Prefeito de Mariana assina ordem de serviço
de mais de R$ 4 milhões em obras para
Mariana

Chega de falar de crise em Mariana! A partir de hoje vamos viver uma nova realidade em nossa
cidade e queremos falar, apenas, em coisas boas que prometem mudar a vida dos marianenses.
Vamos falar de mais obras, mais empregos e, finalmente, a Mariana que queremos”. Foram essas as
palavras do prefeito Duarte Júnior na noite desta terça-feira, 5, no Centro de Convenções, ao
anunciar para centenas de marianenses um pacote de obras da Prefeitura de Mariana que já se
iniciam.
O prefeito assinou, junto ao vice-prefeito, vereadores e representantes de associações de moradores,
as ordens de serviços para iniciar diversas intervenções nos bairros e distritos da cidade, o que
totaliza mais de R$ 4 milhões. “Mais importante que apresentar essas obras é começá-las e concluílas, e nos comprometemos a fazer isso a partir de amanhã”, afirmou o executivo.
Dentre as ações estão os trabalhos de contenção do bairro Dom Oscar, cobertura do canal de
drenagem do bairro Barro Preto e construção da Fábrica de Vassouras de Monsenhor Horta e do
campo de futebol do bairro Cabanas. Além desses, serão feitas reformas da quadra da Barroca, da
creche do São Cristovão, da escola Monsenhor José Cota e do CEMPA, reforma e conclusão da
cobertura da quadra de Padre Viegas e a execução do projeto de melhorias no trânsito do bairro
Colina.
“Foi apresentado um pacote de ações muito interessante. O prefeito falou sobre as obras de
iluminação pública e o saneamento básico em nosso bairro, algo muito esperado. Faz 10 anos que
aguardamos por isso e estamos confiantes de que neste governo essas obras se concretizarão”,
destacou o presidente da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, Thalison
Maia.
Empregos – Quanto mais obras, mais empregos. Essa é uma das apostas do atual governo para
mudar a realidade de muitos marianenses. Além das vagas que poderão surgir com a execução de
grandes obras, o prefeito Duarte anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com
aproximadamente 300 vagas para profissionais de nível médio, médio-técnico e superior. As
oportunidades serão em diversas áreas como saúde, educação e desenvolvimento social e cidadania.
“Queremos reverter os números de Mariana. Queremos mais oportunidades de emprego e menos
desempregados”, destacou o vice-prefeito, Newton Godoy, pontuando que o edital do Processo
Seletivo sairá nos próximos dias.
Fila Zero – É um sonho de toda gestão municipal zerar a fila de espera para cirurgias eletivas. Em
Mariana isso será realidade. O prefeito Duarte anunciou que o município vai realizar até o final do
ano as 1.300 cirurgias eletivas, de baixa e média complexidade, que entraram no sistema até o dia
30 de abril deste ano. Será um investimento de mais de R$ 1 milhão em cirurgias gerais,
ortopédicas, oftalmológicas, ginecológicas, otorrinolaringológicas, urológicas, proctológicas e

angiológicas.
“Muitas dessas cirurgias são obrigações do Estado, mas entendemos que não podemos mais esperar
dele. Nos preocupamos com a saúde do marianense e é por isso que o município vai arcar com esses
gastos. Vamos desafogar o sistema de saúde municipal e levar mais qualidade de vida àqueles que
mais precisam’’, afirma Duarte.
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