Governo de Minas marca presença em
reunião do Comitê Técnico do Condel
15 de Março de 2018 , 17:09

Nessa quarta-feira (15/03), o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais (Idene), Gustavo Xavier, representou o governador Fernando Pimentel na reunião do
Comitê Técnico do Conselho Deliberativo (Condel), realizada na sede da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Recife (PE). Ficou definido que uma das proposições a
serem deliberadas pelos conselheiros trata-se da ampliação do público alvo do Programa FNE Verde,
já a partir de 2018, garantindo financiamento para implantação de sistemas geradores de micro e
minigeração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.
O Norte e Nordeste de Minas Gerais tem se destacado no cenário nacional quando o assunto é a
perspectiva da geração de energia fotovoltaica, em decorrência do elevado índice de radiação solar,
condição determinante de competitividade para essa atividade. Por isso, o Governo de Minas Gerais,
por meio do sistema Sedinor/Idene, tem articulado e participado de eventos envolvendo lideranças,
autoridades e técnicos da área de energia para discutir ações convergentes para a viabilização
desses projetos na região.
Outro assunto em pauta para a 23ª Reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Sudene, que
acontecerá no próximo dia 23, em Fortaleza (CE), será a fixação de normativo para possibilitar ao
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) a operacionalização dos recursos destinados ao
Programa de Financiamento Estudantil (FIES). A ideia é uniformizar conceitos e procedimentos entre
os diferentes fundos de desenvolvimento regional.
Foi divulgado pela Sudene, em fevereiro deste ano, um estudo sobre as prioridades de aplicação
destes recursos, considerando as vocações produtivas regionais e locais para minimizar as carências

efetivas ou potenciais do mercado de trabalho. Para este ano, o Banco do Nordeste prevê a aplicação
de R$ 700 milhões do FNE no financiamento estudantil. Já o FDNE deverá contribuir com até R$ 88,5
milhões, valor correspondente a 20% do orçamento deste instrumento para o exercício atual.
Gustavo Xavier afirmou que, a pedido do governador Fernando Pimentel, os municípios do semiárido
mineiro serão contemplados. “É um importante passo para atrairmos investimentos para a produção
de energias renováveis no Norte e Nordeste de Minas Gerais, e uma ótima notícia para os estudantes
desses municípios que estão inseridos na área da Sudene”, disse.
O superintendente da Sudene, Marcelo Neves, destacou a necessidade de garantir a prorrogação dos
incentivos fiscais, administrados pelas superintendências regionais, cujo prazo vence em dezembro
de 2018. Para isso, foi proposta a elaboração de uma moção de apoio à prorrogação. Esse assunto
será discutido na reunião do Condel.
A reunião também contou com a participação de representantes dos Estados do Maranhão,
Pernambuco, Paraíba, Bahia e Piauí, este último estando representado pela vice-governadora Margarete
Coelho. Também marcaram presença Banco do Nordeste, Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio (CNTC).
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