MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

CULTURA, TURISMO E ESPORTE

PREFEITURA DE GUAÇUÍ DECIDE CANCELAR O
CARNAVAL NA CIDADE
A DECISÃO FOI TOMADA DIANTE DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS PELAS ENCHENTES NO MUNICÍPIO E EM
SOLIDARIEDADE A CIDADES VIZINHAS QUE TIVERAM PERDAS AINDA MAIORES
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Depois de reunião entre a prefeita de Guaçuí, Vera Costa, secretários municipais e a Defesa
Civil, foi decidido que não será realizado o carnaval na cidade. A decisão foi tomada diante dos
prejuízos nas zonas urbana e rural provocados pelas fortes chuvas e enchentes que atingiram o
município, onde muitas pessoas ficaram desalojadas e até desabrigadas, além dos danos em
infraestrutura levantados pela administração.
Estavam na reunião, os secretários de Cultura, Turismo e Esportes, Leonardo Ridolfi, de Obras,
Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcello Lougom Rodolfo, de Assistência Social, Direitos
Humanos, Trabalho e Renda, Josilda Amorim, e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlinda
Loyola, além do coordenador da Defesa Civil Municipal, Joilson Wagner da Costa. Eles discutiram
sobre os prejuízos sofridos pelo município que, inclusive, foram apresentados ao Governo do
Estado que decretou situação de emergência nos municípios atingidos pelas enchentes, entre
estes Guaçuí.

Diante dessa situação de prejuízos no município e em solidariedade às cidades vizinhas que
ficaram em situação ainda mais grave, a administração municipal tomou a decisão de não
realizar o carnaval. ?Tivemos muitos prejuízos com as enchentes, principalmente em
infraestrutura, e temos que nos concentrar, agora, em recuperar o que foi danificado e ajudar as
pessoas que perderam suas coisas e até suas casas, além da situação muito difícil em que
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se encontram nossos irmãos de municípios vizinhos, onde os prejuízos e o drama
socioeconômico são ainda maiores?, afirma a prefeita Vera Costa. ?Não há clima para
fazermos festa agora?, completa.
O governador do Estado Renato Casagrande esteve em Brasília, na segunda-feira (3), onde se
reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e solicitou ajuda financeira
para a recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas e enchentes no mês de janeiro. De
acordo com o relatório apresentado, o prejuízo estimado em todo o Estado, principalmente na
região sul e serrana, passou de R$ 666 milhões. Guaçuí aparece neste relatório com um
prejuízo total de R$ 16.417.558,59, sendo R$ 1.468.000,00 em edificações privadas e os outros
R$ 14.929.558,59, em infraestrutura, nas zonas urbana e rural, como pontes, contenções,
estradas e vias públicas.
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