Em defesa do meio ambiente e da agricultura familiar, trabalham por uma
política ambiental que concilie preservação e produção
.

Juntos, vão trabalhar pela recuperação da BR-251
Ambos com mais de três mandatos, Paulo e Virgílio têm
grande experiência. Eles estão prontos pra luta!

