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superar gargalos 
para que 

investimentos 
cheguem mais 

rápido à 
população

qTambém assumiu o presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas
Governador empossa novo secretário
O governador antonio anasta-

sia empossou ontem, em 
solenidade no Palácio tiraden-
tes, o secretário de estado extra-
ordinário para Coordenação de 
investimentos, fuad noman, e o 
diretor-presidente do escritório 
de Prioridades estratégicas, an-
dré Barrence.

o secretário terá a função de 
acompanhar a implementação de 
diretrizes governamentais em re-
lação aos projetos de investimen-
to do estado, prestando assesso-
ramento técnico especializado ao 
governador. também fará a arti-
culação com órgãos e entidades 
do executivo com vistas à atuação 
integrada para a qualidade dos in-
vestimentos.

“a nova secretaria vai otimi-
zar a aplicação de recursos e in-
vestimentos. será responsável por 
coordenar os investimentos de 

todas as secretarias, de tal forma 
que saiam do papel e melhorem a 
qualidade de vida dos mineiros”, 
disse o governador.

anastasia lembrou que o es-
tado vive fase de grandes inves-
timentos. “sabemos que, no dia 
a dia, as diversas secretarias aca-
bam ficando presas a problemas 
do cotidiano e, muitas vezes, gran-
des projetos ficam prejudicados. 
Daí a necessidade da coordena-
ção para superação de entraves”, 
acrescentou anastasia.

fuad noman disse que a mis-
são da nova secretaria é superar 
gargalos para que resultados po-
sitivos das ações de governo che-
guem à população. “investimen-
tos previstos para Minas precisam 
de ações coordenadas em várias 
áreas. Vamos reunir esses esfor-
ços”, completou.

o novo diretor-presidente 
do escritório de Prioridades, por 
sua vez, destacou que dará conti-
nuidade ao trabalho realizado. 
a pasta tem a finalidade de 
contribuir para a definição e a 
execução de prioridades estra-
tégicas do governo.

ECONOMISTA - fuad noman 
filho é natural de Belo Horizonte, 
bacharel em Ciências econômicas 
pelo Centro de ensino unificado 
de Brasília (Ceub) e pós-gradua-
do em Programação econômica 
e execução orçamentária pela 

universidade de Brasília (unB). 
iniciou sua trajetória profissional 
como funcionário de carreira do 
Banco Central e integrou equipe 
do tesouro nacional.

foi secretário-executivo da 
Casa Civil da Presidência da repú-
blica e consultor do fundo Mone-
tário internacional (fMi), prestan-
do assessoria ao governo de Cabo 
Verde. Presidiu a BrasilPrev, o Con-
selho de administração do Banco 
do nordeste e da associação das 
empresas de Previdência Privada 
(anapp) e foi diretor de Varejo e 
Distribuição do Banco do Brasil.

entre 2003 e 2010, ocupou as 

secretarias de estado de fazenda 
e de transporte e obras Públicas 
de Minas. em dezembro de 2010, 
foi nomeado presidente da Com-
panhia de gás (gasmig).

GESTOR PÚBLICO – nascido 
em são Paulo, andré Vitor dos 
santos Barrence, desde setem-
bro de 2011, exercia o cargo de 
diretor vice-presidente do escri-
tório de Prioridades. graduado 
em administração Pública pela 
fundação João Pinheiro (2005) e 
em Direito pela universidade fe-
deral de Minas gerais (2008), é 
mestre em gestão Pública e go-

vernança pela London school of 
economics and Political science, 
reino unido (2011).

Participou ainda do Pro-
grama de educação executiva 
Creating Collaborative solu-
tions: innovations in gover-
nance na universidade de Har-
vard - John f. Kennedy school 
of government (2011).

no governo de Minas exer-
ceu os cargos de gerente-adjun-
to do Projeto Copa do Mundo 
(2010); superintendente na se-
cretaria de estado de Planeja-
mento e especialista em Políti-
cas Públicas.

Fuad Noman disse que os empreendimentos precisam de ações coordenadas em várias áreas

WeLLinton PeDro

a Coordenadoria estadual de 
Defesa Civil (Cedec) prepara sé-
rie de cursos, palestras e ofici-
nas em Montes Claros, sobre a 
prevenção em relação a abalos 
sísmicos, com participação de 
professores da universidade de 
nagoya, no Japão.

o treinamento previsto para 
o norte de Minas tem como mo-
tivação os abalos registrados na-
quela região. em 2007, foi regis-
trado no Distrito de Caraíbas, mu-
nicípio de itacarambi, a primeira 
morte no Brasil provocada por 
terremoto, que também destruiu 
76 moradias. os estudos aponta-
ram a magnitude de 4,9° graus na 
escala richter de intensidade.

este ano, em Montes Claros, 
foram registrados dois terremo-
tos na área urbana. o primeiro 
atingiu a magnitude de 4.2° na 
escala richter. oito residências 
foram destruídas e várias pessoas 
sofreram ferimentos leves.

EXPERIÊNCIA - a iniciati-
va faz parte de parceria firmada 
com a agência de Cooperação 
internacional do Japão (Jica) com o 
intuito de compartilhar experiên-
cias e informações sobre desastres 
e prevenções.

iniciada com Curso internacional 
de Prevenção a Desastres naturais, 
realizado no começo do ano na capi-
tal mineira, a parceria teve continui-
dade com a capacitação de comitiva 
da Cedec no Japão. “Considerando 
o estágio evolutivo daquele 
país, nas ações de defesa ci-
vil, o Brasil precisa aperfeiçoar 
seus mecanismos para minimi-
zação de desastres”, afirmou o 
secretário executivo da Defesa 
Civil do estado, tenente-coronel 
fabiano Villas Bôas.

no Japão, os danos causados 
por abalos sísmicos são infinita-
mente superior aos provocados no 
Brasil. entretanto, aqui, o desprepa-
ro da população pode gerar perdas 

humanas. Para evitar isso precisa-
mos de educação, principalmente 
das crianças, futuros adultos capa-
citados e familiarizados com a situ-
ação, lembrou Villas Boas.

em Minas, a Cedec, em parce-
ria com a secretaria de educação, 
iniciou em 2011 o projeto Defesa 

Civil nas escolas.
o programa deve ser am-

pliado, seguindo modelo ja-
ponês, com a preparação dos 
professores da rede pública es-
tadual. no Japão, a defesa civil 
é ensinada nas escolas de forma 
multidisciplinar, gradual e empí-

rica, através de simulados que 
ocorrem anualmente com a par-
ticipação da escola e de voluntá-
rios da sociedade em geral.

“Vamos caminhar neste senti-
do, para potencializar o ensino de 
defesa civil nas escolas.” afirmou 
Villas Bôas.

Cedec fará qualificação sobre terremotos no Norte de Minas

Técnicos mineiros visitam escola no Japão

DiVuLgação


