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JANAÃšBA (por Oliveira JÃºnior) â€“ O prefeito de Nova Porteirinha, Juracy Fagundes JÃ¡come, o Juracy da Biosolo, foi eleito
por unanimidade presidente do ConsÃ³rcio Intermunicipal de Desenvolvimento SustentÃ¡vel dos municÃ-pios da regiÃ£o
da Serra Geral de Minas, para o biÃªnio 2017/2018. Ele substitui HÃ©lio Pinheiro JÃºnior, ex-prefeito de Catuti.

Antevendo a situaÃ§Ã£o dos municÃ-pios no que tange Ã assistÃªncia na Ã¡rea de saÃºde hospitalar e no transporte de
pacientes, Juracy Fagundes manteve contato com o governo do Estado nessa terÃ§a-feira, dia 10, ocasiÃ£o em que
externou o drama dos gestores pÃºblicos com relaÃ§Ã£o ao patrimÃ´nio pÃºblico ora recebido, principalmente as
dificuldades para a manutenÃ§Ã£o dos veÃ-culos â€“ Ã´nibus e carros â€“ usados para conduzir moradores para realizarem
tratamento mÃ©dico, principalmente na Ã¡rea de oncologia, fora do municÃ-pio.

Juracy Fagundes reafirmou o compromisso em se empenhar no sentido de que a regiÃ£o da Serra Geral tenha mais
atenÃ§Ã£o por parte do governo de Minas e do governo federal. Ele enalteceu as realizaÃ§Ãµes das gestÃµes anteriores no
ConsÃ³rcio e entende que a unificaÃ§Ã£o dos prefeitos Ã© primordial para o fortalecimento da entidade e,
consequentemente, a obtenÃ§Ã£o de benefÃ-cios para as comunidades. "AgradeÃ§o o apoio e a confianÃ§a unÃ¢nime dos
colegas prefeitos e espero contar com a imprescindÃ-vel ajuda deles na conduÃ§Ã£o dos trabalhos no ConsÃ³rcio UniÃ£o
da Serra Geral", declarou Juracy Fagundes.

Assim que foi eleito por unanimidade, Juracy Fagundes anunciou os nomes dos quatro coordenadores, todos prefeitos,
sendo JosÃ© Barbosa Filho (o Zinga), prefeito de Catuti, como administrativo; Wilton Leite Madureira, prefeito de
VerdelÃ¢ndia, financeiro; EujÃ¡cio Rodrigues, prefeito de Pai Pedro, serÃ¡ o coordenador secretÃ¡rio, e o prefeito de
JaÃ-ba, Reginaldo Silva, coordenarÃ¡ a Ã¡rea de Planejamento.

A reuniÃ£o contou com a presenÃ§a de 11 dos 13 prefeitos filiados, sendo Juracy Fagundes (Nova Porteirinha), Silvanei
Batista (Porteirinha), Reginaldo Silva (JaÃ-ba), EdmÃ¡rcio Santos (Matias Cardoso), Wilton Madureira (VerdelÃ¢ndia),
Joaquim de Oliveira SÃ¡ Filho, o Quinquinha (Manga), EujÃ¡cio Rodrigues (Pai Pedro), Milton Barbosa (Espinosa), JosÃ©
Barbosa Filho, o Zinga (Catuti), ElpÃ-dio Ribeiro Neto, o Piu Piu (SerranÃ³polis de Minas), Carlos Isaildon Mendes
(JanaÃºba). Estiveram ausentes os prefeitos de Mato Verde e de Monte Azul, enquanto que os municÃ-pios de Mamonas,
Gameleiras e Riacho dos Machados nÃ£o fazem parte, mas se encontram em entendimento para se filiarem.

OUTRA REUNIÃƒO E ELEIÃ‡ÃƒO -- Essa foi a segunda reuniÃ£o dos prefeitos da regiÃ£o da Serra Geral de Minas, este mÃªs
Na sexta-feira, dia 6, eles participaram de reuniÃ£o sobre seguranÃ§a pÃºblica realizada pelo 51Âº BatalhÃ£o da PolÃ-cia
Militar de JanaÃºba. E jÃ¡ tem data o novo encontro dos prefeitos da Serra Geral, dia 24 de janeiro, desta vez para a
eleiÃ§Ã£o do ConsÃ³rcio Integrado dos municÃ-pios da regiÃ£o da Serra Geral de Minas e, atÃ© entÃ£o, apenas o prefeito
de Espinosa, Milton Barbosa, manifestou em ser candidato. Esse ConsÃ³rcio Ã© especÃ-fico na Ã¡rea de transporte de
pacientes que utilizam a frota de Ã´nibus mantida pelo convÃªnio estado e municÃ-pio e que serve para a locomoÃ§Ã£o de
moradores para tratamento de saÃºde fora do municÃ-pio, principalmente na Ã¡rea de oncologia.
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