O deputado que não foge à luta

DEZEMBRO- 2016

JANUÁRIA:

MUITAS OBRAS E CONQUISTAS!

A

Cidade receberá um Parque Fluvial Urbano às
margens do Rio São Francisco. Parceria firmada
entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura
recebeu apoio do deputado Paulo Guedes.
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Peruaçu pode virar patrimônio da humanidade
O movimento para o reconhecimento do
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como patrimônio da humanidade ganhou força em 2016. A estimativa é que o selo da
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO
fortaleça as potencialidades naturais e do
turismo ecológico de Januária e região.
Um dos entusiastas desta que será uma
das maiores conquistas do Norte de Minas
é o deputado Paulo Guedes. Desde que

foram dados os primeiros passos da candidatura das Cavernas do Peruaçu para esse
reconhecimento, o parlamentar vem articulando reuniões com os órgãos nacionais e
internacionais do setor e acompanhando
todo o processo para obtenção do selo.
“Este reconhecimento vai projetar Januária
e região no cenário turístico mundial, promovendo o desenvolvimento desses municípios em inúmeros aspectos” pontuou
Paulo Guedes.
CLESIO ROBERT CALDEIRA

Januária recebe
R$ 3,150 milhões
no maior pacote de
asfalto da história
Págs.
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EDITORIAL

Mandato de trabalho sério para a população de Januária
Olá, amigos e amigas de Januária! Muitas
foram as conquistas para toda a população
em nosso mandato de Deputado Estadual e
também como Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste
de Minas Gerais – SEDINOR. O nosso legado
está presente na vida de cada cidadão e cidadã januarense.
Conseguimos muitas vitórias. A nossa
par ticipação na realização de convênio
entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Januária foi fundamental para que a
orla do município se transforme em um dos
principais atrativos turísticos do País. Geração de renda, de trabalho, confor to e beleza
vão transformar a cidade. E nunca em toda
sua história, a sede do município e as comunidades rurais receberam tantas obras: são
creches, frota de veículos para recuperação de estradas rurais, ampliação e reforma
do novo aeropor to - agora sim preparado

para receber voos comerciais -, tratores e
principalmente o maior pacote de asfaltamento da história. Com muito trabalho, conseguimos viabilizar R$ 3,150 milhões em
investimentos para asfaltar várias ruas de
Januária trazendo qualidade de vida e bem
estar para todos.
E o nosso trabalho além de infraestrutura e
educação também tem na saúde nossa total
atenção. Conseguimos junto com o Governo
de Estado otimizar o gerenciamento do sistema municipal de saúde com um plano de trabalho para aquisição de todos os materiais
médico-hospitalar e medicamentos, entre
outras necessidades para atender a população com respeito e dignidade. E mais ações
de nosso mandato foram fundamentais como
viabilizar a parceria com o Ministério da Saúde
e a Prefeitura de Januária para garantirmos
investimentos de R$ 2 milhões para a construção de novas Unidades Básicas de Saúde –

UBSs. Em Januária também houve a distribuição de sacos de sementes de feijão, sorgo e
milho aos agricultores familiares.
Os nossos trabalhos em prol da população
não param e vão continuar com a nova administração. Por meio do programa Água para
Todos, o município de Januária já recebeu
2.323 cisternas de placas de cosumo e de
produção, que somam mais de R$ 6 milhões
de investimentos. Além disso, também está
prevista a construção de cinco pequenas barragens para beneficiar inúmeras famílias.
Amigos e amigas, estamos lutando com
nunca para combater as desigualdades em
nossa região. E vamos com a Lei Robin Hood
enfrentar as injustiças sobre a nossa gente e
lutar por mais dignidade e justiça social. A
Luta continua!

Paulo Guedes,
Deputado Estadual
RICARDO BARBOSA/ALMG
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Está pronto para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais o
Projeto de Lei de revisão da Lei nº 18.030, conhecida como Robin Hood. A iniciativa de
alterar os critérios de distribuição de cota-parte do ICMS dos municípios será comandada
pelo Deputado Paulo Guedes que levou a proposta ao Governador Fernando Pimentel. “O
que se discute na Lei Robin Hood não é simplesmente tirar dos ricos e dar para os pobres,
e sim corrigir distorções históricas que ampliam o abismo da desigualdade em Minas
Gerais”, diz o Deputado Paulo Guedes, ao lembrar que Januária é um dos municípios que
mais serão beneficiados com as mudanças, já que abriga grandes extensões de Parques
como o Peruaçu e o Balneário do Rio Pandeiros, berçário do Rio São Francisco.
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A Prefeitura de Januária e a Caixa Econômica Federal celebraram parceria para implantação
de Parque Fluvial Urbano, com objetivo de revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco
e remodelar de forma harmônica, ambiental e humanizada toda a orla do Cais da cidade

Um cartão postal orçado em R$ 3,4 milhões

A

cidade de Januária receberá um parque fluvial urbano às margens do rio
São Francisco. O contrato para financiamento das obras com recursos do Fundo Socioambiental Caixa foi firmado com
a prefeitura de Januária. A terceira maior
cidade da região atrai visitantes interessados em turismo de aventura. O novo parque será construído num terreno de 30
hectares, dividido em três áreas. Duas
delas servirão exclusivamente para recompor a mata ciliar do Velho Chico. O
espaço restante receberá infraestrutura
que incluirá passarelas, quiosques sobre
palafitas, largo da poesia, arena de even-

tos em frente ao antigo cais e equipamentos esportivos.
Todo o processo foi acompanhado
de per to pelo Deputado Estadual Paulo
Guedes, que fez questão de intermediar
junto ao Governo Federal para que o município de Januária fosse um dos beneficiados pelo Fundo Socioambiental Caixa. “Os januarenses merecem grandes
obras e investimentos como a nova orla
que trará desenvolvimento para a cidade e potencialidade turística para todo o
país”, completou o Deputado.
O Fundo Socioambiental, uma instituição da CAIXA destina recursos cor-

respondentes até 2% do lucro anual do
banco para apoio a projetos socioambientais, em parceria com órgãos públicos e entidades privadas, voltados ao
desenvolvimento integrado e sustentável. Com isso, a empresa for talece e
amplia seu papel na promoção da cidadania e da sustentabilidade econômica
e socioambiental no país. Os projetos
apoiados se enquadram em programas
e ações do banco nas áreas de meio
ambiente, geração de trabalho e renda,
desenvolvimento rural, inclusão social, entre outras vinculadas ao desenvolvimento sustentável.
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AEROPORTO AMPLIADO E REFORMADO
Agora Januária poderá receber voos comerciais

Aeroporto de Januária passou por completa obra de reforma e ampliação com investimentos na ordem de R$ 9 milhões

P

rioridade para o Deputado Estadual
Paulo Guedes, o crescimento do País
deve ser acompanhado pelos municípios do Norte de Minas. E preparar Januária para receber voos comerciais foi
uma das metas traçadas em seu mandato. E o que era esperado pela população
se tornou realidade através do trabalho
conjunto entre Paulo Guedes e a admi-

nistração municipal.
Com investimentos de R$ 9 milhões,
com parceria do Governo Federal, o local
passou por completa reforma de modernização e reestruturação, abrangendo
melhorias na pista de pouso e decolagem
com quase 1,5 Km de extensão, balizamento e iluminação, além da estação de
embarque e desembarque de passagei-

JOSÉ MARIA GUEDES/ASCOM JANUÁRIA

ros. Para o Deputado Paulo Guedes, esta
é uma grande conquista para Januária
que agora pode buscar parcerias com
empresas de voos comerciais e regulares para interligar a cidade aos municípios de Montes Claros, Belo Horizonte, São
Paulo e Brasília e que por isso já está articulando com uma empresa de aviação
para beneficiar o município.

Asilo João XXIII ganha lavanderia semi-industrial

O Asilo João
XXIII recebeu
novo
maquinário
graças ao
apoio do
Deputado
Paulo Guedes

Uma grande conquista para o Asilo João
XXIII, no ano de 2015, foi a instalação de uma
lavanderia semi-industrial. A aquisição de maquinários (lavadora, centrífuga, secadora e passadeira) foi possível graças ao apoio do deputado Paulo Guedes, que destinou por meio de
emenda parlamentar R$ 30 mil reais para a entidade socioassistencial.
Segundo o ex-presidente do Lar, José Geraldo Viana, que à época levou a reivindicação ao
deputado Paulo Guedes, a lavanderia mudou a
rotina de trabalho no Asilo que há 50 anos oferece abrigo para idosos da região. "Foi uma grande
bênção, pois antes todas as roupas eram lavadas em tanquinhos e na mão", disse. Atualmente, a entidade atende 32 idosos, alguns acamados e cadeirantes.
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Veículos e máquinas, com recursos do PAC 2 – Programa de Aceleração ao Crescimento, já estão em atividade

Com o investimento, a manutenção das estradas rurais melhorou a vida das pessoas

Olho no campo: Patrulha Mecanizada
para recuperar as estradas rurais

I

nvestimento, renovação e ampliação na frota
da Prefeitura de Januária para melhorar o
atendimento à população da cidade e oferecer melhorias nas comunidades rurais. O
trabalho do Deputado Estadual Paulo Guedes
em parceria com o Deputado Federal Gabriel
Guimarães obteve através de emendas parlamentares a aquisição de oito veículos e má-

quinas, com recursos do Governo Federal
por meio do PAC 2 – Programa de Aceleração
ao Crescimento do Governo Dilma Rousseff.
A Patrulha Mecanizada está sendo utilizada para a manutenção de estradas rurais e
outros serviços para o município. Ao todo
foram adquiridos: uma motoniveladora, dois
caminhões-caçamba, um caminhão-pipa,

duas pás-carregadeira, uma retroescavadeira e uma patrol. Desde então um mutirão de
reconstrução, ampliação e melhoramento
das estradas rurais transformou a rotina do
homem do campo. Prestação de serviços,
melhoria na qualidade de vida, mobilidade
humana e escoamento da produção da agricultura e pecuária.

FOTOS: JOSÉ MARIA GUEDES/ASCOM JANUÁRIA

“O festejo de Cavalhadas” é considerado uma das mais
importantes manifestações culturais do interior mineiro

Por intermédio do Deputado Paulo Guedes junto ao Governo
de Estado a tradicional festa foi realizada com sucesso

Eventos Socioculturais valorizam o interior mineiro
Com apoio da Prefeitura de Januária e
do Governo do Estado, a maior festa genuinamente de Januária, tida como uma das
maiores tradições culturais do interior
mineiro realizada em Brejo do Amparo, “O
festejo de Cavalhadas”, está mantida.
Através da Secretaria de Turismo, Cultura

e Meio Ambiente, e do Governo do Estado, por intervenção do Deputado Paulo
Guedes, o evento sociocultural, distante
seis quilômetros da cidade, trouxe a preservação cultural levando para a margem
esquerda do velho Chico o resgate da
potencialidade e sensibilidade artística

do povo barranqueiro.
Em seu discurso, Paulo Guedes assegurou que continuará apoiando a Cavalhadas de Brejo do Amparo para que o
evento seja mantido no calendário oficial
da cidade. Mais uma ação do mandato do
Deputado Paulo Guedes.
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Com apoio decisivo do Deputado Paulo Guedes, majoritário
em Januária, as obras de infraestrutura ﬁnanciadas pelo
Governo de Minas Gerais foram contempladas

Tecnologia: ruas recebem pavimentação em
concreto usinado a quente

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

U

ma das principais conquistas para a população de Januária foi o investimento realizado
em asfaltamentos na cidade. Tanto na sede
do município, onde várias ruas estão sendo e serão
pavimentadas, quanto nos distritos, onde pela primeira vez a população recebeu benefícios diretos,
foram investidos R$ 3,150 milhões. Com obras de
infraestrutura financiadas pelo Governo de Minas
Gerais, o apoio decisivo do Deputado Paulo Guedes, que é majoritário em Januária e articulou para
que todo o projeto fosse contemplado, garantiu à
administração municipal importante passo na consolidação das ações planejadas do governo.
A área urbana e a rural foram diretamente beneficiadas, sendo que muitas dessas vias atendem a
outros bairros do perímetro urbano e distritos como Pandeiros, Várzea Bonita e comunidade do
Riacho Novo, promovendo melhorias na qualidade de vida e mobilidade humana.
Uma nova tecnologia foi utilizada na realização
da obra: O Concreto Usinado a Quente: Como é
conhecido, o CAUQ, é um dos tipos de revestimentos asfálticos mais apropriados para utilização nas vias urbanas e rodovias. Estes pavimentos são estruturas compostas por múltiplas camadas, sendo que o revestimento é a camada responsável por receber e transmitir a carga dos veículos, além de servir de proteção contra o intemperismo. Mais uma conquista para a população de
Januária que terá uma melhor qualidade de vida.

FOTOS: JOSÉ MARIA GUEDES/ASCOM JANUÁRIA

Januária recebe o maior pacote de asfaltamento da
história com investimentos de R$ 3,150 milhões

Com metas, otimização dos recursos públicos e seriedade nas
aplicações, todo o trabalho ocorreu de forma criteriosa

Uma nova Januária: Moradores comemoram o asfalto tanto na
sede do município como nos distritos
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AVENIDA PRINCIPAL DO RIACHO DA CRUZ

Novo asfalto: transporte moderno
e capacidade de ampliar o
agronegócio nos distritos

Com o apoio do Deputado Paulo Guedes,
o objetivo maior da administração municipal está sendo cumprido: preparar Januária
e os distritos para o desenvolvimento. Com
objetivo de melhorar a capacidade de escoamento da produção agrícola e aproximar
as comunidades da sede, o Riacho da Cruz
recebeu investimentos da ordem de R$ 853
mil em sua principal avenida que recebeu
nova pavimentação asfáltica ao longo de
2,3 quilômetros.

RUAS ASFALTADAS
* Bairros Vila Jadete e Brasilina: Rua 5, Rua 3 “A”, Rua
Ana Maria Montalvão, Rua 6, Rua 8, Praça São Jorge, Rua 7, Rua João Gasparino, Rua São Luis, Rua
Italiana, Rua 1, Rua 2 “A”, Rua 3, Rua 10, Rua Londres, Rua Vereador João Alckmin, Rua SantilinoMont'alto e Rua Honor Caciquinho.
* Bairro Jardim Stela: Rua H e Rua G.
* Distrito de Riacho Novo: Rua Riacho Novo.
* Distrito de Pandeiros: Rua A, Rua B, Rua C e Rua D.
* Distrito de Várzea Bonita: Rua A, Rua B, Rua C, Rua D
e Rua E.
* Praça Tamboril: Rua Doze, Rua Treze, Rua Quatorze e
Rua Quinze.
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SAÚDE

Prioridade do Deputado Paulo Guedes

Novas Unidades
Básicas de Saúde
Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, em parceria com o Ministério da
Saúde, o Deputado Paulo
Guedes articulou junto à Prefeitura de Januária a construção de novas Unidades
Básicas de Saúde – UBSs.
Já em fase final de construção, duas Unidades nos distritos de Riacho da Cruz e
Brejo do Amparo vão beneficiar uma população de mais
de 10 mil habitantes, com
atendimentos clínicos e especializados. Também no
distrito de São Joaquim outra unidade está em construção. Em fase de projeto,
com recursos já garantidos,
o Residencial São Francisco, na região do Caic, integrante do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, receberá
uma moderna Unidade Básica de Saúde. A ação fortalece o Programa de Saúde da
Família - PSF-, na cidade e
zona rural.

Em reunião com o Governo de Minas Gerais, o deputado
Paulo Guedes obteve autorização de aporte financeiro para
a Secretaria Municipal de Saúde de Januária

as intervenções necessárias. “A
pedido do município autorizei a elaboração de um plano de trabalho
para a aquisição, imediata, com
aporte financeiro pela Secretaria de
Estado da Saúde, de todos os materiais médico-hospitalar e medicamentos, entre outras necessidades,
para manter o funcionamento e o
estoque pelo período de doze meses dando, assim, tranquilidade à
gestão”. Também as atenções Primária e Secundária receberam investimentos.

FOTOS: JOSÉ MARIA GUEDES/ASCOM JANUÁRIA

Uma das principais preocupações do Deputado Paulo Guedes é
com a saúde da população. Em
Januária ele tem acompanhado de
perto todas as ações desenvolvidas
para unir esforços com a administração municipal com objetivo de
promover um novo rumo para o
gerenciamento do sistema municipal de saúde. Paulo Guedes se reuniu com a administração municipal
e representantes do Governo de
Minas Gerais para melhorar a estrutura, o funcionamento e promover

Unidades Básicas de Saúde estão em fase final de construção no município

Moradores do distrito de
Riacho da Cruz terão em
breve atendimento médico
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TRANSPORTE ESCOLAR

Uma nova realidade em Januária

Resultados positivos: Convênio entre o Governo de Minas Gerais e o município de
Januária teve acréscimo de 27% no orçamento para a Educação

A atuação do Deputado Paulo Guedes junto ao
Governador de Minas Gerais Fernando Pimentel, em
busca de melhorias para a educação do município
de Januária, resultou em benefícios para os alunos.
Com sua articulação política, Paulo Guedes garantiu
a assinatura de um aditivo ao convênio de repasse
de recurso financeiro à Prefeitura de Januária, por
intermédio da secretaria municipal de Educação, na
ordem de R$ 849,7 mil para serem aplicados na
melhoria de oferta do transporte escolar nas comunidades rurais. O novo valor representou um acréscimo de 27% ao orçamento do município, uma conquista que melhorou a qualidade da prestação dos
serviços. O prefeito Manoel Jorge, satisfeito com o
resultado, agradeceu a aproximação do governador
com Januária, graças à intervenção do Deputado
Paulo Guedes, nas importantes ações.

FOTOS: JOSÉ MARIA GUEDES/ASCOM JANUÁRIA

PROINFÂNCIA

Obras e reformas de Cemeis em Januária garantem atendimento
a cerca de 1.200 crianças

O empenho do Deputado Paulo Guedes junto ao Governo Federal
resultou na liberação de recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância – para atender 1.200 crianças
em Januária. Além da construção de nova creche foram incluídas a
retomada de obras paralisadas e reformas dos Centros Municipais
de Educação Infantil – Cemeis – nos bairros Cidade Nova, Alvorada
e Novo Milenium, incluindo uma Quadra Poliesportiva e a aquisição
de equipamentos para a rede física escolar, indispensável para a

Cemei Novo Milênio conta com quadra poliesportiva através
de convênio com o Governo Federal

melhoria da qualidade do ensino. Os Cemeis são dotados de ambientes essenciais para a aprendizagem como: salas de aula, sala
multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório,
entre outros ambientes, que permitem a realização de atividades
pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das
administrativas e de serviço. Além disso, por intermédio de Paulo
Guedes, o município obteve a aquisição de ônibus escolares, por
meio do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, para atender às comunidades rurais.
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QUALIDADE DE VIDA
Novo convênio prevê investimentos de R$ 18,8 milhões
Com a garantia de inúmeros benefícios para a
população de Januária, a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – renovou a concessão
de prestação de serviços
de fornecimento de água
potável e esgotamento
sanitário por 30 anos. Em
mais de um ano de negociações, o Deputado Paulo
Reunião de trabalho entre a diretoria da Copasa
Guedes e a administração
e o Deputado Paulo Guedes
municipal obtiveram no
novo contrato a continuidade dos serdos distritos de Brejo do Amparo, Riaviços da empresa na cidade com uma
cho da Cruz, Tejuco, Pandeiros e São
série de vantagens com relação ao
Joaquim, e nas comunidades de Sítio,
contrato anterior, além da impor tante
Ilha, Barreiro, Barreirinho e Riacho
inclusão no abastecimento das sedes
Novo, levando qualidade de vida e me-

lhoria da saúde pública na
zona rural.
Ao todo, com o novo
contrato a Copasa vai investir R$ 18,8 milhões em
obras e benefícios. Além
disso, o novo acordo prevê
a aplicação de recursos na
proteção e preservação
ambiental da bacia hidrográfica de Januária, conforme estabelece a Lei
Estadual nº 12.503/1997
com repasse de R$ 400 mil
para a Prefeitura esse ano, obras de
recomposição de pavimentação nas
vias públicas de responsabilidade da
Copasa. Uma vitória para o município
de Januária.

MAIS INVESTIMENTOS
Ambulância no Distrito de Várzea Bonita

Entrega do Caminhão Coletor de Leite
para o Laticínio de Roda D’água

Atendendo ao pedido da população do Distrito de Várzea Bonita, o
Deputado Paulo Guedes fez a entrega de uma ambulância para a
comunidade. Agora, o atendimento aos pacientes que precisam se
deslocar entre a comunidade e a sede do município será com segurança,
conforto e tranquilidade. Mais uma conquista para a população.

Entrega de Trator para Associação
Comunitária do Distrito de São Joaquim
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Januária foi palco para o lançamento do Plano de
Urgência para Enfrentamento da Seca na região
A importância que o Norte de Minas Gerais recebe do
Governo de Estado acontece como em nenhum outro
governo. Graças ao relacionamento entre o governador
Fernando Pimentel e o Deputado Paulo Guedes, as ações
descentralizadas antes ocorridas em regiões tidas como
privilegiadas mudou. E foi em Januária que o Plano de
Urgência para Enfrentamento da Seca na região foi lançado destinando R$ 33 milhões, em diversas ações, para
atender 69,3 mil famílias em 2.830 comunidades rurais
de 129 municípios, em 2015/2016. Deste total, R$ 5
milhões foram destinados à compra de sementes de feijão, milho e sorgo para plantio. Em dezembro de 2016,
Em Januária, cidade escolhida para o lançamento do Programa, o Governador Fernando Pimentel e
o Deputado Paulo Guedes entregaram sementes de feijão, sorgo e milho aos agricultores familiares

ação de apoio à agricultura familiar destinou R$ 4,2 milhões para a compra de 550 toneladas de sementes de
milho e feijão, para atender os agricultores dos municípios das regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, por

Distribuição de
Sementes de
Milho e Feijão
contemplou
agricultores para
fortalecimento do
plantio e
fomentar a
geração de renda

meio do Sistema Sedinor/Idene.
NOVAS DEMANDAS - Fernando Pimentel disse possuir um diagnóstico com as principais demandas da região do Território Norte, incluindo Januária. Entre elas,
está a pavimentação da BR-479, que liga Chapada Gaúcha a Januária, pedido apresentado durante a realização
do Fórum Regional de Governo na cidade. “Sei da importância dela para a região. São 163 km que faltam de pavimentação. Se nós conseguirmos fazer isso, vamos fomentar a ligação de Brasília até aqui”, disse.

Minha Casa, Minha Vida: 940 moradias construídas em Januária
Com o apoio do deputado Paulo Guedes, 940 famílias de Januária tiveram suas vidas transformadas por meio do programa Minha Casa, Minha
Vida, durante os governos dos presidentes Lula e Dilma. As moradias foram construídas nos bairros São Francisco e Boa Vista.
Para oferecer o suporte técnico às famílias e associações de moradores, no cumprimento das exigências do programa, o parlamentar montou
uma equipe multidisciplinar que acompanhou a execução na região, desde o cadastro dos beneficiários até a entrega das casas.
Paulo Guedes lamenta que o programa Minha Casa, Minha Vida tenha
sido suspenso após as mudanças no governo federal em 2016, mas afirma que continuará trabalhando para melhorar o déficit habitacional no
Norte de Minas, proporcionando melhores condições de vida para a população carente. “Além da construção das moradias, queremos que sejam
atendidas todas as condições necessárias para que essas famílias tenham uma vida digna. Isso inclui instalação de água e esgoto, iluminação,
segurança, enfim, tudo que implique em habitabilidade e qualidade de vida
dos moradores”, explica o deputado.

Paulo Guedes faz a entrega da chave de uma nova moradia em Januária
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Comunidades rurais de Januária recebem obras
Mais de 50 comunidades rurais de Januária estão recebendo investimentos em
abastecimento de água, por meio do programa Água para Todos. A parceria entre
os governos federal e estadual, por meio
do Sistema Sedinor/Idene, também recebe o apoio do deputado estadual Paulo
Guedes, que, além do acompanhamento
das ações, tem trabalhado para buscar
agilidade na liberação dos recursos.
Por meio do programa, o município já
recebeu 2.323 cisternas de placas de cosumo e de produção, que somam mais de

R$ 6 milhões de investimentos. Os reservatórios de captação da água de chuva
são usados para armazenar água para o
consumo básico das famílias rurais e para
a criação de animais durante o período de
estiagem ou quando não há disponibilidade de água com qualidade no local.
Outra tecnologia social que as famílias rurais de Januária estão recebendo
são as barraginhas. Ao todo 228 famílias
de 52 comunidades estão sendo beneficiadas, com investimento em torno de
R$ 2,3 milhões. Nesta primeira etapa de

implantação cada família está recebendo um kit composto de dez barraginhas,
um tanque lonado e uma cacimba. Na
segunda etapa serão implantados os kits
produtivos.
Ainda dentro do programa Água para
Todos também está prevista a construção
de cinco pequenas barragens no município de Januária. As pequenas barragens
são barramentos de 8 mil metros cúbicos
que atendem cerca de 40 famílias cada
uma, especialmente para produção agrícola e para matar a sede dos animais.
COMUNIDADES BENEFICIADAS
COM BARRAGINHAS

Perfuração de Poços
Artesianos Comunidade
Várzea da Cruz

Alegre, Angicos, Assentamento Mato
Grosso , Barra do Tamboril, Barreirinho, Barreiro de São Joaquim, Barreiro dos Vieiras,
Caatinga, Cabeceira de Mandins, Cabeceira
do Tamboril, Cantinho, Capivara, Fazenda
Picos, Faleiro, Fazenda Larga, Formosa, Grotinha, Ilha Lambedouro, Jatobá Morro, Lapão, Laranjo, Larga Várzea Bonita, Levinópolis, Marreca, Mocambinho, Para Pitanga,
Passagem Larga, Pedras, Pedras/Peruaçu,
Peri Peri Várzea Bonita, Pindaibal II, Pitombeira, Poço Verde, Remansinho, Riachinho, Riacho Novo, Roda D'água, Salobo, Sambaiba,
São Bento, São Pedro-São Paulo, Taboca
Várzea Bonita, Tabocas, Taboquinha, Tanque,
Tocantins, Várzea Bonita, Vereda Comprida,
Vereda Grande I, Veredinha de Macaubas, Vila
Aparecida e Vila dos Crentes.

