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O governador Fernando Pimentel participou nesta quinta-feira (6/7), em João Pinheiro, Território
Noroeste, do encontro da nova fase do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos
os mineiros. O evento reforça a política de regionalização implantada pela gestão estadual e reuniu
representantes dos 30 municípios que integram o território.
Durante o evento, com participação de cerca de 4 mil pessoas, o governador anunciou uma série de
investimentos para o município e região, como a reforma de escolas, doação de veículo para a
segurança e equipamentos e materiais para a infraestrutura. Fernando Pimentel também recebeu o
Título de Cidadão Honorário de João Pinheiro.
Segundo o governador, o modelo dos fóruns regionais permite a aproximação direta do governo com
a população mineira. “A melhor forma de governar é estar perto das pessoas, chegar perto, com
humildade, com sinceridade, ouvir os problemas de cada região, de cada cidadão, e tentar
resolvê-los, ainda que com dificuldades. A situação financeira do Estado não é boa, como não é das
prefeituras e não é do governo federal, mas isso não é desculpa para a gente ficar lamuriando. Isso é
motivo para a gente trabalhar mais, se empenhar mais. É por isso que nós implantamos esse modelo
dos Fóruns Regionais de Governo, já há dois anos, e com muitas entregas aqui na região”, afirmou.

Na avaliação de Fernando Pimentel, os resultados do modelo dos fóruns podem ser vistos em várias
regiões do estado com entregas e investimentos, assim como foi anunciado em João Pinheiro nesta
quinta-feira. “Hoje, nós assinamos aqui alguns despachos importantes e encaminhamos problemas
que há muito tempo estavam parados. Nós já mandamos uma viatura para reforçar o patrulhamento
rural no município. Esse tipo de situação, de entrega, a gente só consegue resolver quando
chegamos perto das pessoas”, frisou.
Investimentos
Durante o evento, o governador assinou despacho prevendo a execução de obras de reforma das
escolas estaduais Presidente Olegário e Quintino Vargas, em João Pinheiro, com investimento de R$
650 mil. Também determinou a cessão de uso de máquinas e equipamentos e a doação de materiais
para a pavimentação de vias no município. Ainda foram doados dois Kits Feira Livre para a
agricultura familiar na cidade.
Fernando Pimentel agradeceu o título de cidadão honorário entregue a ele durante a cerimônia. “O
mineiro trata a cidade dele como se fosse a sua casa. Quando os cidadãos de uma cidade dão o título
de cidadão honorário a alguém, eles estão convidando a pessoa para a casa deles. Em Minas, quando
a gente vai entrar em uma casa, a gente grita: ‘ô de casa’, e a pessoa lá de dentro responde: ‘pode
entrar’. Aqui em João Pinheiro eu não preciso mais dizer ‘ô de casa’, porque, a partir de agora, eu já
sou de casa. Por isso, é uma honra, uma alegria e uma emoção muito grande receber esse título de
cidadão honorário”, finalizou.
Participação popular
Durante a realização dos fóruns, o núcleo de governo do Estado é transferido, simbolicamente, para
os municípios dos territórios onde se realizam os encontros, com participação de todos os órgãos do
Governo, que apresentam e disponibilizam serviços aos gestores públicos e à população, além de
mostrar suas ações e resultados.
Participam do encontro secretários de Estado, que têm agendas paralelas às dos Fóruns Regionais,
com os colegiados executivos, parlamentares, prefeitos, vereadores e representantes de mais de 40
órgãos estaduais. Nesta nova rodada, já foram realizados encontros em Ituiutaba, Território
Triângulo Norte (4/5), Montes Claros, Território Norte (1º/6), Juiz de Fora, Território Mata (8/6) e
Manhuaçu, Território Caparaó (29/6). Estão programados eventos para cada um dos 17 Territórios
de Desenvolvimento.
Representando os membros da sociedade civil do Colegiado Executivo do Território Noroeste e
membro da Cooperfruta, Joaquim Carlos Mendes destacou a iniciativa de descentralizar a gestão
estadual. “É muito importante para o nosso Território, que é uma região muito esquecida, a
presença do governo. As políticas públicas de descentralização incentivam a ação e o envolvimento
da população”, disse, ressaltando os investimentos do Estado na agricultura familiar e a criação da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.
O secretário de Estado Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif),
Wadson Ribeiro, apontou o sucesso do modelo de participação popular. “Estamos planejando as
ações de governo de uma forma diferente. Viemos fazer o debate no local para conhecer as
adversidades, para sabermos como trabalhar em cada região”.
O prefeito de João Pinheiro, Edmar Xavier Maciel, disse que a presença do governador e de toda a
sua equipe era um momento histórico para o município e região. “Aqui passamos as demandas e já
tivemos compromissos firmados e assinados. Isso é ouvir as pessoas para governar”, afirmou.

O deputado estadual Bosco destacou os investimentos realizados pela administração estadual na
região. “Minas Gerais está fazendo a diferença com muito trabalho. O governo está no rumo certo.
Temos que acreditar na política do bem para ajudar o Estado a crescer”, finalizou.
Entregas
Entre outras ações que melhoraram a vida dos mineiros e das mineiras dos 30 municípios do
Território Noroeste, e atendendo demandas surgidas nas reuniões dos Fóruns Regionais de Governo
nos dois primeiros anos da atual administração, foram reformadas ou ampliadas 40 escolas da região.
Até maio último, foram entregues a municípios do território 54 ônibus para transporte escolar de
estudantes das redes estadual e municipais de ensino. São 137 escolas com acesso à internet e 121
que receberam kit informática. Para a alimentação escolar foram R$ 7,15 milhões e, para
manutenção do transporte escolar, outros R$ 23,4 milhões, até o mês passado.
Para a ampliação do atendimento à saúde, foram entregues 29 ambulâncias e 53 veículos para uso
diverso. Para a melhoria dos serviços de segurança pública, foram destinadas 98 viaturas para a
Polícia Militar, oito para o Corpo de Bombeiros Militar e duas para a Polícia Civil. Além disso, foi
inaugurado o quarto pelotão do Corpo de Bombeiro Militar em Paracatu, criadas 93 vagas na
Associação de Proteção e Assistência a Condenados (Apac), em Paracatu e Patos de Minas, e
assumidas 40 vagas de cadeia pelo sistema prisional em Buritis.
Na área de infraestrutura, foram feitas 2.647 ligações elétricas rurais, além de investimentos da
ordem R$ 128 milhões, na melhoria e expansão da rede de distribuição de eletricidade.
Para o fomento à comercialização de produtos agrícolas, foram destinados à região três caminhões
isotérmicos, para o transporte adequado de alimentos, e 11 kits feira. Em Brasilândia de Minas,
foram concluídas, em setembro de 2016, as obras de construção de Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE), interceptores e 59 mil metros de rede coletora, além da implantação de 2,3 mil
ligações. Ainda no mesmo município, foi implantado novo sistema de captação de água do Rio
Paracatu e ampliada a capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA), além da instalação de
reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos.
Também foram concluídas as obras no trecho rodoviário entre Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas)
e o entroncamento com a BR-365, em agosto de 2015, e o trecho da MG-230, entre Serra do Salitre e
Rio Paranaíba e o contorno de Rio Paranaíba, em fevereiro de 2016. E 235 moradias foram
entregues à população de baixa renda.
Para o incremento da atividade econômica do Território Noroeste, o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) destinou recursos da ordem de R$ 148,35 milhões para empresas de diversos
portes e produtores rurais, beneficiando a indústria de transformação, comércio e serviços, entre
outros, em 28 municípios.
Clique aqui para ver o balanço completo das entregas no Território Noroeste.
Também participaram do evento os secretários de Estado Odair Cunha (Governo), Helvécio
Magalhães (Planejamento e Gestão), Murilo Valadares (Transportes e Obras Públicas), Miguel
Corrêa (Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Angelo Oswaldo
(Cultura), Professor Neivaldo (Desenvolvimento Agrário), Sérgio Menezes (Segurança Pública),
Arnaldo Gontijo (Esportes), Carlos Murta (Cidades e de Integração Regional) e Pedro Leitão
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento), os comandantes gerais da Polícia Militar, coronel Helbert
Figueiró, e do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Cláudio Roberto de Souza, os presidentes da

Cemig, Bernardo Alvarenga, da Copasa, Sinara Meirelles, do BDMG, Marco Aurélio Crocco, e da
Epamig, Rui Verneque, e o diretor de Serviços da Codemig, Zito Vieira, além dos deputados federais
Ademir Camilo, Raquel Muniz, Jaime Martins e Renato Andrade, prefeitos, vereadores e lideranças
políticas e comunitárias da região.
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