
Governador anuncia R$ 1,2 milhão para obra
em ponte de Santa Maria de Itabira e entrega
kits da Defesa Civil para a região
Sex 03 dezembro

O governador de Minas, Romeu Zema, cumpriu agenda de trabalho na cidade de Santa Maria de
Itabira, na região Central do estado, nesta sexta-feira (3/12). Em encontro com prefeitos da região, o
chefe do Executivo anunciou a entrega de 12 kits da Defesa Civil, para auxiliar na segurança e
proteção à população, e o investimento de R$ 1,2 milhão nas obras de reestruturação da ponte
sobre o rio Girau, em Santa Maria de Itabira, o que vai melhorar o acesso dos moradores ao Centro
da cidade.

"Estamos hoje aqui anunciando a destinação deste recurso que vai possibilitar a recuperação da
ponte, que é um dos principais acessos que liga os dois lados da cidade. A falta da ponte tem
prejudicado muito o comércio, as pessoas e o trânsito. O Estado quer participar dessa melhoria que
é fundamental para a cidade e fazer com que o cidadão volte a ter uma vida mais próxima da
normalidade", ressaltou o governador Romeu Zema. 

Obra da ponte

A Ponte Central da cidade teve a estrutura comprometida pelas chuvas que atingiram o município
neste ano. Ao todo, serão investidos R$ 1,2 milhão em recursos do Tesouro Estadual, por meio de
um convênio celebrado entre o Governo de Minas e a prefeitura. Caberá ao Estado disponibilizar os
recursos para a execução da obra. Já o município fará o projeto da intervenção, que está em
processo de finalização e conta com apoio técnico do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-MG). 

A ponte está localizada no centro do município e é um importante acesso entre os bairros Poção e
Conselho, sendo um dos principais acessos da cidade. Com o período de fortes chuvas no início de
2021, a estrutura da ponte ficou comprometida, levando à interdição em fevereiro de 2021. As
chuvas foram tão intensas que a Defesa Civil Municipal, após análise de documentos, recomendou
a decretação de Estado de Calamidade Pública.

Kits da Defesa Civil

Ainda na cidade, o governador anunciou a entrega de 12 kits de Defesa Civil, que serão
distribuídos para as cidades da região. Os municípios contemplados são: Santa Maria de Itabira,
Alvinópolis, Barão de Cocais, Catas Altas, Dionísio, Ferros, Itabira, João Monlevade, Nova Era, Rio
Piracicaba, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Romeu Zema explicou que os kits são importantes para garantir melhorias no atendimento à
população. "São equipamentos para que todas as cidades aqui da região fiquem melhor
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preparadas para poder executar qualquer trabalho em uma eventual enchente ou deslizamento.
Isso acaba contribuindo para o melhor atendimento à população. E tudo isso só tem sido possível
porque, desde o primeiro dia do nosso governo, temos tentado equilibrar as contas, temos
arrumado a casa. E quando você faz essa lição, você acaba fazendo com que haja recursos para
aplicar na melhoria do serviço público, que é o que está acontecendo aqui hoje", disse o
governador. 

A entrega faz parte do maior investimento já feito em Defesa Civil na história de Minas Gerais,
segundo a instituição. Ao todo, 497 kits, que custam R$ 163,4 mil cada, e contam com uma
caminhonete 4x4, um notebook, cinco coletes reflexivos e uma trena digital, estão sendo
distribuídos em todo o estado. 

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, que visa reparar
integralmente os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho,
que vitimou fatalmente 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e
econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais. 

Investimento em educação

Além da melhoria na mobilidade e na segurança da população, o Governo de Minas também tem
investido na Educação da Santa Maria de Itabira. Uma escola estadual da cidade foi contemplada
com R$ 872 mil em recursos do programa Mãos à Obra, que será aplicado em obras e
manutenções na unidade de ensino. 

As escolas estaduais de Santa Maria de Itabira também receberam um investimento de R$ 343,3
mil para a compra de mobiliários e equipamentos diversos. Além disso, a Escola Estadual Agenor
Guerra vai receber sete conjuntos de mesa e cadeira para professores e 245 carteiras de aluno, em
um investimento de R$ 88,5 mil. 


