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Comunidades de
Espinosa que já
receberam obras e/ou
doação de materiais
para abastecimento de
água, por meio do
deputado Paulo Guedes:

O ﬂagrante na
comunidade de Mingu,
no momento em que o
poço foi perfurado
com uma vasão
surpreendente de 30
mil litros/hora, revela,
no contraste, um
drama que ﬁca no
passado: bebedouro
seco nunca mais!

ÁGUA PARA ESPINOSA:
obras por todo o município
Trabalho do deputado Paulo Guedes já benecia mais de 5 mil
famílias que sofriam com a falta d'água em Espinosa
A população de Espinosa, que
conhece bem o drama da seca, está
tendo a vida transformada com a
chegada das inúmeras obras de
abastecimento de água. São centenas de poços artesianos perfurados
e instalados, além da doação de
canos, caixas d'água, bombas e a
instalação de cisternas para captação de água de chuva.
Os investimentos, que podem
ser vistos em todas as comunidades rurais e na sede do município,
estão sendo possíveis com o apoio
do deputado Paulo Guedes, que
recebeu as demandas das lideran-

José Ferreira Sobrinho
(Zezão) mora na comunidade de Santo Antônio. A região, que abrange também
as comunidades de Tabuleiro e Salinas, num total de
400 famílias, recebeu, com
a ajuda do deputado Paulo
Guedes, 27 km de tubos
para ampliação da rede de
abastecimento de água.

Comunidade de Mingu comemora a chegada da água
com a perfuração do poço artesiano

ças locais e as encaminhou, sendo feitos em parceria
por meio de ofícios e reu- com a Sedinor/Idene, o
niões, junto aos governos Dnocs e a Codevasf, ganhaestadual e federal, para libe- ram reforço nos últimos
ração dos recursos. E os anos com o apoio da admitrabalhos, que já vinham nistração municipal atual.

"A falta de água era a maior
dificuldade que a gente tinha
aqui. O único recurso da comunidade era uma água do poço artesiano, mas era muita gente pra
abastecer e o poço não dava conta. Faltava água pra lavar, pra cozinhar, pra tudo. A luta já começavade manhã, quando a gente
levantava da cama e às vezes não
tinha água para fazer o café. Hoje,
a nossa vida é outra".

- Santo Antônio
- Tabuleiro
- Galheiro
- Mimoso
- Quebrada
- Charquinho
- Barreiro
- Barreiro Dantas
- Teiu
- Melo
- Paus Preto
- Bebedouro
- Salinas
- Estreito
- Alagadiço II
- Tanque
- Juremal
- Peri peri
- Barriguda
- Sanharó
- Passagem das Canoas
- Lagoa do Marroaz
- Santa Marta
- Várzea da Faca
- Raposa do Rio Verde
- Cana Brava
- Várzea da Pedra
- Mundo Novo
- Japuré
- Cana Brava
- Gameleira
- Lavinha
- Limoeiro do Japuré
- Terra Vermelha
- Lagoinha
- Barro Vermelho
- Tabuleiro
- Santo Antônio
- São Pedro
- Pajeú
- Agreste
- Bolívia
- Pernambuco
- Charquinho
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Fortalecimento do Polo Industrial de Espinosa
Espinosa tem se consolidado, cada
vez mais, como grande polo industrial na
região da Serra Geral. O avanço, que
coloca o município na linha de frente do
desenvolvimento regional, tem contado
com o apoio do deputado Paulo Guedes. Para viabilizar os investimentos necessários no Distrito Industrial, o parlamentar tem reivindicado e apresentado a
importância do atendimento à demanda,
durante as reuniões entre o governo de
Minas Gerais e a Prefeitura de Espinosa.
Em 2016, Paulo Guedes apresentou
junto ao Governo de Minas Gerais, requerimento para a liberação dos galpões
para utilização da empresa Amil. O trabalho está possibilitando, ainda, a realização de obras de infraestrutura no local, preparando 17 galpões onde indústrias de confecções instalarão suas se-

Na região, há cerca de 1.800 pessoas ligadas à produção de vestuário

des. Em parceria com a Copasa, foi feita
extensão da rede de água - direta do reservatório principal passando pelo polo
industrial. O município também está recebendo incentivo do Estado no processo

de reconhecimento como polo produtivo
e já foi beneficiado pela ação de fortalecimento de marketing e publicidade voltada para os Arranjos Produtivos Locais
(APLs).
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Deputado Paulo Guedes e o prefeito Milton Barbosa, durante reunião com a reitoria
da Unimontes para pedir agilidade na conclusão das obras da Escola Técnica
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MAIS EDUCAÇÃO
Retomadas as obras da Escola Técnica
A construção da Escola Técnica
também foi uma reivindicação levada,
por ofício, pelo deputado Paulo Guedes
ao governo federal, que incluiu o município de Espinosa entre os oito contemplados no Norte de Minas. Recentemente, o parlamentar também interveio
junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Ensino Superior para a retomada das obras. Ele
lembra que, apesar da demora na conclusão, em virtude principalmente da
burocracia e da paralisação de investi-

mentos nos últimos anos, a Escola Técnica é um dos avanços mais importantes para o município, já que vai oferecer
aos jovens a oportunidade de uma capacitação profissionalizante de qualidade.
A escola técnica terá capacidade
para atender 1,2 mil alunos. A natureza
dos cursos será definida após consultas às comunidades. Além disso, as
instalações poderão servir de espaço
para a ampliação da grade de cursos
de graduação e pós-graduação da
própria Unimontes.
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INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Com o apoio do deputado Paulo Guedes e em parceria com a prefeitura
municipal, Espinosa se transforma em um grande canteiro de obras

Principais ruas e avenidas
serão contempladas com
obras de asfaltamento,
recapeamento e
duplicação

Estação de tratamento de
esgoto está sendo concluída
Outra obra que está sendo concluída e que vai garantir melhorias na qualidade de vida e na saúde da
população de Espinosa,
além de ganhos ambientais,
é a Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE). A obra foi
viabilizada com recursos do
governo federal, liberados
por meio da Codevasf, após
a reivindicação do deputado
Paulo Guedes. Recentemente, o parlamentar também interveio junto à Copasa, responsável pela execução, a pedido da prefeitura,
para a retomada das obras
que estavam paralisadas. O
novo sistema será capaz de
tratar 100% dos esgotos
coletados da cidade.

Obras que estavam paralisadas também foram retomadas
com a intervenção do deputado Paulo Guedes

Uma das principais conquistas para
a população de Espinosa tem sido os
investimentos realizados em asfaltamento por toda a cidade. As obras de
infraestrutura estão sendo viabilizadas
graças ao apoio decisivo do deputado
Paulo Guedes - majoritário na cidade através da indicação de emendas parlamentares e de recursos do Governo
de Minas Gerais, reivindicados durante
reuniões com a SETOP.
As áreas urbana e rural estão sendo
diretamente beneficiadas, sendo que
muitas dessas vias atendem a outros
bairros e vários distritos, promovendo
melhorias na mobilidade e na qualidade de vida da população. Em convênio
com o governo do Estado, no valor de
R$ 3 milhões, para recapeamento e pavimentação, foram contempladas as
praças Antonino Neves (Praça da Liberdade), Cel. Joaquim Tolentino e Cel.
Heitor Antunes; as ruas Padre Guilhermino, Agnelo Ramos, Genésio Tolentino, 9 de Março, Dom Lúcio, Melo Viana,
Rua da Bahia e parte da Rua Álvaro
Cruz; e as avenidas Minas Gerais e Maria José de Souza até o trevo na saída
para Urandi-Bahia, sendo que o trecho
do trevo até a altura da oficina Nildo Radiadores será duplicado e parte com
calçadas laterais e centrais e plantio de
árvores.
Paulo Guedes apresentou apoio a
outros dois convênios, em reuniões
com a Caixa Econômica Federal, que
viabilizou recursos para a pavimentação do bairro Araponga até a saída do
Mingu (altura do curral juca cruz) e ruas
paralelas do bairro Santos Dumont. O
deputado também levou ao banco
BDMG projeto do município para financiamento de recursos para fins de calçamento do bairro Santa Cláudia, que
esperava pelo benefício há mais de 40
anos, além da ligação da cidade ao bairro Santos Dumont, onde será feita avenida com rotatória e canteiro Central. As
ruas do bairro Cigano também vão receber o investimento.
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Comunidades de Espinosa ganham água tratada
As famílias das comunidades
Barreiro, Paus Preto, Melada, Teiú,
e Barreiro Dantas já podem comemorar a chegada da água tratada.
No mês de abril, o prefeito Milton
Barbosa assinou, juntamente com
a Copasa, a ordem de serviço para
implantação da estação de tratamento nas localidades, e as obras
já começaram.

A estação foi uma demanda apresentada à Copasa, pelo deputado
Paulo Guedes, durante reunião, em
atendimento à solicitação de lideranças do município. "Ao consumir
uma água que passará por tratamento apropriado, essas famílias
ganham também em saúde, já que
será possível reduzir a incidência de
doenças ligadas à água. Este é um

avanço importante em política pública para a população que mais precisa", disse o parlamentar.
Com a nova estação, será possível dobrar a capacidade de tratamento e distribuição em Espinosa. A
obra contempla ainda uma Unidade
de Tratamento de Resíduos (UTR),
em atendimento às portarias do Ministério da Saúde.

Paulo Guedes ajuda a resolver
abastecimento no Santos Dumont
O bairro Santos Dumont, que fica
na parte alta da cidade, sofreu desabastecimento de água por mais de
40 anos. O motivo é que as obras
feitas pela Copasa, há muitos anos,
não tiveram projeto adequado para
atender às necessidades topográficas da região. O problema já motivou
inúmeras manifestações de moradores e até ações judiciais movidas
contra a Companhia.
Depois que o vereador Gilvar de

Tazinho e o prefeito Milton Barbosa
levaram a demanda ao deputado Paulo Guedes, o problema foi resolvido. O
parlamentar conseguiu atendimento
do pleito apresentado à Copasa,
Dnocs e Codevasf, através de diversas reuniões. Foram cerca de 600
metros de canos para a ligação da
rede do bairro Bela Vista, onde tem o
booster (bomba que leva a água para
locais mais altos) até o bairro Santos
Dumont.

"O bombeamento da água foi uma solução simples,
mas muito eficiente, que resolveu um problema de mais
de 40 anos. E essa solução foi construída juntamente
com o deputado Paulo Guedes, que nos deu todo apoio, inclusive conseguindo os canos para fazer a rede".
Vereador Gilvar de Tazinho

Asilo Padre Martin Kirscht
recebe cadeiras de rodas
O Asilo Padre Martin Kirscht, que atualmente atende 23
idosos, recebeu, no mês de maio, quatro cadeiras de rodas,
uma cadeira de banho e 550 lâmpadas de Led. Os equipamentos foram liberados pelo Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas, após solicitação apresentada, através
de ofício, pelo deputado Paulo Guedes.
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MAIS SAÚDE

Nova ambulância para o Samu
A busca por investimentos, ampliação e
melhorias no atendimento e na qualidade
da prestação de serviços do Samu 192 na
região tem sido um trabalho constante do
deputado Paulo Guedes. Recentemente o
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)
recebeu 26 novas ambulâncias para os
municípios da região. Uma das cidades
contempladas com o novo veículo foi EspiO Deputado Paulo Guedes fez a entrega da nova ambulância, em Espinosa, com o presidente do Cisrun nosa, através de indicação à Secretaria de
Saúde, realizada por Paulo Guedes, via
Silvanei Batista e a diretora executiva do Samu, Kely Cristina Lacerda ao prefeito Milton Barbosa
ofício.

Emendas de Paulo Guedes garantem quatro
novas ambulâncias e uma minivan para Espinosa
Através de emenda parlamentar, o deputado Paulo Guedes conseguiu junto ao Governo
de Minas Gerais, a aquisição de mais quatro
novas ambulâncias e uma minivan para o município de Espinosa. Os veículos estão garantin-

do mais agilidade e segurança para os pacientes, acompanhantes e profissionais que trabalham no atendimento de saúde do município.
Segundo o prefeito Milton Barbosa, essa renovação da frota permitiu à prefeitura fazer um

remanejamento dos veículos e colocar ambulância nas regiões de Espigão, Roça velha
(que fica a 80 km da sede), Itamirim, Capivara
de Cima e Passagem de Canoa (116 km do
município).

Moderno aparelho de
ultrassom foi adquirido

Academias ao Ar Livre
Com o objetivo de melhorar a qualidade da saúde e incentivar a prática de atividades físicas da população, o deputado Paulo Guedes viabilizou, por meio de
emenda parlamentar, duas Academias ao Ar Livre para Espinosa.

Outro importante avanço na saúde
do município de Espinosa foi a aquisição de um moderno aparelho de ultrassom, que já entrou em funcionamento.
O investimento foi feito graças ao apoio
das emendas parlamentares indicadas
pelo deputado Paulo Guedes. Com o
novo aparelho, pacientes que, muitas
vezes, tinham que viajar até Montes Claros para fazer o exame, têm agora o serviço à disposição. E a Secretaria de Saúde, que realizava mensalmente cerca de
70 procedimentos de ultrassom já está
ampliando o atendimento.
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Comunidades de São Pedro, Cachoeira e Alagadiço receberam os novos veículos

Veículos para comunidades
Graças ao apoio do deputado
Paulo Guedes, que destinou recursos de emenda parlamentar ,
os investimentos nas comunida-

des rurais estão se tornando realidade. Três novos veículos foram
entregues para as Associações
Comunitárias de São Pedro, San-

to Antônio do Espigão, Cachoeira e Alagadiço destinados ao
atendimento das demandas coletivas das localidades.

“O veículo para a nossa comunidade foi uma demanda que
levamos ao deputado Paulo Guedes e que foi +rapidamente
atendida. Em fevereiro de 2016, recebemos o carro e ele tem
sido muito útil pra todos os moradores que não têm condições
de pagar um frete para uma viagem urgente para resolver um
problema de saúde, por exemplo. São muitas demandas da
comunidade que antes ficavam sem solução e que agora estão
sendo resolvidas”.
Joana Nunes Carvalho – presidente da Associação de Cachoeira

Espinosa recebeu escritório regional do Idene

Instalação do órgão no município era demanda antiga, que foi
resolvida com a ação do deputado Paulo Guedes

Desde 2015, o município de Espinosa passou a contar com um escritório regional do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene. A
instalação da unidade, que era uma demanda antiga da
população, foi possível através de ação do deputado
Paulo Guedes junto ao Governo de Minas Gerais, e da
parceria da Emater/MG, por meio de ofícios e relatórios
que defendiam a necessidade do pleito. A estrutura tem
possibilitado à população o acesso mais fácil aos programas e ações do Instituto, que também atua na interlocução com os demais órgãos de Governo na busca de
soluções aos problemas que afetam os municípios da
região da Serra Geral.
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APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Reabertura da Emater fortalece ações no campo
Uma das maiores conquistas da agricultura familiar de Espinosa nos
últimos anos foi a reabertura do escritório da Emater/MG. O órgão estava
fechado desde abril de 2014 e voltou a funcionar no final de 2016, após
parceria entre a Emater e o Idene, articulada em reuniões com o deputado
Paulo Guedes.
O escritório da Emater em Espinosa atende, atualmente, cerca de
2.900 agricultores familiares, possibilitando a eles o acesso a diversas
políticas públicas como Programa Nacional de Aquisição de Alimentos –
PNAE, Garantia Safra, Leite pela Vida, regularização fundiária entre outras.

Extensionistas Merenice Barbosa, Consolação Dias e Jorge Murilo
são os responsáveis pelo atendimento da Emater em Espinosa

O novo trator com grade aradora atende às comunidades de Bonita I e II,
Dourados, Quebradas, Mimoso, Galheiros e Charquinho

Comunidades rurais beneficiadas
com tratores e implementos
Nunca na história de Espinosa a agricultura familiar recebeu tantos investimentos. Com recursos de emendas destinadas pelo deputado Paulo
Guedes, dois tratores equipados com grades estão à disposição das comunidades de Bonita, Charquinho, Pilão, Pau Ferro, Lagoa do Curral, Gameleiras, Várzea da Faca e Várzea da Pedra. A sede do município também conta
com um trator, que auxilia na coleta de lixo e em alguns serviços urbanos.

Entrega da chave do caminhão-baú para atender agricultores familiares de
Espinosa

Agricultores familiares
recebem caminhão baú
Mais uma inovação para atender às comunidades rurais de Espinosa foi entregue pelo deputado Paulo Guedes e o governador Fernando Pimentel ao Prefeito Milton Barbosa. Trata-se de um Caminhão Baú isotérmico para o transporte adequado de verduras, hortaliças e demais produtos da agricultura familiar. A aquisição foi
possível graças à reivindicação apresentada por Paulo Guedes junto
ao Governo de Minas Gerais, por meio de ofício, para inclusão no
programa estadual “Do Campo à Mesa”.

“Este trator está sendo muito importante para atender todos os
pequenos agricultores que precisam e que não tinham condições
de pagar o aluguel e muito menos comprar um maquinário desse.
Aqui tudo é compartilhado. E a própria comunidade, com um valor
simbólico pago pelos usuários, ajuda na manutenção do trator e nas
horas trabalhadas do operador”.
José Adilson Alves – comunidade de Pilão

PAULO

8

GUEDES
DEPUTADO ESTADUAL

Pontilhões são instalados nas
estradas de Cachoeira e Estreito
Um problema antigo e que colocava
em risco a vida de quem passava pelas
estradas que dão acesso às comunidades de Cahoeira e Estreito eram as pontes estreitas e precárias. Juntamente
com o prefeito Milton Barbosa, o deputado Paulo Guedes apresentou o projeto à
Secretaria de Estado de Transpor tes e

Obras Públicas – Setop, requerendo a
liberação de pontilhões, também conhecidos como bueiros metálicos, que foram instalados nos locais. Foram 16
metros em Cachoeira e 8 metros no
Estreito.
A estrutura, que acabou de ser construída, facilita rotas de transpor te esco-

lar e o escoamento de produção, principalmente no período de chuvas. E o mais
impor tante: oferece mais segurança a
todas as pessoas que passam pelo local, uma vez que o estreitamento daquela via já provocou inúmeros acidentes.

Paulo Guedes é
cidadão espinosense
Em dezembro de 2017, o deputado Paulo Guedes
foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de
Espinosa. A honraria foi conferida pela Câmara Municipal, por meio do vereador Gilberto Rocha. “Espinosa é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho e
sempre dedicarei meu trabalho e empenho para ajudar no seu desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida do seu povo. Portanto, é com muito
orgulho que agora sou também, oficialmente, um
cidadão espinosense”, disse.

Sementes para agricultura familiar
O Deputado Paulo Guedes apresentou relatório de necessidades,
junto ao Idene, para que os agricultores familiares pudessem ser acompanhados e beneficiados com os
programas do Governo de Minas

Gerais. No município de Espinosa, já
é o terceiro ano em que os agricultores familiares recebem sementes de
feijão e milho distribuídas às comunidades rurais.

