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São João da PonteNosso time em ação

Em 12  anos de trabalho como deputado estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas 
para São João da Ponte, conseguidas com a parceria dos deputados Virgílio Guimarães e 
Gabriel Guimarães, do prefeito Danilo Veloso, Ricardo Campos, vereadores e lideranças. 
Conheça, neste informativo, um pouco deste trabalho! 

- 5 veículos  para serviços da Saúde
- 1 ambulância nova para o SAMU. 

- R$ 400 mil para compra de remédios e equipamentos clínicos (2017).  

- R$ Emendas de R$1 milhão e de R$150mil para melhorias na Saúde

Saúde+ Recursos para a 

R$ 1,5 milhão 
para construção do

 Parque Municipal 

- R$270 mil para conclusao da reforma do Hospital São Geraldo 

RIACHO DO SALOBRO
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ACESSO À

Mais de mil famílias de cerca de 30 comunidades já foram beneficiadas com equipamentos 
e obras de abastecimento de água: perfuração e instalação de poços artesianos (tubos, 
bombas e caixas d’água); cisternas de captação de água de chuva;  cisternas telhadão 
multiuso e pequenas barragens (parcerias Idene, Dnocs e Codevasf). 

TELEFONIA MÓVEL

Agricultura e desenvolvimento:

Antenas de telefonia celular foram instaladas nos distritos de Santo 
Antônio da Boa Vista, Simão Campos, Olímpio Campos e Condado do 
Norte (parceria programa Minas Comunica), Governo de Minas Gerais.

O projeto Patrulha Mecanizada, uma 
iniciativa da Secretaria de Agricultura, orienta 
produtores a aproveitarem melhor o potencial de 
suas terras. Por meio de emendas, Paulo Guedes 
destinou 05 tratores para as associações de 
Jacaré, Simão Campos, Taboquinha, Olímpio 
Campos e Condado do Norte.

2.300 agricultores atendidos

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA
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- 4 ônibus para Transporte Escolar

destinação, via emenda parlamentar, de uma viatura ao 3º pelotão 
da 13ª CIA da Polícia Militar. Segurança

-1 ônibus, no valor de R$ 350 mil, para a Associação Estudantil Pontense, 
  para o transporte de universitários.

Educação

Apoio à implantação do Programa  de Aquisição de Alimentos (PAA): R$ 280 mil em ações; 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF): 400 crianças e idosos 
atendidos; e coletivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como o 
de Condado do Norte, Simão Campos, Boa Vista e Sede, além de grupos de Idosos. 

Uma luta desde 2010, junto com Virgílio Guimarães, 
que foi o relator do orçamento da União no ano e 
destinou recursos para a construção da agência.

SÃO JOÃO DA PONTE 
RECEBE 
AGÊNCIA DO INSS

No governo da presidenta Dilma, São João da Ponte foi indicada pelos deputados Paulo 
Guedes e Virgílio 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 e caminhão-caçamba. 



#SempreJuntos das comunidades

A 10ª Vaquejada de São da Ponte recebeu, 
por meio de parceria com o Idene, R$ 80 mil 
para realização da feira, organização dos 
produtores, cursos e palestras. E mais R$ 
35mil liberados em 2018.

Paulo Guedes apoiou o maior carnaval 
realizado no Distrito de Santo Antônio da 
Boa Vista. Em 2018, a festa teve patrocínio 
de R$50 mil da Cemig, viabilizado com 
apoio de Paulo, de Virgílio e do Governo de 
Minas.

Em 2018, o Projeto Energia Cidadã Interior (Cemig) chegou a São 

João da Ponte: 2.554 famílias serão beneficiadas com a 

substituição de . 12.770 lâmpadas e 102 geladeiras

+Cultura para São João da Ponte 


