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Apresentação

É com grande satisfação que a Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria com a Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG), torna pública esta obra, em seis volumes elaborados ao longo do processo de
construção do Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha (PDVJ). O objetivo do PDVJ
é orientar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Visa ainda contribuir enquanto instrumento técnico de planejamento, para a elaboração
de planos de desenvolvimento para os demais territórios do estado de Minas Gerais, criados em 2015.
A informação e o conhecimento aprofundados da realidade são fundamentais para a efetividade das
políticas públicas, a transparência das intervenções, a inclusão e o controle social. E é a partir dessa
importante premissa que se decidiu pela publicação integral e cuidadosa dos estudos técnicos e documentos do PDVJ, facilitando, assim, a sua consulta e pesquisa por parte dos gestores públicos estaduais
e municipais, dos atores locais, dos pesquisadores e da população em geral.
A construção do PDVJ envolveu um grande número de pesquisadores da FJP e de especialistas externos
e contou com a participação da população, em consonância com o processo de mobilização empreendido por meio dos Fóruns Regionais realizados pelo Governo do Estado em 2015. Foi elaborado com
base nas orientações elencadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 20I6-2017),
especialmente, no tocante à implantação de um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais,
no qual o crescimento caminha juntamente com a redução das desigualdades sociais, maior equilíbrio
regional e no aprofundamento da democracia. (PMDI, 2015-2027).
Vencida, contudo, esta primeira etapa, cabe, agora, garantir que as ações aqui propostas sejam implementadas, o que só será possível a partir da criação de um arranjo de Governança para este PDJV, o que
pressupõe um protagonismo, ainda maior, do Governo Estadual, por meio da Secretaria Extraordinária
de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF) e, no âmbito local, dos Colegiados Executivos dos Fóruns Regionais, com a participação efetiva dos gestores e atores locais.
Roberto do Nascimento Rodrigues
Presidente
Fundação João Pinheiro
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Introdução

Este volume, diferentemente dos anteriores, tem
caráter documental e comprobatório do processo de mobilização social empreendido pela
Fundação João Pinheiro (FJP) para a elaboração
do Plano de Desenvolvimento para o Vale do
Jequitinhonha (PDVJ). Ele é constituído pelos
relatórios técnicos e executivos das Oficinas Participativas, realizadas entre janeiro e fevereiro de
2017 em seis dos oito microterritórios do Jequitinhonha: Araçuaí, Pedra Azul, Almenara, Itaobim,
Diamantina e Capelinha. Ressalta-se que os
representantes da população dos microterritórios de Jacinto e Felisburgo participaram da oficina de Almenara1.
A participação social na elaboração de planos
de desenvolvimento não é uma novidade e
é, consensualmente, entendida enquanto um
de seus pré-requisitos fundamentais. Todavia,
ainda é preciso insistir sobre a importância da
manutenção dos canais de participação e de
diálogo com os atores locais na implantação
das estratégias e ações e na revisão dos planos,
quando necessária. E é por isso que não se
concebe a efetividade deste PDVJ sem o tripé

da participação, da transparência e do controle
social: fatores imprescindíveis para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social
que se deseja para os diversificados territórios
do Jequitinhonha.
O conceito de sustentabilidade, apesar de sua
larga e muitas vezes imprecisa utilização, continua bastante válido, sobretudo, se concebido
numa perspectiva ampliada, na qual se busca,
para além da preservação do meio ambiente e da
conservação dos ativos ambientais e de outras
exigências, a gestão social dos territórios, com os
processos de decisão compartilhados e os atores
capazes de assumir as responsabilidades que
lhes cabe no desenvolvimento que – pretende-se
– seja por eles planejado.
Avançando um pouco mais nos pressupostos
que embasaram a realização das Oficinas Participativas do PDVJ, é importante ressaltar que
o planejamento precisa ser encarado enquanto
um processo cujas variáveis não são de antemão
conhecidas, implicando sempre o seu reconhecimento e mapeamento em coparticipação com os
atores envolvidos.

1 As Oficinas Participativas foram realizadas pela Fundação João
Pinheiro com o apoio operacional da empresa Mundo de Ideias
Eventos Sustentáveis, cujos relatórios subsidiaram a montagem
deste volume do PDVJ.

O planejamento territorial é, por sua vez, um processo técnico e político, que implica, de um lado,
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identificar os vários processos que interferem
nas dinâmicas socioespaciais de um território –
como as migrações, as estruturas produtivas, os
diferentes graus de urbanização etc. – e, de outro,
a efetiva participação social na consolidação
dos estudos técnicos, com o compartilhamento
dos seus principais conceitos e propostas, o que
garante não apenas a compreensão e inteligibilidade dos planos, mas a sua apropriação, numa
perspectiva crítica e construtiva, pelos diversos
atores e pelas instituições responsáveis por sua
efetiva implantação.
Este registro documental das Oficinas Participativas do PDVJ comprova exatamente isto, ou seja,
a preocupação da equipe técnica da Fundação
João Pinheiro em construir um Plano participativo, estratégico e operacional.
Todavia, para além de todos os desafios impostos
ao planejamento territorial de um modo geral,

este Plano de Desenvolvimento para o Vale
do Jequitinhonha concentra-se numa extensa
área geográfica, delimitada por dois dos territórios de desenvolvimento, criados em 2015 pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, a saber, o
1) Alto Jequitinhonha e o 2) Médio/Baixo Jequitinhonha, subdivididos em dois e seis microterritórios, respectivamente, e um total de 59
municípios bastante distintos entre si, que se
articulam nos territórios e microterritórios de
forma bastante diferenciada.
As Oficinas Participativas realizadas pela FJP nos
territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
exerceram importante papel no sentido de
conectar, em âmbito local, os atores estratégicos e
de sensibilizá-los de modo a ampliar sua influência
sobre o desenvolvimento desses territórios e de
possibilitar a superação das desigualdades e dos
gargalos que marcam a gestão pública na região
nas diferentes esferas de governo.

Introdução

A discussão das propostas preliminares elaboradas pela equipe técnica da Fundação ocorreu
a partir do compartilhamento prévio com os
representantes locais de que as possibilidades do
desenvolvimento territorial sustentável precisam
estar radicadas na viabilidade de exploração do
potencial de recursos existentes nos próprios territórios. Ademais, o conhecimento compreensivo
das diferentes realidades por meio da realização
do Diagnóstico Propositivo teve o objetivo de
detectar e ativar esse “potencial”, ou seja, o conjunto articulado dos recursos físicos, humanos,
econômicos financeiros, tecnológicos e socioculturais de cada território.
O desenvolvimento sustentável também se
assenta e é o reflexo da riqueza e das forças do
tecido social interno e da potenciação de recursos
intangíveis, entre eles, o grau de associativismo, a
cultura e as tradições, que incidem fortemente para
o desenvolvimento econômico e material.
Essa diretriz impôs, inclusive metodologicamente, que a FJP fizesse o mapeamento prévio
dos atores estratégicos nas várias áreas e setores
da política pública e pela absorção dos canais de
participação já existentes, como foi, no caso específico deste Plano, a estratégia de atuação participativa em execução pelo Governo do Estado de
Minas Gerais por meio dos Fóruns Regionais.
As demandas da sociedade civil foram levantadas
nos 17 territórios de desenvolvimento em que o
estado de Minas Gerais foi dividido, totalizando
um número aproximado de 12.000. Para a elaboração do Diagnóstico Propositivo, as demandas
recolhidas nos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha e suas devolutivas foram
sistematizadas pela FJP de modo a facilitar a sua
compreensão e tratamento junto às demais informações e dados advindos das pesquisas e dos
levantamentos setoriais realizados pelos pesquisadores da instituição.
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Para a sensibilização das comunidades locais em
torno do Plano de Desenvolvimento para o
Vale do Jequitinhonha, atuando não apenas nas
Oficinas Participativas destinadas à elaboração
dos documentos finais do Plano, mas também
nos seus desdobramentos e fiscalização junto
aos órgãos competentes, a FJP contou com o
apoio da Associação Imagem Comunitária (AIC),
entidade especializada nesse tipo de trabalho.
Num balanço geral, conseguiu-se mobilizar, por
meio das seis oficinas, um público total de participantes de aproximadamente 500 pessoas,
sendo 40% de representantes da sociedade
civil e 60% da esfera pública, incluindo todas as
esferas de governo.
Espera-se, portanto, que a divulgação da documentação produzida no contexto das Oficinas
Participativas do PDJV possa contribuir para a
construção da sua própria sustentabilidade, que
se encontra ancorada, como foi dito, não apenas
na participação, mas na transparência e no controle social, fortalecendo-se ainda mais a prerrogativa dos atores locais no sentido de liderar o
processo de desenvolvimento por meio do seu
compromisso, implicação e participação em todo
o seu processo de planejamento e execução.

Parte I
Oficinas Participativas:
relatórios técnicos

Organização
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1
Organização
1.1

nos Fóruns Regionais; das Associações Microrregionais de Municípios e de diversas entidades
atuantes na região, entre outros.

IDENTIFICAÇÃO DOS
PARTICIPANTES

Para a identificação do grupo de representantes
dos municípios componentes de cada um dos
microterritórios envolvidos, estabeleceu-se um
critério de representatividade equilibrada, que
possibilitasse a presença tanto do poder público
local como de lideranças sociais de diferentes
áreas, conforme se segue.
As oficinas contaram também, além dos representantes locais e da equipe técnica de coordenação
da FJP, com a participação de representantes de
diversas secretarias, órgãos e instituições ligadas
ao Governo Estadual; de representantes de instituições de ensino superior; dos secretários
executivos dos Colegiados Executivos eleitos

1.2

ESTRATÉGIAS DE
MOBILIZAÇÃO

A mobilização da sociedade civil para participação
na construção do PDVJ, sob orientação da Fundação João Pinheiro, ficou a cargo da Associação
Imagem Comunitária (AIC), organização especializada na área.
A estratégia de comunicação utilizada foi de construção de uma rede de participação social em torno
do PDVJ, com o objetivo de criar vínculos entre
a sociedade e o Plano, não somente no processo

Quadro 1: Metodologia de identificação do público participante das Oficinas Participativas do Plano
de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha – 2017
Público

Nº de representantes

Tipo de representante

Poder público

2 por município

Prefeito e auxiliar direto
Associação comercial ou similar

Sociedade civil

4 por município

Agricultura familiar
Artesanato, cultura, turismo ou meio ambiente
Educação, saúde ou assistência

Segurança pública

2 por território
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de discussão das ações propostas para os territórios, mas também com o objetivo de criar canais
– sobretudo por meio da rede de comunicadores
comunitários – para acompanhamento das políticas públicas propostas.
A discussão das propostas presentes no Diagnóstico Propositivo ocorreu durante a realização das
Oficinas Participativas. Em virtude do limite em
relação ao número de participantes em cada oficina – devido a questões de logística, acomodação
e espaço – e para contemplar o maior número de
pessoas, o processo de mobilização social foi além
do próprio público participante, noticiando e sensibilizando as populações locais sobre a realização
do PDVJ.

Para a realização das oficinas, procurou-se engajar
as principais lideranças sociais em cada uma das
cidades dos microterritórios, de modo que elas se
tornassem agentes catalizadores das demandas
sociais de suas áreas de atuação e de suas comunidades. Portanto, essas lideranças locais atuaram
como delegados representativos da sociedade
civil. É importante observar que os representantes
convocados pela AIC foram desvinculados do setor
público – o qual foi convidado exclusivamente pela
Fundação João Pinheiro.
De modo a ampliar o processo participativo de
construção do PDVJ e alcançar um maior número
de pessoas, a AIC, em conjunto com comunicadores locais, instituiu a campanha Vale Participar,

Design colaborativo da campanha de mobilização em torno
do PDVJ – Município de Medina – 2016

Organização

Equipe de intervenção presencial de divulgação do PDVJ – Município de Diamantina – 2017

Publicação no Facebook da campanha Vale Participar, empreendida pela AIC – 2017
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Atividades preparatórias das Oficinas Participativas nos microterritórios – Almenara – 2017

criando novos espaços de diálogo com a população, por meio digital (hotsite, fanpage do Facebook, Whatsapp e e-mail), pela imprensa – rádio,
televisão e canais impressos – e mediante intervenções presenciais em 12 cidades dos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. Esses
canais se tornaram não somente fonte de novas
propostas e considerações sobre o PDVJ, como
também espaço de divulgação do próprio Plano
e consolidação do sentimento de apropriação
pela população, o que objetiva contribuir para a
sua implementação.
Em síntese, as ações de divulgação do PDVJ
junto às comunidades locais se deram em quatro
momentos: 1) durante as atividades preparatórias
das Oficinas Participativas nos microterritórios;
2) na cobertura e divulgação das oficinas propriamente ditas; 3) nas ações pós-oficinas, com a edição
colaborativa de todo o conteúdo produzido e sua
divulgação; e 4) na distribuição de duas mil cópias
de um Almanaque contendo a síntese das estratégias e ações propostas neste Plano.

panhou a equipe técnica da FJP no decorrer de todas
as oficinas, da página principal do site criado para a
realização da campanha Vale Participar – <www.
valeparticipar.org.br> – e da capa do Almanaque.

1.3

PROGRAMAÇÃO GERAL

As oficinas foram realizadas em três períodos, nos
municípios e datas conforme o quadro a seguir:
As Oficinas Participativas, por sua vez, foram realizadas de acordo com a programação geral apresentada no quadro 3.
Quadro 2: Cronograma de execução das Oficinas
Participativas – Plano de Desenvolvimento para
o Vale do Jequitinhonha – 2017
22 a

30/01 a

13 a

26/01/2017

08/02/2017

17/02/2017

Pedra Azul - 01/02

Diamantina - 14/02

Araçuaí - 24/01

Nos anexos deste volume, encontram-se as imagens
de algumas das peças de divulgação produzidas,
como é o caso do fôlder, do estandarte que acom-

Almenara - 03/02
(+ Jacinto e
Felisburgo)
Itaobim - 06/02

Capelinha - 16/02

Organização
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Quadro 3: Programação geral das Oficinas Participativas – Plano de Desenvolvimento para o Vale do
Jequitinhonha – 2017
Programação geral
Horário

Atividades

8h30/9h

Café de recepção e registro dos participantes

9h/9h45

Abertura e apresentação técnica por parte da FJP com a descrição das etapas de
elaboração do PDVJ e síntese do Diagnóstico Propositivo

9h45/10h

Divisão dos presentes nos cinco temas: (1) Desenvolvimento Produtivo e Meio
Ambiente; (2) Educação e Cultura; (3) Saúde e Proteção Social; (4) Cidades,
Infraestrutura e Logística; (5) Segurança Pública.

10h/12h30

Trabalhos dos grupos em espaços específicos

12h30/13h30

Almoço

13h30/14h

Retorno e organização para a plenária

14h/17h30

Plenária com apresentação das propostas discutidas por cada grupo (ações
propostas pela FJP e aquelas sugeridas pelos atores locais), nova discussão e
conclusão das propostas que deverão constar no PDVJ

17h30

Encerramento e café de despedida
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2
Oficina Participativa
de Almenara
2.1

Oficina Participativa de Almenara

ADESÃO À OFICINA

Em Almenara, além dos 14 municípios que compõem os 3 microterritórios envolvidos, estiveram
presentes mais seis municípios. Inicialmente previstos 122 participantes, o público foi de 104 participantes. Em um balanço geral das seis oficinas,
com um público total de aproximadamente 500

pessoas, constatou-se uma presença maior de
representantes da esfera pública – 60%, com predomínio do nível municipal de governo, versus
40% da sociedade civil. Almenara não fugiu deste
padrão, sendo que, do total de participantes,
59,0% representam a esfera pública e 41,0%
representam a sociedade civil. Na esfera pública,
em torno de 5% representam o nível federal, 30%
o nível estadual e 65% o nível municipal.

Lista de presença

(Continua)
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(Continua)

Lista de presença

Oficina Participativa de Almenara
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Oficina Participativa de Almenara

Lista de presença

(Continua)
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Lista de presença

(Conclusão)

Oficina Participativa de Almenara

2.2

GRUPOS TEMÁTICOS:
LISTAS DOS PARTICIPANTES
E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da organização de grupos temáticos, e as propostas aprovadas e as contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

aprovação final do material técnico produzido pela
Oficina e a ser incorporado no PDVJ.
Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter documental, observando-se, ainda, que cada grupo sistematizou os seus resultados de forma diferenciada
e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram
com destaque, em vermelho, as contribuições e os
acréscimos feitos no decorrer dos trabalhos.
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2.2.1 Desenvolvimento Produtivo, Agricultura e Mineração
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Almenara

Coordenação: Alexandre Queiroz e Jéssika de Andrade (Secretaria
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo
(Continua)

Oficina Participativa de Almenara
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

Oficina Participativa de Almenara

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo
(Conclusão)

Oficina Participativa de Almenara

2.2.2 Turismo e Meio Ambiente
Lista dos participantes
Coordenação: Juliana Minardi e Estevão Vilela (EPPGG)
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Oficina Participativa de Almenara

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Almenara
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2.2.3 Educação
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Almenara

Coordenação: Juliana Riani
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Almenara
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Oficina Participativa de Almenara

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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2.2.4 Cultura
Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marta Procópio e Aline Dias (Secretaria de Estado de Cultura - SEC)
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.

Ações para o fomento e o apoio à gestão pública da cultura:
Incentivar a instituição, a capacitação e a manutenção de equipes de gestão municipal
da área cultural;
Recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas de cultura
e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão das políticas públicas,
como audiências públicas, fóruns e conferências municipais;
Destinar recursos orçamentários para a gestão pública da cultura de forma a instituir e manter
espaços que atendam aos grupos culturais regionais;
Fortalecer a presença dos agentes públicos estaduais nos territórios;
Promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura de acordo com as especificidades
dos territórios visando o fortalecimento do artesanato, das festas e celebrações tradicionais;
Estimular a participação municipal no inventário participativo do patrimônio cultural (material
e imaterial) nos territórios, coordenado pelo IEPHA;
Elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação e valoração
da cultura local;
Reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas, produtores de queijo artesanal,
mestres de ofício e demais produtores de cultura dos territórios.
Articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar a fixação da
população em seus territórios de origem;
Estimular a construção de parcerias entre prefeituras municipais, organizações da sociedade e os
diferentes órgãos públicos, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;
Estimular as contrapartidas dos empreendimentos que impactam os territórios na proteção ao
patrimônio material e imaterial;
Articular ações, especialmente com a área da educação, que resultem em uma maior amplitude
da política pública de cultura;
Promover a abertura de editais regionais pelos mecanismos estaduais de financiamento
da cultura;
Dotar a região de espaços e infraestrutura cultural;
Estimular a adesão à politica de cultura de acordo com os requisitos do Sistema Nacional
de Cultura;
Resgatar as antigas manifestações culturais, como Folia de Reis, Boi de Janeiro, Pastorinhas,
entre outras;
Garantir que os recursos da cultura sejam realmente aplicados nessa área;
Garantir a presença de artistas locais nos eventos da região, evitando a perda da identidade
cultural (ocorrendo a massificação cultural), aculturação;
Editais regionalizados;
Retorno dos estudos feitos na área da cultura;
Fiscalização do uso do recurso do Fundo; É inconstitucional?!
Observar o plano estadual de cultura;
Fusão do Fundo e da Lei, que a empresa que vá financiar;
Observar o PEC de Cultura e que o território seja capaz de fazer o levantamento para fazer o
investimento na cultura;
Pensar em festivais para atrair o turismo, exemplo, festival gastronômico; propostas culturais
para a valorização local;
Planejamento e foco no que se quer;
Teatro como trabalho permanente;
Feira permanente de artesanato
Frango da mulher parida;

Oficina Participativa de Almenara

h.

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
II.
a.
III.
a.
b.
Oficina Participativa de Almenara

c.
d.
e.
f.
IV.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
V.
a.
b.
c.

(Conclusão)

Falta de pessoal técnico. IEPHA não tem política de técnicos;
Institucionalização (separar a secretária de cultura da de educação);
Problema da burocracia no inventário;
Problema de adequação do laudo à realidade dos municípios: IEPHA (demora entre a entrega
do laudo e a liberação do recurso);
Criação do fundo municipal de cultura;
Intercâmbio cultural entre os municípios.
Ações para o apoio e fomento de feiras e mercados:
Valorizar os mercados municipais e feiras livres do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, por
meio de políticas publicas que busquem valorizar e reforçar estes espaços como lugares de
encontro onde acontecem relações comunitárias.
Ações para o apoio e fomento das festas populares:
Inventariar o patrimônio imaterial comum aos territórios, apoiar e estimular as diversas
manifestações culturais e artísticas;
Reforçar e estimular a construção de um calendário comum de festas religiosas e outras
celebrações populares nos territórios;
Estimular a criação e manutenção de um circuito de eventos visando estimular o 		
turismo cultural;
Melhor divisão dos recursos em todo o ano;
Impedir que o dinheiro seja investido em festas de massas;
Usar os recursos de acordo com o calendário cultural
Ações para o apoio e fomento ao artesanato:
Valorizar a produção e promover o fortalecimento da comercialização do 			
artesanato tradicional;
Valorizar as organizações associativas dos artesãos de forma a capacitá-las para uma 		
gestão organizacional que responda às necessidades fiscais e estimule-os para uma prática
mais colaborativa;
Estimular o apoio das prefeituras para a regularização da gestão das associações de artesãos
dentro das atuais exigências cartoriais;
Elaborar projeto de lei que resguarde os direitos de autor dos artesãos;
Incentivar a formulação e implementação de programas e parcerias institucionais de longo
prazo com as associações de artesãos;
Destinar mais vagas para o Médio e o Baixo Jequitinhonha na feira nacional;
Escoamentos dos produtos do Vale (eliminação dos intermediários);
Aumentar as vagas nos territórios Médio e Baixo na feira nacional de artesanato;
Participação do Sebrae para a melhora do produto;
Criação do selo cultura dos artesãos.
Ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
Promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das comunidades qui
lombolas, das etnias indígenas e demais comunidades tradicionais com processo de 		
titularização das terras;
Conferir prioridades aos municípios Chapada do Norte, Berilo, Araçuaí e outros municípios
do Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto do seu patrimônio e a situação atual de 		
risco e degradação;
Promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas biológicas		
incorporem as questões fundiárias e sociais que envolvem as populações tradicionais que
nelas habitam.
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2.2.5 Saúde
Lista dos participantes

Coordenação: Fátima Beatriz Fortes e Lívia Cruz

Oficina Participativa de Almenara
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.		
a. 		
b.
c. 		
d. 		

Oficina Participativa de Almenara

e. 		
II.
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
III.		
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
IV.
V.		

São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
Desenvolver estratégias que estimule a implantação de protocolos, que valorize a atenção
programada, a priorização do atendimento e o encaminhamento de modo adequado;
Estabelecer estratégias que favoreçam a atuação integrada das equipes de NASF e das
Equipes de Saúde da Família;
Analisar a viabilidade e garantia de cobertura da ESF no meio rural por meio de unidades
móveis com equipe itinerante para atender as comunidades mais distantes;
Aperfeiçoar estratégias para o acompanhamento da saúde da criança e adolescente em
idade escolar a partir do fortalecimento da articulação entre as Secretarias de Saúde 		
e Educação, municipais e estaduais;
Rever e ampliar a participação estadual no financiamento da atenção primária.
São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
Implementar os Centro de Especialidade Médicas (CEM) nos territórios do Alto 		
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha;
Implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar os gargalos na
sua operacionalização;
Criar sistema informatizado de acompanhamento para integração da atenção primária e de
média complexidade;
Melhorar o sistema de transporte a partir da renovação da frota e estudar a possibilidade de
mudança do modelo para sistema de gestão terceirizada.
São ações para garantir o acesso à atenção de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar):
Concluir o Hospital Regional de Teófilo Otoni e construir o segundo hospital previsto 		
para a região;
Atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo a promo
ver melhorias na gestão e ampliar a sua capacidade de atendimento;
Implementar ações com vistas a favorecer a integração dos hospitais de pequeno porte na
rede de serviços de modo que possam cumprir a função social que deles se espera;
Aprimorar o sistema estadual de regulação que contemple estratégias para a melhoria do
acesso da população à atenção hospitalar, o que inclui o reforço da macro Jequitinhonha
para que possa regular os seus municípios;
Implementar os programas de capacitação e de educação permanente para os profissionais
e gestores da saúde;
Melhorar a estrutura da macrorregional Jequitinhonha para garantir o acesso aos 		
procedimentos de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar);
Reavaliar a capacidade instalada e a complexidade dos hospitais-sede das microrregiões
dos territórios.
Expansão da Rede Samu;
Implantação das UTIs de Almenara e Itaobim.
Avaliar e implementar o sistema de vigilância sanitária e epidemiológica.
Garantir a transferência dos repasses estaduais para os municípios de forma regular.
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2.2.6 Proteção Social
Oficina realizada em conjunto com o tema Saúde. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marly Canassa e Vera Westin
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.		
a.
b. 		
c. 		

d. 		
II.
a. 		

c. 		

d. 		
e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
III.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

Oficina Participativa de Almenara

b. 		

São grandes linhas de ação para a política de assistência social:
Identificar e apoiar as organizações não governamentais que já atuam nos territórios 		
e promover a articulação e integração de suas ações à política de assistência social, 		
garantindo ao poder público o papel de gestão da política;
Integrar ações da assistência social com a educação, saúde, cultura, desenvolvimento 		
agrário, trabalho e geração de renda e meio ambiente nas esferas municipal, regional 		
e estadual, de forma que as ações se concretizem;
Priorizar o foco na infância, adolescência e juventude, buscando introduzir nos conteúdos
dos serviços socioassistenciais um enraizado na cultura e modo de vida local e a combinação
com elementos da tecnologia que possam ser mais atrativos para esse público, tanto na cida
de quanto nas comunidades rurais, como alternativas aos comportamentos de risco;
Fortalecer a atenção ao idosoa tanto na Proteção Básica quanto na Especial, como forma
de prevenir e/ou minorar violações de direito, abuso econômico e outros agravos.
São linhas de ações específicas para a política de assistência social:
Criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar concursos 		
públicos para efetivação das equipes;
Garantir os direitos trabalhistas dos profissionais de assistência social como prioridade 		
dos órgãos gestores da assistência social, segundo preconiza a NOB SUAS 2012 (Gestão
do Trabalho), com vistas a evitar a precarização do trabalho das equipes sociais;
Viabilizar a informatização dos registros de prontuários e atendimentos da proteção 		
social básica e especial integrada aos demais sistemas, com finalidades gerenciais e visando
dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições adequadas para o controle e avaliação
dos indicadores fornecidos para o MDS e a SEDESE (vigilância sócio assistencial);
Acionar as agências reguladoras e promover a articulação com as operadoras para 		
aprimorar a oferta de serviços de internet banda larga nos municípios;
Constituir equipe exclusiva para a vigilância sócio assistencial, composta por sociólogo,
estatístico e demais profissionais ligados à análise e gestão da informação;
Intensificar a atuação da SEDESE para fortalecer o trabalho das regionais nos territórios;
Ampliar e estruturar serviços de emissão de documentos;
Implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, indígena
e demais comunidades tradicionais;
Expandir a rede de equipamentos da Proteção Social Básica e Especial;
Empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar 		
o co-financiamento estadual e federal para a implantação das medidas socioeducativas em
meio aberto.
São ações para a capacitação dos profissionais ligados à assistência social:
Promover capacitação nas áreas de análise de dados, métodos quantitativos, estatísticas e
tecnologia de informação com objetivo de melhorar o lançamento, monitoramento 		
e avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
Promover capacitação de conselheiros, principalmente os representantes das entidades
sociais das comunidades rurais e de usuários; e de monitores e educadores sociais 		
dos serviços socioassistenciais;
Promover cursos sempre que ocorrerem mudanças na legislação que rege a assistência
social, suas ações, serviços, protocolos e programas;
Promover capacitações continuadas presenciais em locais mais próximos à atuação 		
dos profissionais, incentivando a troca de experiências;
oferecer cursos de capacitação e qualificação para as equipes de profissionais das 		
Regionais da SEDESE, de modo a qualifica-los para melhor responder às demandas 		
dos municípios.
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2.2.7 Cidades, Infraestrutura e Logística
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Almenara

Coordenação: Altamir Fialho, Carlos Henrique de Melo (QVCS) e Daniela Tomich (Locale)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Almenara
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Oficina Participativa de Almenara

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Almenara
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2.2.8 Segurança Pública
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Almenara

Coordenação: Délio Cunha e Sálvio Lemos

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
II.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
III.
a. 		

Proposições para os campos da densidade institucional e da infraestrutura urbana
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Civil;
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Militar 		
(Policiamento urbano e Patrulha Rural);
Ampliação da estrutura de funcionamento da comarca e diretriz de fixação 			
dos profissionais na comarca;
Revitalização e ordenamento dos espaços públicos para fomentar a apropriação 		
pública do ambiente e aumentar níveis de vigilância informal (criação de espaços seguros).
Proposições para o campo Gerencial
Auxílio para produção elaboração de Planos Municipais de Segurança Pública, 		
ênfase em política de prevenção, organizando e articulando instituições da 			
assistência social, educação e associações de bairro e outras;
Auxílio para capacitação e fortalecimento do CONSEP (infraestrutura) e 			
dos instrumentos e instituições de planejamento participativo na segurança pública;
Incentivo para fortalecimento das ações de policiamento comunitário. Aproximação 		
entre polícia e comunidade.  Capacitação de policiais em metodologias 			
de policiamento comunitário;
Criação de espaço interinstitucional de interlocução entre Poder Público 			
Municipal (Prefeituras e Câmara de Vereadores), Poder Judiciário e Forças de Segurança
Pública (GGIM).
Proposições SEG acrescidas em sala
Criação do Centro de Internação do Adolescente (CIA) em Almenara;

(Continua)
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b. 		
c. 		
d. 		
IV.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

(Conclusão)

Fortalecimento do efetivo da PM e da PC principalmente nas cidades-polo, 			
Almenara e nas cidades de fronteira (Mata Verde e Jordânia);
Fortalecimento da Patrulha Rural em Almenara e criação da Patrulha Rural nos 		
outros Municípios do Microterritório (Bandeira, Jordânia, Mata Verde e Rubim);
Ampliar o atendimento dos serviços de reboque de veículos, produtos de crimes 		
e infrações de trânsito, cujo credenciamento é feito pelo DETRAN-MG, visando 		
atendimento de todos os municípios do micro e não só ao município de Almenara.
Proposições relativas a outros temas acrescidas em sala
Implementação do CAPES AD (Almenara);
Fortalecimento do Programa Aliança pela Vida (incremento de vagas nas 			
comunidades terapêuticas conveniadas);
Criação de Políticas Públicas para os locais de maior vulnerabilidade Social, visando 		
minimizar os problemas de Segurança Pública;
Implementação de Programa de enfrentamento da criminalidade entre jovens, 		
crianças e adolescentes que envolvesse as forças de segurança, organizações do 		
terceiro setor e instituições de ensino;
Melhoramento da pavimentação e iluminação das vias urbanas das cidades 			
do Micro (facilitando acesso das forças de segurança, saúde).

Oficina Participativa de Almenara

2.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista do local do evento - ALFA Faculdade de Almenara

Recepção e inscrição dos participantes

Plenária: participantes

Plenária: intervenções dos participantes

Oficina Participativa de Almenara
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Abertura dos trabalhos por Sálvio Lemos

Apresentação da FJP e do PDVJ por Alexandre Queiroz

Deslocamento dos grupos para as salas

Discussão do Tema Desenvolvimento Produtivo,
Agricultura e Mineração

Discussão do Tema Cultura e Educação

Discussão do Tema Proteção Social e Saúde

Discussão do Tema Segurança Pública

Plenária: apresentação dos resultados dos grupos
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3
Oficina Participativa
de Araçuaí
3.1

ADESÃO À OFICINA

Lista de presença

(Continua)

Oficina Participativa de Araçuaí

Em Araçuaí, além da participação dos oito municípios que compõem o microterritório, estiveram
presentes mais cinco municípios. Inicialmente
previstos 82 participantes, o público foi de 92 participantes. Em um balanço geral das seis oficinas,
com um público total de aproximadamente 500

pessoas, constatou-se uma presença maior de
representantes da esfera pública – 60%, com predomínio do nível municipal de governo, versus
40% da sociedade civil. Araçuaí não fugiu desse
padrão, sendo que, do total de participantes,
56,5% representam a esfera pública e 43,5%
representam a sociedade civil. Na esfera pública,
em torno de 8% representam o nível federal, 40%
o nível estadual e 52% o nível municipal.

50

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Oficina Participativa de Araçuaí

Lista de presença

(Continua)
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(Conclusão)

Lista de presença

Oficina Participativa de Araçuaí
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3.2

aprovação final do material técnico produzido
pela Oficina e a ser incorporado no PDVJ.

GRUPOS TEMÁTICOS:
LISTAS DOS PARTICIPANTES
E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da
organização de grupos temáticos, e as propostas
aprovadas e contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter
documental, observando-se, ainda, que cada
grupo sistematizou os seus resultados de forma
diferenciada e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram
com destaque, em vermelho, as contribuições e
acréscimos feitos no decorrer dos trabalhos.

3.2.1 Desenvolvimento Produtivo e Meio Ambiente

Oficina Participativa de Araçuaí

Lista dos participantes

Coordenação: Alexandre Queiroz e Patrícia Albano

(Continua)

53

Lista dos participantes

(Continua)

Oficina Participativa de Araçuaí

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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Oficina Participativa de Araçuaí

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Araçuaí
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3.2.2 Educação
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Araçuaí

Coordenação: Agnez Saraiva
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.

a. 		

b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

b. 		
c. 		
III.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
IV.
a. 		
b. 		
c. 		
V.
a. 		

Oficina Participativa de Araçuaí

II.
a. 		

Para suporte à educação infantil e ensino fundamental, nos anos iniciais, deverá 		
ser constituída, nas Superintendências de Ensino de Almenara, Araçuaí e Diamantina, 		
uma comissão deliberativa composta por técnicos das SREs, dirigentes municipais 		
de educação, representantes dos professores e da sociedade civil, entre outros, 		
com pelo menos 50% de membros originários da sociedade civil, com o objetivo 		
de trabalhar alternativas para superação de problemas, com o apoio da 			
SEE-MG, considerando:
Estudo sobre o sistema de nucleação das escolas, com vistas ao seu aprimoramento,		
seja na área urbana ou rural, levando em conta as especificidades de cada etapa 		
de ensino de forma a não agrupar educação infantil e anos iniciais do fundamental 		
em uma mesma turma;
Estudos sobre efeitos de desterritorialização das crianças que se deslocam de 		
suas comunidades tradicionais:
Para a educação infantil: meta de 100% de atendimento das crianças de 4 e 5 anos 		
de idade, prioritariamente nas áreas rurais;
Inventário e avaliação das condições dos prédios escolares onde estão instaladas 		
as unidades escolares, segundo modelo a ser fornecido pala SEE-MG, para elaborar 		
um plano de intervenção conjunta para melhorias, buscando a parceria do ME;
Avaliação dos recursos didáticos e tecnológicos para o uso diário como recurso 		
para o ensino e aprendizagem.
São ações para o suporte ao ensino fundamental, nos anos finais:
Programas de bolsas de estudos nos moldes do Projovem Campo – Saberes 			
de Minas, com monitoramento das escolas e das SREs;
Ações interdisciplinares nas escolas, com feira de ciências, feira de profissões, 		
encontros culturais, dentre outros, de forma a despertar no adolescente a sua 		
capacidade de projetar o seu futuro profissional e pessoal;
Programa de correção de fluxo adequado à realidade de cada município, 			
considerando a EJA como uma alternativa.
São ações para o suporte ao ensino médio:
Oferta em turnos diferenciados, principalmente o noturno, conforme a realidade 		
de cada município, considerando condições para esse acesso, como transporte 		
escolar e alimentação;
Adequação de conteúdos das disciplinas às características socioeconômicas, 			
demográficas e culturais da região, por meio de encontros e diálogos com 			
os educadores e outros interessados;
Oferta de cursos alternativos, em horários que sejam adequados para os alunos, 		
com continuidade e diversidade em consonância às potencialidades econômicas		
da região e capilaridade territorial;
Apoio às Escolas Famílias Agrícola, tendo como referencia a sua atuação sob dois 		
pilares, pedagogia da alternância e desenvolvimento de projeto local junto aos estudantes.
São ações para o suporte à Educação de Jovens e Adultos (EJA):
Inclusão no currículo de disciplinas que ajudem para uma formação empreendedora 		
dos alunos, com habilidades e competências para gestão e formas de organização, 		
visando a inclusão social;
Programas de concessão de bolsas de estudos, para as populações vulneráveis, 		
principalmente da região rural;
Funcionamento em horários e locais adequados, definidos em conjunto com a 		
comunidade local, com numero flexível de alunos por turma, de forma a permitir 		
o acesso da população que está fora da escola.
São ações para o suporte à educação em tempo integral:
Realização de um diagnóstico sobre a situação das escolas de tempo integral, em parceria

(Continua)
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b. 		
c. 		
VI.
a. 		

b. 		

Oficina Participativa de Araçuaí

c. 		
d. 		
e. 		

f. 		

g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
VII.
a. 		
b. 		

(Continua)

com os municípios, com avaliação de espaço, professores, transportes, recursos 		
didáticos, alimentação, dentre outros;
Apoio à modalidade de tempo integral nas escolas estaduais e municipais, como forma de
combate ao trabalho infantil em especial nas comunidades rurais, com oferta de oficinas,
acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, lazer e artes;
Utilização de oficineiros das comunidades locais, priorizando os artesãos e demais 		
mestres reconhecidos pela comunidade local e referendado pelas instituições formais		
como SEE e SEC.
Para a capacitação continuada do corpo docente, técnico e gestores atuantes em		
todas as modalidades e níveis de ensino, deverá ser apoiado um programa de		
capacitação considerando:
Capacitação dos professores alfabetizadores da rede estadual e municipal dos três		
primeiros anos do ensino fundamental, com metodologia específica para aqueles que 		
lecionam em turmas multisseriadas, com as diretrizes do PNAIC e coordenação 		
e monitoramento das Superintendências Regionais de Ensino;
Adoção de linhas de ensino-aprendizagem que considerem as particularidades do		
território urbano e rural e as relações interpessoais como famílias nucleares ou		
monoparentais, a partir da realidade das crianças;
Instituição de grupo de trabalho para estudo e criação de metodologia diferenciada, 		
de acordo com a realidade de cada escola, para facilitar a adaptação da criança para		
a transição das duas etapas do ensino fundamental;
Capacitação do corpo docente de programas de alfabetização de adultos e EJA, 		
com metodologia específica que considere o estudante adulto e a perspectiva de 		
sujeito do processo;
Capacitação para os docentes e outros profissionais que trabalham nos anos finais 		
do fundamental e no ensino médio, na modalidade do campo, com a metodologia		
das Escolas Família Agrícolas e adequação dos currículos e calendários escolares 		
à demanda do meio rural dos municípios da região;
Implementação das capacitações existentes dos técnicos e gestores para o uso dos 		
resultados das avaliações externas, a fim de acompanhar as escolas, as etapas e os 		
municípios, provendo de ferramentas que possibilitem ampliar essa supervisão às		
escolas municipais;
Capacitação em geral para envolver a comunidade escolar nos processos decisórios e 		
no dia-a-dia das unidades escolares;
Criação de um núcleo de acompanhamento dos programas de capacitação com vistas 		
a garantir o cumprimento das ações previstas;
Implantação de processos estaduais de monitoramento da capacitação dos docentes, 		
tendo em vista sua efetividade para produzir melhores resultados em relação aos seus alunos;
Capacitação dos docentes para trabalhar com as comunidades tradicionais quilombolas
e indígenas.
Para a qualificação do processo formativo do corpo docente técnico, deverão ser fortalecidas
e ampliadas as parcerias com as instituições de ensino superior públicas presentes 		
nos territórios, considerando:
A constituição de uma rede envolvendo Instituições de Ensino Superior (IES) para oferta
de cursos de capacitação, nos moldes da Rede Nacional de Capacitação e Educação 		
Permanente do SUAS;
A oferta de cursos presenciais de licenciatura, bacharelado e especialização na área de		
formação de professores, incluindo na base curricular a prerrogativa regional dos 		
territórios, com gratuidade para acesso aos programas educativos;

59

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

c. 		
d. 		

VIII.
a. 		

b. 		

O acompanhamento dos especialistas e estudantes universitários nas ações realizadas 		
a partir da formação, como possibilidade de aquisição e aprimoramento da prática 		
pedagógica e de gestão;
Ações de extensão com vistas à formação e orientação técnica de estudantes do ensino
médio e pequenos agricultores, conforme atividades vocacionais da região no âmbito rural,
a fim de potencializar o processo produtivo, gestão da produção e circulação, 		
incluindo-se a perspectiva de formação de associações e cooperativas produtivas para 		
maior alcance econômico.
Para a garantia do direito de acesso e permanência à educação, deverão ser promovidas
ações intersetoriais, considerando:
Articulação com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social com o objetivo de 		
alinhar os programas de assistência social de repasse de recursos e acesso a oficinas 		
de qualificação, socialização, entre outras, a grupos populacionais rurais, 			
prioritariamente, possibilitando melhores condições de acesso à educação, seja 		
diretamente ao estudante, seja a familiares, com estratégias para que os alunos e a 		
comunidade possam acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 		
Familiar (PRONAF) e organizar empreendimentos dentro da proposta de economia 		
solidária (ECOSOL);
Articulação com a Secretaria Estadual de Saúde a fim de promover ações preventivas, 		
tratamento e curativas de segmentos da população que, vitimados pela pobreza rural 		
em função das baixas condições de segurança em saúde, encontram-se com restrições
de mobilidade e outras dificuldades para acesso à educação;
Articulação com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais com 		
a finalidade de potencializar as iniciativas locais empreendedoras, fortalecendo a região
através de sua vocação e ampliando a capilaridade de produção e mercado.

Oficina Participativa de Araçuaí

c. 		

(Conclusão)

3.2.3 Cultura
Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Maria do Carmo Gomes
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.		
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

(Continua)

São ações para o fomento e o apoio à gestão pública da cultura:
Incentivar a instituição, a capacitação e a manutenção de equipes de gestão municipal
da área cultural;
Recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas 		
de cultura e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão		
das políticas públicas, como audiências públicas, fóruns e conferências municipais;
Destinar recursos orçamentários para a gestão pública da cultura em âmbito local 		
de forma a instituir e manter espaços culturais e equipamentos que atendam aos		
grupos culturais regionais;
Estimular a descentralização dos órgãos de cultura e fortalecimento da presença dos		
agentes públicos nos territórios, seja em museus, bibliotecas, escritórios técnicos, 		
em especial para o território do Médio/ Baixo Jequitinhonha;
Promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura de acordo com as prioridades
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f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
k. 		
l. 		
m.

Oficina Participativa de Araçuaí

n. 		
o. 		
p. 		
q. 		

r. 		
s. 		
II.
a. 		

b. 		

III.
a. 		

b. 		

(Continua)

e especificidades da região como promoção do artesanato, estimulo à manutenção das
festas e celebrações tradicionais;
Estimular a participação municipal no inventário participativo do patrimônio cultural 		
(material e imaterial) nos territórios, coordenado pelo IEPHA;
Elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação 		
e valoração da cultura tradicional;
Estimular e reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas, 		
produtores de queijo artesanal, sineiros, mestres de ofício e demais produtores de		
cultura dos territórios.
Estimular a organização e estruturação municipal da politica de cultura de acordo 		
com os requisitos do Sistema Nacional de Cultura, como mecanismo de gestão da cultura;
Articular ações, especialmente com a área da educação, que resultem em uma maior 		
amplitude da política pública de cultura;
Articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar 		
a fixação da população em seus territórios de origem, sejam migrantes voluntários 		
sejam atingidos por empreendimentos, sejam expulsos de suas terras por conflitos fundiários;
Promover a abertura de editais regionais pelos mecanismos estaduais de financiamento
da cultura, como previsto no projeto de lei de reformulação do mecanismo de incentivo fiscal;
Criar e implementar editais públicos a exemplo dos prêmios orientados para pessoa física
sem necessidade de prestação de contas;
Dotar a região de espaços e infraestrutura cultural por meio de um plano de investimento
e de parcerias com atores da sociedade civil com tradição de atuação na região;
Estimular a construção de parcerias sustentadas no tempo entre prefeituras municipais,
organizações da sociedade e os diferentes órgãos públicos, de diferentes níveis 		
de governo, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;
Estimular a vinculação entre as contrapartidas dos empreendimentos que impactam 		
os territórios e os programas públicos e sustentáveis, definidos com a participação 		
dos atingidos por esses empreendimentos;
Foi reivindicada a inclusão de proposta de dar transparência e efetividade ao 			
tombamento estadual da bacia do rio Jequitinhonha como mecanismo de proteção 		
das comunidades do Vale e do próprio rio (exemplo do que aconteceu com 			
a barragem de Irapé);
Foi proposta a obrigatoriedade da vinculação de recursos oriundos das empresas 		
que atuam na região, direcionados para a promoção e preservação do patrimônio		
e da cultura tradicional;
Foi proposta a criação de cursos técnicos regionais na área de patrimônio 			
cultural (exemplo: restauração).
São ações para o apoio e fomento de feiras e mercados:
Valorizar os mercados municipais e feiras livres do Alto e do Médio/Baixo 			
Jequitinhonha, por meio de políticas publicas que busquem a maximização de 		
suas potencialidades culturais, valorização e reforço do sentido de lugar de encontro, 		
de espaço onde se estabelecem relações comunitárias onde estão presentes 			
sentimentos de confiança e reconhecimento social mútuo;
Disponibilizar e/ou melhorar o transporte público para feirantes, assim como 		
a infraestrutura das feiras livres, a partir da reorganização dos seus espaços, melhoria 		
da qualidade e/ou ampliação do número de bancas, disponibilização de balanças,		
lixeiras, pontos de água, embalagens e banheiros.
São ações para o apoio e fomento das festas populares:
Inventariar o patrimônio imaterial comum aos territórios, apoiar e estimular as diversas
manifestações culturais e artísticas que lhe são próprias, bem como fortalecer o diálogo
entre os grupos e comunidades detentoras e produtoras de bens culturais com 		
os poderes públicos e a sociedade;
Reforçar e estimular a construção de um calendário comum de festas religiosas e 		
outras celebrações populares nos territórios, microterritórios ou nas escalas locais possíveis,
como forma de incentivar a conectividade das comunidades e a dinâmica de 			
seu reconhecimento como espaço e cultura compartilhados;
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Estimular a criação e manutenção de um circuito de eventos que possibilite as visitações
dos turistas e das próprias comunidades;
Foi ressaltada a necessidade de se preservar as festas tradicionais diante da ameaça 		
desagregadora dos eventos de massa;
Foi proposta a necessidade de garantir o Festivale, reconhecido como o único grande 		
festival cultural a manter as tradições regionais.
São ações para o apoio e fomento ao artesanato:
Valorizar a produção e promover a comercialização do artesanato tradicional de forma 		
a garantir que o produto reflita as referências culturais que o caracterizam e a sua 		
condição de produto comercializável;
Valorizar as organizações associativas dos artesãos de forma a capacitá-las para uma 		
gestão organizacional que responda às necessidades fiscais e estimule-os para 		
uma prática mais colaborativa;
Estimular o apoio das prefeituras para a regularização da gestão das associações de 		
artesãos dentro das atuais exigências cartoriais, com CNPJ, atualização periódica 		
das diretorias, elaboração de balancetes;
Mobilizar os artesãos e disponibilizar informações para fomentar a sua participação 		
em processos decisórios de políticas públicas orientadas para a atividade artesanal;
Elaborar projeto de lei que resguarde os direitos de autor dos artesãos de forma a 		
valorizar seu trabalho e propiciar melhores condições de vida dos artesãos;
Incentivar a formulação e implementação de programas e parcerias institucionais 		
de longo prazo com as associações de artesãos;
Foi proposta a criação de um programa de valorização dos mestres de oficio, artesãos 		
e oficineiros a partir de um reconhecimento formal que permitam seu acesso a 		
empregos e trabalhos nas áreas de cultura, educação e assistência social;
Foi proposta a valorização dos fazeres regionais e locais que devem ser estimulados 		
em programas educacionais desenvolvidos por entidades como Sebrae e Cras.
São ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
Estabelecer parâmetros para a elaboração e/ou a revisão de Planos Diretores e 		
outros instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, em especial no município 		
de Diamantina, no Alto Jequitinhonha, visando protege-lo diante de processos de 		
expansão e do adensamento urbanos;
Promover ações junto ao IPHAN no sentido de definir o perímetro de tombamento 		
federal no município do Serro, no Alto Jequitinhonha;
Promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das 			
comunidades quilombolas, das etnias indígenas e demais comunidades tradicionais 		
no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, com processo de titularização das terras;
Conferir prioridades aos municípios Chapada do Norte, no Alto Jequitinhonha, 		
Berilo e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto do seu patrimônio 		
e a situação atual de risco e degradação;
Promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas 			
biológicas incorporem as questões fundiárias e sociais que envolvem as populações 		
tradicionais que nelas habitam;
Regularizar a área tombada e estabelecer controle da ocupação da Serra dos Cristais, 		
em Diamantina, no Alto Jequitinhonha;
Promover ações junto ao IPHAN no sentido de elaborar uma normativa para 			
o licenciamento de obras e projetos nos conjuntos tombados de Diamantina e 		
do Serro, no Alto Jequitinhonha.
Não foi considerada como prioridade a revisão do plano diretor de Diamantina 		
ou da delimitação do centro do Serro. Foi consensuado que todos os centros 			
urbanos protegidos devam ter igual tratamento dos órgãos de proteção;
Foi proposta a definição de diferentes categorias de proteção ambiental em 			
áreas nas quais estão assentadas comunidades tradicionais;
Foi proposta a simplificação do processo de titularização fundiária.
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3.2.4 Saúde
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Araçuaí

Coordenação: Livia Cruz e Maria de Fatima Gomes
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São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
Desenvolver estratégias que estimule a implantação de protocolos, que valorize 		
a atenção programada, a priorização do atendimento e o encaminhamento de modo		
adequado; Monitorar as ações;
Estabelecer estratégias que favoreçam a atuação integrada das equipes de NASF 		
e das Equipes de Saúde da Família;
Fortalecer as gestões municipais para entenderem o fluxo da saúde e tornar 			
esses programas efetivos;
Analisar a viabilidade e garantia de cobertura da ESF no meio rural por meio 			
de unidades móveis com equipe itinerante para atender as comunidades mais distantes;
Articular junto à Secretaria de Estado da Educação estratégias para acompanhamento 		
da saúde da criança e adolescente em idade escolar;
Rever e ampliar a participação estadual no financiamento da atenção primária, 		
de forma a minimizar os efeitos da fragilidade fiscal e financeira da maioria dos municípios,
diante do potencial desse nível de atenção para resolver a maioria dos problemas 		
da população;
Regularizar e atualizar o repasse dos recursos estaduais e federais de forma sistemática.
São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
Implementar os Centro de Especialidade Médicas (CEM) nos territórios do Alto 		
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha;
Implantar estrategicamente sem diluir. Menos estrutura administrativa para não 		
ampliar gastos inviáveis. Já existe estrutura em Araçuaí (CISMEJE) que atende a média 		
complexidade, bastando o seu fortalecimento.
Implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar os 		
gargalos na sua operacionalização;
Avaliar o sistema estadual de transporte em saúde de modo a permitir a 			
renovação/ampliação da frota de veículos dos municípios de acordo com as necessidades
dos municípios;
Criação do CER (centro especializado de reabilitação físico, auditivo e visual).
São ações para garantir o acesso à atenção hospitalar (alta complexidade):
Construir dois hospitais regionais previstos para os territórios em questão, 			
segundo orientação da política estadual de atenção hospitalar quanto à sua localização
e sua função na rede de serviços;
Avaliar o fluxo como também a capacidade instalada;
Fazer uma reavaliação da capacidade instalada dos hospitais instalados nas sedes 		
dos microterritórios para aumento do MAC ( média e alta complexidade);
Solicitar custeio estadual e reajustar o valor dos recursos ProHosp, Rede Resposta 		
e Rede Cegonha;
Atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo 		
a promover melhorias na gestão e ampliar a sua capacidade de atendimento;
A atuação do Santa Rosália deve ser melhor delimitada: quem ele vai atender, 		
e o que ele vai oferecer;
Implementar ações com vistas a favorecer a integração dos hospitais de pequeno 		
porte na rede de serviços de modo que possam cumprir a função social que deles se espera;
Verificar a capacidade que cada município tem para Política de Pequenos Hospitais para
que sejam direcionados recursos para aproveitar a capacidade instalada que 			
alguns municípios possuem – Hospital de Virgem da Lapa - e possibilitar a prestação 		
de serviços, desafogando os municípios sede;
Aprimorar o sistema estadual de regulação que contemple estratégias para 			
a melhoria do acesso da população à atenção hospitalar, o que inclui o 			
fortalecimento da macro Jequitinhonha;
De forma a apoiar as proposições anteriores, deverão ser implementados os 			
programas de capacitação e de educação permanente para os profissionais e gestores 		
da saúde, de forma ampliada a toda a rede e em ambos os territórios.
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3.2.5 Proteção Social
Oficina realizada em conjunto com o tema Saúde. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marly Canassa e Maria de Fatima Gomes
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São grandes linhas de ação para a política de assistência social:
Identificar e apoiar as organizações não governamentais que já atuam nos territórios 		
e promover a articulação e integração de suas ações à política de assistência social, 		
garantindo ao poder público o papel de gestão da política;
Integrar ações da assistência social com a educação, saúde, cultura, desenvolvimento 		
agrário, trabalho e geração de renda e meio ambiente nas esferas municipal, regional 		
e estadual, de forma que as ações se concretizem;
Priorizar o foco na infância, adolescência e juventude, buscando introduzir conteúdos 		
dos serviços socioassistenciais enraizado na cultura e modo de vida local e a combinação
com elementos da tecnologia que possam ser mais atrativos para esse público tanto 		
na cidade quanto nas comunidades rurais, como alternativas aos comportamentos de risco;
Buscar parcerias com instituições de ensino, e buscar maneiras economicamente 		
viáveis de implantar as ideias;
Fortalecer a atenção ao idoso tanto na Proteção Básica quanto na Especial, 			
como forma de prevenir e/ou minorar violações de direito, abuso econômico e outros agravos.
Priorizar uma política educativa voltada para a qualidade de vida do envelhecimento.
São linhas de ações específicas para a política de assistência social:
Criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar 			
concursos públicos para efetivação das equipes;
Estudar a implantação de mecanismos de monitoramento e avaliação;
Garantir os direitos trabalhistas dos profissionais de assistência social como 			
prioridade dos órgãos gestores da assistência social, segundo preconiza 			
a NOB SUAS 2012 (Gestão do Trabalho), com vistas a evitar a precarização do 			
trabalho das equipes sociais;
Viabilizar a informatização dos registros de prontuários e atendimentos da 			
proteção social básica e especial integrada aos demais sistemas, com finalidades 		
gerenciais e visando dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições adequadas 		
para o controle e avaliação dos indicadores fornecidos para o MDS e a SEDESE 		
(vigilância sócio assistencial);
Constituir equipe exclusiva para a vigilância sócio assistencial, composta por 			
sociólogo, estatístico e demais profissionais ligados à análise e gestão da informação;
Intensificar a atuação da SEDESE junto aos municípios, de modo a ampliar a atuação 		
junto às gestões municipais de assistência social e implantar mais uma regional 		
nos territórios;
Ampliar e estruturar serviços de emissão de documentos;
Implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, 		
indígena e demais comunidades tradicionais;
Expandir a rede de equipamentos da Proteção Social Básica e Especial;
Solicitar CREAS regional na região do Médio Jequitinhonha. Solicitar mais assessoria		
jurídica na equipe do CREAS;
Empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar 		
o co-financiamento estadual e federal para a implantação das medidas socioeducativas
em meio aberto;
Garantir suporte no nível de gestão por meio da SEDPAC e SEDESE para reorganizar 		
as políticas para trabalho e renda, habitação, e dos direitos humanos.
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São ações para a capacitação dos profissionais ligados à assistência social:
Promover capacitação nas áreas de análise de dados, métodos quantitativos, 			
estatísticas e tecnologia de informação com objetivo de melhorar o lançamento, 		
monitoramento e avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
Promover capacitação de conselheiros, principalmente os representantes das 		
entidades sociais das comunidades rurais e de usuários; e de monitores e educadores 		
sociais dos serviços socioassistenciais;
Promover cursos sempre que ocorrerem mudanças na legislação que rege a assistência
social, suas ações, serviços, protocolos e programas;
Promover capacitações continuadas presenciais em locais mais próximos à atuação 		
dos profissionais, incentivando a troca de experiências;
Oferecer cursos de capacitação e qualificação para as equipes de profissionais das 		
Regionais da SEDESE, de modo a qualifica-los para melhor responder às demandas 		
dos municípios.

3.2.6 Cidades, Infraestrutura e Logística

Coordenação: Maria Izabel Valle, Paulo Madsen, Carlos Henrique de Melo (QVCS),
Osias Baptista Neto (Locale), José Roberto Pereira (UFLA)

(Continua)
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a. 		

Planejamento e Gestão Urbana e Municipal
Planejar e apoiar, articulando as esferas de governo estadual e federal, o fortalecimento
das administrações municipais para:
a.1. ampliação da sua capacidade de articulação com os órgãos regionais e centrais 		
dos governos estadual e federal para apoio à formulação, implementação e controle 		
de politicas públicas para atendimento das demandas locais;
a.2. fortalecimento da sua base econômica de forma a contribuir para a ampliação da sua base
de geração de receitas próprias;
a.3. ampliação da sua capacidade de gerenciamento das contas públicas de forma a 		
contribuir para o equilíbrio financeiro e a ampliação da sua capacidade de oferta 		
de infraestrutura e políticas públicas para a população.
b. 		
Planejar processos de formação, qualificação e capacitação do quadro de servidores 		
públicos municipais e de gestores e agentes políticos municipais;
c. 		
Planejar processos de fortalecimento do capital social local e dos conselhos 			
municipais, com capacitação e qualificação da participação na construção, 			
implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, com ênfase 		
na formação política contínua e buscando parcerias;
d. 		
Planejar o fortalecimento das associações microrregionais de municípios como 		
suporte às administrações municipais;
e. 		
Promover estudos para a instituição de um sistema de informações territoriais 		
georreferenciadas, com a parceria dos órgãos públicos, das concessionárias 			
de serviços públicos, de universidades e outras instituições, que possibilite 			
aos municípios o acesso a imagens e bases cartográficas como suporte ao planejamento
articulado das políticas públicas;
f. 		
Planejar o apoio técnico e institucional à elaboração e/ou revisão de planos e legislações
urbana e municipal, para aplicação de forma objetiva, sustentável e inclusiva, objetivando:

(Conclusão)

(Continua)
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a proteção ao patrimônio ambiental e histórico-cultural material e imaterial;
a provisão de habitação de interesse social;
a infraestrutura de apoio ao desenvolvimento econômico;
a provisão de espaços públicos de qualidade para usufruto da população de forma 		
democrática e inclusiva;
o controle da ocupação urbana, do adensamento urbano e da expansão urbana;
a coibição da ocupação urbana em de áreas de risco e em Áreas de Preservação 		
Permanente (APP);
a difusão da cultura de resiliência em proteção e defesa civil, reduzindo as 			
vulnerabilidades das ameaças com ênfase na Gestão do Risco de Desastres e nos 		
pontos geográficos de maior vulnerabilidade;
a gestão participativa desses instrumentos, incluindo monitoramento, avaliação 		
e revisão, a partir da participação efetiva da população local.
Planejar o apoio técnico e institucional à elaboração e/ou revisão dos planos municipais
de politicas setoriais e a instalação e/ou a adequação dos conselhos municipais 		
correspondentes, com especial atenção à redução dos déficits nas áreas rurais, 		
considerando as articulações intersetoriais no âmbito municipal entre as políticas 		
urbanas, econômicas, ambientais e sociais, em especial:
Planos Municipais de Habitação Social e de Regularização Fundiária;
Planos Municipais de Mobilidade Urbana;
Planos Municipais de Saneamento Básico;
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, considerando a criação 		
de consórcios intermunicipais;
Planos Municipais de Segurança da Água, considerando a gestão integrada dos 		
recursos hídricos.
Promover a divulgação ampla de informações, documentos e legislações municipais, 		
estaduais e federais, como suporte ao controle social.
Saneamento Ambiental
Promover a articulação das ações de saneamento ao Plano de Urgência para 			
Enfrentamento da Seca no Norte e Nordeste de Minas Gerais, ao Plano Estadual 		
de Saneamento Básico e ao Plano Nacional de Saneamento Rural, buscando fomentar 		
o uso de tecnologias adequadas e de custos de operação e manutenção compatíveis 		
com as diferentes realidades locais, incluindo a participação social, como os Sistemas 		
Simplificados de Abastecimento e o Projeto Caixa D’água;
Promover a articulação das ações de saneamento a estudos técnico-ambientais 		
do Semiárido Mineiro, a partir de Planos Diretores de Comitês de Bacias Hidrográficas, 		
em especial Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha, 		
com o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros Do Médio/Baixo 			
Jequitinhonha e com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí, assim como 		
projetos e diagnósticos desenvolvidos na Copasa, na Copanor e em órgãos estaduais, 		
visando avaliar a disponibilidade hídrica na região e propor alternativas para assegurar
o abastecimento de água para consumo humano, por meio de soluções de 			
abastecimento de água caracterizadas pelo convívio com a seca e não de combate à ela,
com especial atenção à redução dos déficits nas zonas rurais;
Desenvolver estudo de viabilidade econômica para reorientar a gestão e o funcionamento
da Copasa e Copanor, de forma a viabilizar a ampliação do atendimento às demandas 		
dos municípios onde atuam, com especial atenção à redução dos déficits nas zonas rurais;
Fomentar, no âmbito do conjunto de programas estaduais nas áreas de saneamento, 		
agricultura, saúde, educação, dentre outros, a realização de estudos hidrogeológicos 		
adequados sobre as alternativas de captação, reservação e distribuição da água, 		
com destaque para fomento às tecnologias já implantadas na região, como as 		
barraginhas, as barragens de contenção de terreirão e de telhado, cisternas de captação
das águas das chuvas, incluindo os poços artesianos quando se mostrarem como 		
a alternativa mais adequada em função de especificidades da região.

(Continua)
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Acessibilidade e Mobilidade
Promover a articulação das ações em acessibilidade e mobilidade aos estudos de 		
revisão do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT), no sentido de planejar 		
a manutenção e/ou implantação de rodovias estratégicas para a ligação permanente 		
e segura das cidades e municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo 			
Jequitinhonha entre si e com os principais eixos rodoviários do estado, permitindo 		
o escoamento da produção e o transporte das pessoas;
b. 		
Promover a articulação das ações em acessibilidade e mobilidade aos estudos de 		
revisão do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT), no sentido de incrementar
o desempenho dos sistemas logísticos e de transporte intermunicipal de passageiros 		
na região;
c. 		
Planejar o apoio aos municípios e às associações microrregionais de municípios para 		
a readequação ambiental de estradas vicinais de forma a permitir o deslocamento 		
permanente da população das zonas rurais para as sedes municipais, o escoamento 		
da produção, em especial da agricultura familiar e, ainda, o atendimento da população
rural pelas equipes volantes de educação, saúde e assistência social;
d. 		
Planejar a realização de intervenções na malha rodoviária para a melhoria das condições
de acessibilidade e mobilidade nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha,
priorizando, a curto prazo:
d.1. o trecho viário Diamantina/Milho Verde/Serro;
d.2. a recuperação da ponte Jequitinhonha em Almenara;
d.3. o trecho viário Virgem Lapa/entroncamento José Gonçalves de Minas(Ijicatu).
d.4. complementar o contorno de Minas Novas, na BR 367;
A longo e médio prazo, planejar os seguintes trechos:
d.5. complementação da pavimentação e obras de arte dos trechos entre Almenara, Jacinto e Sal
to da Divisa na BR-367;
d.6. pavimentação dos trechos compreendidos entre Senador Modestino Gonçalves, 		
Itamarandiba e Capelinha via MG-214;
d.7. pavimentação do trecho compreendido entre Capelinha e Setubinha, na MG-211;
d.8. pavimentação da ligação Pedra Azul/Almenara, passando por Pedra Grande, nas 		
rodovias BR-251 e MG-406;
d.9. conclusão da pavimentação da MG-010 que liga Conceição do Mato Dentro a Serro;
d.10. pavimentação dos trechos compreendidos entre Minas Novas, Chapada do Norte, 		
Berilo e Virgem da Lapa, na BR-367;
d.11. pavimentação do trecho entre Berilo e José Gonçalves de Minas;
d.12. pavimentação do trecho entre Novo Cruzeiro e Araçuaí na LMG-678;
d.13. pavimentação do trecho entre Pedra Azul e Jequitinhonha via BR-251 e MG-406;
d.14. pavimentação dos trechos compreendidos entre Pedra Azul e MG-614, no acesso 		
para Divisópolis, via Aracagi, e entre Divisópolis e Mata Verde via MG-610;
d.15. pavimentação do trecho entre Rubim e Rio do Prado, via MG-406;
d.16. pavimentação do trecho não pavimentado entre Joaíma e Fronteira dos Vales, na MG-105;
d.17. recuperação do pavimento nas rodovias BR-251 e BR-367 com a implantação de 		
terceira faixa nos aclives de subidas de serras.
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Recursos Energéticos
Planejar ações no sentido da ampliação do acesso à energia elétrica pelos domicílios 		
rurais, com a continuação do Programa Novos Encontros, incluindo estudos sobre 		
a redução de tarifas;
b. 		
Planejar ações no sentido da melhoria da qualidade da energia quanto a oscilações 		
e quedas, insuficiência no fornecimento de modo geral e expansão para a instalação 		
de indústrias, nos locais que essa energia é demandada;
c. 		
Desenvolver estudos visando à implementação de energias alternativas nos municípios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, em especial no que se refere à instalação 		
de complexos eólicos, de biocombustíveis, solares e produção de biomassa;
d. 		
Promover estudos sobre a viabilidade de instalação na microrregião de Araçuaí de 		
uma micro usina de energia solar, com recursos do Programa de Eficiência Energética, 		
a fundo perdido, para zerar os custos com energia dos municípios.
V.
Tecnologia da Informação e Comunicação
a. 		
Planejar o incentivo e o apoio para a participação dos municípios do Alto Jequitinhonha
e do Médio/Baixo Jequitinhonha no programa Rede Governo;
b. 		
Planejar o incentivo e o apoio para os governos locais no sentido de:
b.1. desenvolver política, plano ou programa de inclusão digital;
b.2. disponibilizar acesso público e gratuito à Internet através de centros de acesso;
b.3. disponibilizar acesso a conexão via wi-fi.
c. 		
Desenvolver estudos no sentido de ampliar a oferta de serviço de dados de modo 		
a dotar de acesso pessoas físicas e jurídicas;
d. 		
Planejar a ampliação e o acesso ao programa Minas Comunica II e a cobertura do serviço
de telefonia móvel nos municípios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.

Oficina Participativa de Araçuaí

IV.
a. 		

(Conclusão)
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3.2.7 Segurança Pública
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Araçuaí

Coordenação: Felipe Zilli e Délio Cunha
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I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
II.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		

3.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista do local do evento - Colégio Nazareth

Abertura dos trabalhos por Maria Izabel

Recepção e inscrição dos participantes

Apresentação da FJP e do PDVJ por Alexandre Queiroz

Oficina Participativa de Araçuaí

Proposições para os campos da densidade institucional e da infraestrutura urbana
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Civil e, 		
contribuição do grupo: instalação de plantão regionalizado;
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Militar 		
(Policiamento urbano e Patrulha Rural – duas equipes, quatro militares); Viaturas, 		
reforma do prédio da unidade;
Ampliação da estrutura de funcionamento da comarca (defensoria pública) e diretriz 		
de fixação dos profissionais na comarca;
Revitalização e ordenamento dos espaços públicos para fomentar a apropriação 		
pública do ambiente e aumentar níveis de vigilância informal (criação de espaços 		
seguros);  Centro histórico (Baixada), Canoeiro e Nova Esperança.
Proposições para o campo Gerencial
Auxílio para produção elaboração de Planos Municipais de Segurança Pública  		
ênfase em política de prevenção, organizando e articulando instituições da assistência 		
social, educação e associações de bairro e outras;
Auxílio para capacitação e fortalecimento do CONSEP (infraestrutura) e dos instrumentos
e instituições de planejamento participativo na segurança pública;
Incentivo para fortalecimento das ações de policiamento comunitário. Aproximação 		
entre polícia e comunidade.  Capacitação de policiais em metodologias de 			
policiamento comunitário;
Criação de espaço interinstitucional de interlocução entre Poder Público Municipal		
(Prefeituras e Câmara de Vereadores), Poder Judiciário e Forças de Segurança Pública (GGIM).

Oficina Participativa de Araçuaí
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Deslocamento dos grupos para as salas

Discussão do Tema Cidades, Infraestrutura e Logística

Discussão do Tema Desenvolvimento Produtivo
e Meio Ambiente

Discussão do Tema Segurança Pública

Discussão do Tema Cultura e Educação

Plenária: apresentação dos resultados dos grupos

Discussão do Tema Proteção Social e Saúde

Plenária: participantes
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Plenária: intervenções dos participantes

Palestra de encerramento por Alexandre Queiroz e Maria
Izabel

Palestra de encerramento por Alexandre Queiroz e Maria
Izabel
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4
Oficina Participativa
de Capelinha
4.1

Oficina Participativa de Capelinha

ADESÃO À OFICINA

Em Capelinha, além dos 7 municípios que compõem o microterritório, estiveram presentes
mais quatro municípios. Inicialmente previstos
76 participantes, o público foi de 52 participantes. Em um balanço geral das seis oficinas,
com um público total de aproximadamente

500 pessoas, constatou-se uma presença maior
de representantes da esfera pública – 60%, com
predomínio do nível municipal de governo,
versus 40% da sociedade civil. Capelinha não
fugiu deste padrão, sendo que, do total de participantes, 56,6% representam a esfera pública
e 43,4% representam a sociedade civil. Na
esfera pública, em torno de 17% representam
o nível federal, 43% o nível estadual e 40% o
nível municipal.

Lista de presença

(Continua)
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(Continua)

Lista de presença

Oficina Participativa de Capelinha
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(Conclusão)

Oficina Participativa de Capelinha

Lista de presença

4.2

GRUPOS TEMÁTICOS:
LISTAS DOS PARTICIPANTES
E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da
organização de grupos temáticos, e as propostas
aprovadas e contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

aprovação final do material técnico produzido
pela Oficina e a ser incorporado no PDVJ.
Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter
documental, observando-se, ainda que cada
grupo sistematizou os seus resultados de forma
diferenciada e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram com destaque, em vermelho, as contribuições e acréscimos feitos no decorrer
dos trabalhos.
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4.2.1 Desenvolvimento Produtivo
Lista dos participantes
Coordenação: Alexandre Queiroz e Patrícia Albano

(Continua)

Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

78

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Capelinha
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4.2.2 Meio Ambiente e Turismo
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Capelinha

Coordenação: Estevão Vilela (EPPGG), Caio Vasconcelos (Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agrário - SEDA) e Carolina Bittencourt (Secretaria de Estado de Turismo - SETUR)

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Capelinha
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Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Capelinha
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Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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4.2.3 Educação
Lista dos participantes
Coordenação: Helena Soares

Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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4.2.4 Cultura
Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Mônica Starling e Aline Dias (Secretaria de Estado de Cultura - SEC)
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Capelinha
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Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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4.2.5 Saúde
Lista dos participantes

Coordenação: Lívia Cruz e Vera Westin

Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Oficina Participativa de Capelinha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

4.2.6 Proteção Social
Oficina realizada em conjunto com o tema Saúde. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Lívia Cruz e Vera Westin
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

Lista dos participantes
Coordenação: Paulo Madsen, Altamir Fialho, Carlos Henrique de Melo (QVCS)
e Daniela Tomich (Locale)

Oficina Participativa de Capelinha

4.2.7 Cidades, Infraestrutura e Logística

(Conclusão)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

4.2.8 Segurança Pública

Oficina Participativa de Capelinha

Lista dos participantes

Coordenação: Karina Rabelo e Delio Cunha

(Conclusão)
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Oficina Participativa de Capelinha
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4.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Discussão do Tema Cidades, Infraestrutura e Logística

Recepção e inscrição dos participantes

Discussão do Tema Proteção Social e Saúde

Deslocamento dos grupos para as salas

Discussão do Tema Cidades, Infraestrutura e Logística

Oficina Participativa de Capelinha

Vista do local do evento - Legrand Recepções e Eventos

97

Discussão do Tema Segurança Pública

Plenária: apresentação dos resultados dos grupos

Plenária: intervenções dos participantes

Oficina Participativa de Capelinha

Discussão do Tema Desenvolvimento Produtivo
e Meio Ambiente

Plenária: participantes
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5
Oficina Participativa
de Diamantina
5.1

Oficina Participativa de Diamantina

ADESÃO À OFICINA

Em Diamantina, além dos 17 municípios que
compõem o microterritório, estiveram presentes
mais seis municípios. Inicialmente previstos 136
participantes, o público foi de 108 participantes.
Em um balanço geral das seis oficinas, com um
público total de aproximadamente 500 pessoas,
constatou-se uma presença maior de represen-

tantes da esfera pública – 60%, com predomínio
do nível municipal de governo, versus 40% da
sociedade civil. Diamantina não fugiu deste
padrão e, diferentemente das outras oficinas,
houve um predomínio acentuado da esfera
pública: do total de participantes, 70,4% representam a esfera pública e 29,6% representam a
sociedade civil. Na esfera pública, em torno de
15% representam o nível federal, 25% o nível
estadual e 60% o nível municipal.

Lista de presença

(Continua)
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Lista de presença
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Oficina Participativa de Diamantina

Lista de presença

(Continua)
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Lista de presença

5.2

GRUPOS TEMÁTICOS: LISTAS DOS
PARTICIPANTES E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

aprovação final do material técnico produzido
pela Oficina e a ser incorporado no PDVJ.
Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter
documental, observando-se, ainda, que cada
grupo sistematizou os seus resultados de forma
diferenciada e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram
com destaque, em vermelho, as contribuições e
acréscimos feitos no decorrer dos trabalhos.

5.2.1 Desenvolvimento Produtivo
Lista dos participantes
Coordenação: Alexandre Queiroz e Patrícia Albano

(Continua)

Oficina Participativa de Diamantina

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da
organização de grupos temáticos, e as propostas
aprovadas e contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

(Conclusão)
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Oficina Participativa de Diamantina

Lista dos participantes

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Diamantina
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Oficina Participativa de Diamantina

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Diamantina

5.2.2 Meio Ambiente
Lista dos participantes

Coordenação: Arnaldo Freitas (CEFET-MG), Estevão Vilela (EPPGG) e Marcos Nunes

(Continua)
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Lista dos participantes

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

Oficina Participativa de Diamantina

I. 		

(Conclusão)

(Continua)

Priorizar a preservação da água, construir barragens dea contenção e barraginhas 		
[em quantidade adequada] e realizar outras iniciativas que favoreçam uma maior 		
absorção da água no solo e o reabastecimento dos lençóis freáticos - poços artesianos 		
não são a solução de longo prazo; Politicas do proteção aos recursos hídricos.
II. 		
Fortalecer programas de recomposição de matas ciliares, favorecendo a proteção 		
e restauração de nascentes.
III.		
Fortalecer ações como o Programa um milhão de cisternas – coletando água da 		
chuva, [inclusive com a implantação do Programa de cisternas de 50 mil litros para 		
irrigação e retomando a implantação das cisternas de 16 mil litros em locais onde 		
não foi realizado o programa].
IV.
Fortalecer a educação ambiental e educação formal voltada para a agricultura familiar.
V. 		
Pesquisas acadêmicas voltadas para agricultura familiar.
VI.
Estimular a formação de florestas produtivas diversificadas a partir de espécies 		
nativas, com base em princípios agroecológicos e que propiciem a devida 			
subsistência aos produtores.
VII.
Incentivar a produção agroecológica.
VIII.
Destinar as terras devolutas vinculadas a contratos de cessão expirados, ou 			
a expirar, para programas de reassentamentos agroextrativistas.
IX.
Destinar terras (devolutas ou não) para a reforma agrária.
X. 		
Estabelecer mecanismos para restringir a monocultura do eucalipto e outras, 			
e revisar a concessão de quaisquer subsídios.
XI.
Adotar perspectiva territorial e integrada nos programas de proteção ao meio 		
ambiente articulação institucional para promoção de programas/cursos/fóruns ambientais.
XII.
Utilizar sistemas alternativos de irrigação e aproveitamento de barragens já construídas
para pequenos projetos de irrigação.
XIII.
Criar imposto compensatório sobre área de monocultura.
XIV.
Criar fundo de recuperação para áreas degradadas.
XV.
Incentivo econômico com base no mecanismo de Pagamento por Serviços 			
Ambientais (PSA) com foco em água e carbono.
XVI. Aperfeiçoar a fiscalização sobre mineradoras para evitar irregularidades e danos ambientais.
XVII. Reativar o programa Bolsa Verde.
XVIII. Valorizar o comitê de bacias hidrográficas, fortalecendo o apoio aos projetos 			
de preservação e uso sustentável do meio ambiente.
XIX. Inclusão da participação popular na definição das ações de contrapartida ambiental 		
dos empreendimentos minerários (de modo a estarem mais compatíveis 			
aos anseios da população).
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(Conclusão)

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Capacitação operacional dos técnicos.
Beneficiamento no local de extração.
Investir em estudos sobre aproveitamento de resíduos.
Redistribuição dos royalties da mineração pelas comunidades no entorno 			
do empreendimento.
XXIV. Melhoria da assistência técnica veterinária.
XXV. Aplicação da legislação sanitária ambiental.
XXVI. Cursos de capacitação para o pequeno produtor; educação ambiental.
XXVII. Cercamento de nascentes, curvas de nível.

5.2.3 Turismo

Lista dos participantes

Oficina Participativa de Diamantina

Coordenação: Juliana Minardi, Nelson Quadros e Carolina Bittencourt
(Secretaria de Estado de Turismo - SETUR)
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Oficina Participativa de Diamantina

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Diamantina

5.2.4 Educação
Lista dos participantes
Coordenação: Helena Soares

(Continua)
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(Conclusão)

Oficina Participativa de Diamantina

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Diamantina
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(Conclusão)

Oficina Participativa de Diamantina

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

5.2.5 Cultura
Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Mônica Starling e Aline Dias (Secretaria de Estado de Cultura - SEC)
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		
f. 		

(Continua)

São ações para o fomento e o apoio à gestão pública da cultura:
Incentivar a instituição, a capacitação e a manutenção de equipes de gestão 			
municipal da área cultural;
Efetivação das carreiras no âmbito municipal, de forma a assegurar a continuidade das ações;
Criar Secretarias municipais de cultura específicas;
Autonomia da gestão municipal da cultura no que diz respeito a recursos financeiros, 		
quando articulada com outras áreas de políticas públicas;
Recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas 		
de cultura e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão 		
das políticas públicas, como audiências públicas, fóruns e conferências municipais;
Conferir maior autonomia aos conselhos de forma que possam atuar de forma efetiva não
respondendo apenas aos interesses do executivo municipal;
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g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
k. 		
l. 		
m.
n. 		
o. 		

p. 		

q. 		

s. 		
t. 		
u. 		
v. 		
w. 		
x. 		

y. 		
z. 		
II.		
a. 		

b. 		

Garantir que os mandatos dos conselhos não coincidam com o vencimento do 		
mandado municipal;
Capacitação dos representantes nos conselhos;
Destinar recursos orçamentários para a gestão pública da cultura em âmbito local 		
de forma a instituir e manter espaços culturais e equipamentos que atendam aos 		
grupos culturais regionais;
Descentralização dos recursos da cultura;
Ações para valorizar a identidade cultural dos diversos microterritórios;
Fortalecer as associações para que possam caminhar;
Maior autonomia e independência para os grupos que trabalham com a cultura;
Documentar e inventariar as diversas manifestações culturais e de artesanato;
Estimular a descentralização da gestão cultural e o fortalecimento da presença		
dos agentes públicos nos territórios seja em museus, bibliotecas, escritórios técnicos,		
em especial para o território do Médio/ Baixo Jequitinhonha. Incluir o Alto Jequitinhonha
neste item, contemplar de forma geral todo o Vale do Jequitinhonha;
Promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura de acordo com as 		
prioridades e especificidades da região como promoção do artesanato, estimulo à		
manutenção das festas e celebrações tradicionais. Editais mais regionalizados e 		
desburocratizados, levando em consideração as especificidades e diversidade das 		
manifestações culturais da região (artesanato, comunidades quilombolas);
Estimular a participação municipal no inventário do patrimônio cultural (material 		
e imaterial), coordenado pelo IEPHA;
Elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação 		
e valoração da cultura tradicional;
Estimular e reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas, produtores
de queijo artesanal, sineiros, mestres de ofício e demais produtores de cultura dos territórios;
Articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar 		
a fixação da população em seus territórios de origem (migrantes voluntários, população
atingida por empreendimentos, expulsos de suas terras por conflitos fundiários);
Estimular a construção de parcerias sustentáveis entre prefeituras municipais, 		
organizações da sociedade e os diferentes órgãos públicos, de diferentes níveis 		
de governo, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;
Estimular a vinculação entre as contrapartidas dos empreendimentos que impactam 		
os territórios e os programas públicos e sustentáveis, definidos com a participação dos
atingidos por esses empreendimentos;
Articular ações, especialmente com a área da educação, que resultem em uma maior 		
amplitude da política pública de cultura;
Promover a abertura de editais regionais pelos mecanismos estaduais de financiamento
da cultura, como previsto no projeto de lei de reformulação do mecanismo de incentivo
fiscal; bem como criar e implementar editais públicos a exemplo dos prêmios orientados
para pessoa física, facilitando o processo de prestação de contas.;
Estimular o estabelecimento de parcerias com atores da sociedade civil com tradição de
atuação na região para dotar a região de espaços e infraestrutura cultural, por meio de 		
um plano de investimento específico;
Estimular a organização e estruturação municipal da politica de cultura de acordo com
os requisitos do Sistema Nacional de Cultura. Mobilizar a comunidade para a organização
e participação no Sistema Nacional de Cultura e viabilizar equipes para que isso se concretize.
São ações para o apoio e fomento de feiras e mercados:
Valorizar os mercados municipais e feiras livres do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha,
por meio de políticas publicas que busquem a maximização de suas potencialidades 		
culturais, valorização do sentido de lugar de encontro e de espaço onde se estabelecem
relações comunitárias.
Disponibilizar e/ou melhorar o transporte público para feirantes, assim como a 		
infraestrutura das feiras livres. Criação de leis para defender esse transporte. 			
Formas legais para cobrar esse transporte. Garantir transporte sem fronteiras no âmbito
nacional e internacionais.
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São ações para o apoio e fomento das festas e manifestações populares:
Inventariar o patrimônio imaterial dos territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 		
apoiarem e estimular as diversas manifestações culturais e artísticas que lhe são próprias;
Reforçar e estimular a construção de um calendário comum de festas religiosas e 		
outras celebrações populares nos territórios, microterritórios ou nas escalas locais possíveis;
Estimular a criação e manutenção de um circuito de eventos que estimule as visitações
dos turistas e das próprias comunidades. Garantir recursos para realização das 		
festas tradicionais. Diferenciar as festas tradicionais das festas de massa. Atentar para 		
o inventario das festas com o intuito das festas tradicionais das festas de massas. 		
Estimular ações de Educação patrimonial.
Ações do executivo municipal em apoio às associações culturais incluindo o artesanato.
São ações para o apoio e fomento ao artesanato:
Valorizar a produção e promover o fortalecimento da comercialização do 			
artesanato tradicional;
Valorizar as organizações associativas dos artesãos de forma a capacitá-las para 		
uma gestão organizacional que responda às necessidades fiscais e estimule-os para 		
uma prática mais colaborativa;
Incentivar a formulação e implementação de programas e parcerias institucionais 		
de longo prazo com as associações de artesãos.
Estimular o apoio das prefeituras para a regularização da gestão das associações 		
de artesãos dentro das atuais exigências cartoriais, com CNPJ, atualização periódica 		
das diretorias, elaboração de balancetes;
Mobilizar os artesãos e disponibilizar informações para fomentar a sua participação		
em processos decisórios de políticas públicas orientadas para a atividade artesanal;
Elaborar projeto de lei que resguarde os direitos de autor dos artesãos de forma a 		
valorizar seu trabalho e propiciar melhores condições de vida aos artesãos;
Desburocratização da regulamentação dos artesãos. Ações Intersetoriais.
São ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
Estabelecer parâmetros para a elaboração e/ou a revisão de Planos Diretores e 		
outros instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, em especial no município 		
de Diamantina, no Alto Jequitinhonha, visando protege-lo diante de processos de expansão
e do adensamento urbanos. Ações tímidas, implementar ações de proteção a 		
médio e longo prazo;
Promover ações junto ao IPHAN no sentido de definir o perímetro de tombamento 		
federal no município do Serro, no Alto Jequitinhonha. Gouveia tem problemas de 		
demarcação por mineradoras, corre o risco de perder pontos de preservação dificuldade
na mobilização da comunidade, risco de degradação;
Promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das comunidades
quilombolas, das etnias indígenas e demais comunidades tradicionais no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, com processo de titularização das terras;
Conferir prioridades aos municípios Chapada do Norte, no Alto Jequitinhonha, Berilo 		
e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto do seu patrimônio material		
e a situação atual de risco e degradação;
Conferir prioridade à proteção do patrimônio imaterial, crescimento desregulado;
Promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas biológicas
incorporem as questões fundiárias e sociais que envolvem as populações tradicionais 		
que nelas habitam;
Instituir novas formas de preservação de patrimônio ambiental: reserva extrativista, 		
podendo habitar o espaço;
Regularizar a área tombada e estabelecer controle da ocupação da Serra dos Cristais, 		
em Diamantina, no Alto Jequitinhonha;
Promover ações junto ao IPHAN no sentido de elaborar uma normativa para o 		
licenciamento de obras e projetos nos conjuntos tombados de Diamantina e do Serro, 		
no Alto Jequitinhonha;

115

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

j. 		
VI.
a. 		

(Conclusão)

Ampliar para todo Vale do Jequitinhonha. Estão perdendo a produção do queijo 		
por ser caro e as regularizações estão travando a produtividade.
Formação de ações contínuas de Recursos humanos para a área da cultura.
Articulação das universidades Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri,
UEMG e Instituto Federal do Norte de Minas. (cursos voltados para formação de técnicos
na área do patrimônio; especializações com foco em várias áreas da cultura).

5.2.6 Saúde
Lista dos participantes

Coordenação: Daniela Goes e Lívia Cruz

Oficina Participativa de Diamantina

116

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

Oficina Participativa de Diamantina

f. 		
g. 		
II.
a. 		
b. 		
c. 		
III.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
Desenvolver estratégias que estimulem a implantação de protocolos, que valorizem 		
a atenção programada, a priorização do atendimento e o encaminhamento de 		
modo adequado;
Estabelecer estratégias que favoreçam a atuação integrada das equipes de NASF 		
e das Equipes de Saúde da Família;
Verificar a possibilidade de implementação do NASF em novos municípios;
Analisar a viabilidade e garantia de cobertura da ESF no meio rural por meio 			
de unidades móveis com equipe itinerante para atender as comunidades mais distantes;
Verificar a possibilidade de criação de equipes de ESF diferenciadas para zonas 		
rurais e urbanas.
Articular junto à Secretaria de Estado da Educação estratégias para acompanhamento 		
da saúde da criança e adolescente em idade escolar;
Ampliar a participação estadual no financiamento da atenção primária.
São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
Implementar/Ampliar a capacidade de atendimento dos Centros de Especialidade 		
Médicas (CEM) nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha;
Implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar 		
os gargalos na sua operacionalização;
Avaliar o sistema estadual de transporte em saúde de modo a permitir a renovação/		
ampliação da frota de veículos dos municípios.
São ações para garantir o acesso à atenção de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar):
Construir dois hospitais regionais previstos para o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha;
Atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo 		
a promover melhorias na gestão e ampliar a sua capacidade de atendimento;
Implementar ações com vistas a favorecer a integração dos hospitais de pequeno 		
porte na rede de serviços de modo que possam cumprir a função social que deles se espera;
Aprimorar o sistema estadual de regulação que contemple estratégias para a melhoria 		
do acesso da população à atenção hospitalar, o que inclui o fortalecimento da 		
macro Jequitinhonha;
Implementar a rede de atendimento do SAMU com a criação de polos do SAMU 		
nas cidades de referência e as unidades de suporte básico nos municípios vizinhos.
promover programas de capacitação e de educação permanente para os profissionais 		
e gestores da saúde.
Assegurar a existência de equipes da assistência social dentro das estruturas 			
do Sistema de Saúde para aprimoramento da triagem e realização de encaminhamentos (?).
Fortalecimento das ações da política sobre drogas nos municípios.
Fortalecimento das ações de promoção de saúde mental nos municípios.
Proposta na área de política sobre drogas e proposta para a área da Saúde Mental.
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Coordenação: Antonio Claret (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE) e Vera Westin
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São grandes linhas de ação para a politica de assistência social:
Identificar as organizações não governamentais (registrando quais são e o que fazem) 		
que já atuam nos territórios e promover a articulação e integração de suas ações à política
de assistência social, garantindo ao poder público o papel de gestão da política;
Criar mecanismos mais eficientes de comunicação para que os municípios possam levar
as suas demandas diretamente ao Estado;
Integrar ações da assistência social com a educação, saúde, cultura, desenvolvimento 		
agrário, trabalho e geração de renda e meio ambiente nas esferas municipal, regional 		
e estadual, de forma que as ações se concretizem;
Priorizar o foco na infância, adolescência e juventude, buscando introduzir novos 		
conteúdos nos serviços socioassistenciais, como as oficinas de esportes e de teatro e 		
também oficinas que atendam ao público feminino, enraizados na cultura e modo 		
de vida local trazendo elementos da tecnologia que possam ser mais atrativos para 		
esse público tanto na cidade quanto nas comunidades rurais, como alternativas aos 		
comportamentos de risco;
fortalecer a atenção ao idoso tanto na Proteção Básica quanto na Especial, como 		
forma de prevenir e/ou minorar violações de direito, abuso econômico e outros agravos;
Garantir a oferta de materiais (cartilhas) e informações de qualidade aos idosos sobre 		
seus direitos;
Fortalecer a atuação dos Conselhos de Direitos dos Idosos com mais informações, 		
capacitação e estímulo ao trabalho dos conselheiros;
Assegurar a atenção socioassistencial rotineira e de qualidade ao público da zona rural.
São linhas de ações específicas para a política de assistência social:
Criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar concursos 		
públicos para efetivação das equipes;
Garantir os direitos trabalhistas dos profissionais de assistência social, por meio da 		
estruturação de PCCV (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos) como prioridade dos 		
órgãos gestores da assistência social, segundo preconiza a NOB SUAS 2012 (Gestão do 		
Trabalho), com vistas a evitar a precarização do trabalho das equipes sociais;
Viabilizar a informatização dos registros de prontuários e atendimentos da proteção 		
social básica e especial integrada aos demais sistemas, com finalidades gerenciais 		
e visando dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições adequadas para o 		
controle e avaliação dos indicadores fornecidos para o MDS e a SEDESE (vigilância 		
sócio assistencial);
Constituir equipe exclusiva para a vigilância sócio assistencial, composta por sociólogo,
estatístico e demais profissionais ligados à análise e gestão da informação;
Intensificar a atuação da SEDESE junto aos municípios com a implantação de mais 		
uma regional nos territórios;
Ampliar e estruturar serviços de emissão de documentos;
Implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, 		
indígena e demais comunidades tradicionais;
Expandir a rede de equipamentos da Proteção Social Básica e Especial, inclusive equipes
volantes para atuação nas comunidades rurais;

(Continua)
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Empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar o 		
co-financiamento estadual e federal para a implantação das medidas socioeducativas 		
em meio aberto.
São ações para a capacitação dos profissionais ligados à assistência social:
Promover capacitação nas áreas de análise de dados, métodos quantitativos, 			
estatísticas e tecnologia de informação com objetivo de melhorar o lançamento, 		
monitoramento e avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
Promover capacitação de conselheiros, principalmente os representantes das entidades
sociais das comunidades rurais e de usuários; e de monitores e educadores sociais dos 		
serviços socioassistenciais;
Difundir informações para que a sociedade também contribua para a fiscalização de 		
processos de intermediação de benefícios e outras atitudes danosas a garantia de direitos.
Promover cursos sempre que ocorrerem mudanças na legislação que rege a assistência
social, suas ações, serviços, protocolos e programas;
Promover capacitações continuadas presenciais em locais mais próximos à atuação dos
profissionais, incentivando a troca de experiências;
Oferecer cursos de capacitação e qualificação para as equipes de profissionais das 		
Regionais da SEDESE, de modo a qualifica-los para melhor responder às demandas 		
dos municípios.

5.2.8 Cidades, Infraestrutura e Logística
Lista dos participantes
Coordenação: Paulo Madsen, Altamir Fialho, Carlos Henrique
de Melo (QVCS) e Daniela Tomich (Locale)

(Conclusão)
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Lista dos participantes
Coordenação: Karina Rabelo e Delio Cunha
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Proposições Relativas às Instituições de Segurança Pública.
Aumento de verbas de custeio sob gestão local para manutenção dos prédios e viaturas.
Gastos locais “amarrados”. Questão que aumenta a morosidade.
Incremento de policiamento ostensivo nas vias de acesso entre Couto Magalhães, 		
Olhos D’Água e Leme do Prado. Local tido como estratégico por ser interseção de vias 		
importantes. Existe um sub destacamento da PM em Senador Mourão, que poderia 		
ser melhor estruturado para minimizar esta questão.

(Continua)
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Aumento do efetivo de todas as carreiras de policiamento civil: Investigador, perito, 		
escrivão, médico legista e delegado de polícia. Consideram insuficiente o efetivo 		
da Policia Civil, mas isso se dá de forma particular conforme a carreira (por exemplo, 		
pouca disponibilidade na carreira de escrivão, neste caso, emergencial).
A insuficiência de policiais militares, por sua instância, leva ao enfraquecimento de 		
ações preventivas e a fragmentação em turnos em determinados municípios.
Sugestão de implantação de Cia Ind. de PM em Itamarandiba. Já há estudo de situação
para implementação de Cia própria.
Sugestão de criação de uma nova Vara na Comarca, especificamente para questões criminais.
Criação de centro socioeducativo. A ausência de socioeducativo leva a, por um lado, 		
reflexos na criminalidade local e, por outro lado, na percepção de insegurança 		
e impunidade por parte da população. Do ponto de vista do menor, importância 		
da resposta institucional imediata.
Aquisição e manutenção da frota de viaturas bem como aquisição de equipamentos 		
e instrumentos de trabalho tais quais: equipamentos de informática e outros das 		
unidades da Policia Civil.
Melhor estruturação da rede de comunicação entre policiais militares, de modo a aumentar
a segurança da troca de informações entre policiais. Digitalização da rede de rádio.
A aquisição da frota para as duas instituições deve levar em consideração a topografia 		
da região, de modo a possibilitar o acesso das organizações de segurança a diferentes 		
localidades, e a diminuir os custos com manutenção de veículos.
Realização de concursos regionalizados visando atender aos requisitos técnicos e legais
das instituições. Evitar a evasão para grandes centros.
Assunção da cadeia do Serro pela Secretaria de Administração Prisional.
Contratação de servidores civis para atividades não diretamente relacionadas 		
ao policiamento ou à investigação. Servidores administrativos.
Fim da dependência de recursos, em pequenos municípios, das prefeituras. Assim, 		
as polícias dependem de um bom relacionamento com prefeituras, para obtenção 		
de recursos, relacionados a custeio.
Formação do guarda parques e salva vidas para os pontos turísticos na região
Instalação da Defensoria Pública nas comarcas da região por meio da realização 		
de concurso público para o cargo de Defensor Público.
Criação do centro de atendimento integrado ao adolescente autor de ato infracional.
Incentivo para fortalecimento das ações de policiamento comunitário. Aproximação 		
entre polícia e comunidade.  Capacitação de policiais em metodologias 			
de policiamento comunitário.
Proposições Relativas ao Fortalecimento de Equipamentos Sociais.
Implantação do Projeto Olho Vivo
Criação de CREAD (Centro de Referência Estadual de Álcool e Drogas), APACs e apoio 		
as comunidades terapêuticas já existentes.
Criação de Políticas de incentivo as APACs.
Criação de Políticas Públicas para atendimento a usuários e dependentes de álcool 		
e de outras drogas nas unidades convencionais de saúde.
Proposições Relativas ao Fortalecimento de Comunidades / Ações Preventivas.		
“Criminalidade como problema complexo e multicausal”
Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública em Itamarandiba.
Criação de mecanismos de atenção do Estado para fornecimento de servidores MGS, 		
de modo a minimizar a sobrecarga do município.
Mediação de conflitos. Em processo de implementação pela Polícia Civil em Diamantina.
EM SUMA: Auxílio para produção e elaboração de Planos Municipais de Segurança 		
Pública  ênfase em política de prevenção, organizando e articulando instituições 		
da assistência social, educação e associações de bairro e outras.
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6
Oficina Participativa
de Itaobim
6.1

ADESÃO À OFICINA

Lista de presença

(Continua)
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Em Itaobim, além dos seis municípios que compõem o microterritório, estiveram presentes mais
quatro municípios. Inicialmente previstos 70
participantes, o público foi de 52 participantes.
Em um balanço geral das seis oficinas, com um
público total de aproximadamente 500 pessoas,

constatou-se uma presença maior de representantes da esfera pública – 60%, com predomínio
do nível municipal de governo, versus 40% da
sociedade civil. Itaobim não fugiu desse padrão,
sendo que, do total de participantes, 53,8% representam a esfera pública e 46,2% representam a
sociedade civil. Na esfera pública, em torno de
10% representam o nível federal, 35% o nível
estadual e 55% o nível municipal.
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(Conclusão)

Oficina Participativa de Itaobim

Lista de presença

6.2

GRUPOS TEMÁTICOS:
LISTAS DOS PARTICIPANTES
E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da
organização de grupos temáticos, e as propostas
aprovadas e contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

aprovação final do material técnico produzido
pela Oficina e a ser incorporado no PDVJ.
Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter
documental, observando-se, ainda, que cada
grupo sistematizou os seus resultados de forma
diferenciada e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram
com destaque, em vermelho, as contribuições e
acréscimos feitos no decorrer dos trabalhos.
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6.2.1 Desenvolvimento Produtivo, Agricultura e Mineração
Lista dos participantes

Coordenação: Alexandre Queiroz e Jéssika de Andrade (Secretaria
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE)

Oficina Participativa de Itaobim

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Oficina Participativa de Itaobim

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Oficina Participativa de Itaobim

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

6.2.2 Meio Ambiente e Turismo
Lista dos participantes
Coordenação: Juliana Minardi e Estevão Vilela (EPPGG)

(Conclusão)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)

Oficina Participativa de Itaobim
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

Oficina Participativa de Itaobim

6.2.3 Educação
Lista dos participantes

Coordenação: Juliana Riani

(Conclusão)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

Oficina Participativa de Itaobim

6.2.4 Cultura
Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior
Coordenação: Mônica Starling e Aline Dias (Secretaria de Estado de Cultura - SEC)
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
k. 		
l. 		

Ações para o fomento e o apoio à gestão pública da cultura:
Incentivar a instituição, a capacitação e a manutenção de equipes de gestão municipal
da área cultural; capacitação das equipes é urgente em relação ao conhecimento 		
de como lidar com as questões do patrimônio material e imaterial;
Criar formas de sustentação da cultura popular;
Recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas 		
de cultura e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão 		
das políticas públicas, como audiências públicas, fóruns e conferências municipais;
Destinar recursos orçamentários para a gestão pública da cultura;
Como fazer com que estas prioridades se tornem ações concretas?
Fortalecer a presença dos agentes públicos estaduais nos territórios;
Promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura visando o fortalecimento
do artesanato, das festas e celebrações tradicionais;
Estimular a participação municipal no inventário participativo do patrimônio material 		
e imaterial nos territórios, coordenado pelo IEPHA;
Elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação 		
e valorização da cultura local;
Reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas, produtos 		
da culinária local mestres de ofício e demais produtores de cultura dos territórios;
Articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar 		
a fixação da população em seus territórios de origem;
Articular ações com a educação de forma a criar espaços de atuação dos artistas 		
que fortaleçam sua sustentabilidade;

(Continua)
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m.
n. 		
o. 		
p. 		
q. 		
r. 		
s. 		
t. 		
u. 		
v. 		
II.
a. 		
III.
a. 		

c. 		
d. 		
e. 		
f. 		
IV.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
V.
a. 		
b. 		
c. 		

Oficina Participativa de Itaobim

b. 		

Chamar atenção para a importância da cultura na geração de emprego, renda e negócios;
Fortalecimento do mercado de trabalho da cultura;
Dotar a região de espaços culturais e valorizar os existentes – Ação urgente;
De modo geral, os gestores públicos deixam o setor cultural para segundo plano, 		
priorizar a cultura;
Necessidade de troca de experiências entre associações de artesãos
Estimular a construção de parcerias entre prefeituras municipais, organizações da 		
sociedade e os diferentes órgãos públicos, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;
Estimular as contrapartidas dos empreendimentos que impactam os territórios 		
na proteção ao patrimônio material e imaterial;
Promover a abertura de editais regionais pelos mecanismos estaduais de 			
financiamento da cultura;
Dotar a região de espaços e infraestrutura cultural. Construir, manter e ampliar espaços
culturais; Falta espaço para divulgação e produção e logística da cultura local;
Estimular a adesão à politica de cultura de acordo com os requisitos do Sistema 		
Nacional de Cultura.
Ações para o apoio e fomento de feiras e mercados:
Valorizar os mercados municipais e feiras livres do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
buscando reforçar estes espaços como lugares de encontro relações comunitárias.
Ações para o apoio e fomento das festas populares:
Inventariar o patrimônio imaterial comum aos territórios, apoiar e estimular as 		
diversas manifestações culturais e artísticas;
Reforçar e estimular a construção de um calendário comum de festas religiosas e 		
outras celebrações populares nos territórios;
Estimular a criação e manutenção de um circuito de eventos visando estimular o 		
turismo cultural;
FESTIVALE – reconhecimento de sua importância para os territórios, garantia de recursos
permanentes para a realização deste festival;
Editais específicos para os festivais de cultura locais, como o Festur e outros festivais;
Reconhecimento do valor da cultura popular.
Ações para o apoio e fomento ao artesanato:
Valorizar a produção e promover o fortalecimento da comercialização do artesanato 		
tradicional;
Valorizar as organizações associativas dos artesãos de forma a capacitá-las para 		
uma gestão organizacional que responda às necessidades fiscais.;
Estimular o apoio das prefeituras para a regularização da gestão das associações de 		
artesãos dentro das atuais exigências cartoriais;
Elaborar projeto de lei que resguarde os direitos de autor dos artesãos;
Incentivar a formulação e implementação de programas e parcerias institucionais 		
de longo prazo com as associações de artesãos;
Capacitação para acessar novos mercados por meio da internet;
Avaliar medidas para coibir a entrada descontrolada de produtos de outras regiões em
espaços de comercialização do artesanato local;
Centro de distribuição regional do artesanato, com uma sede em Itaobim;
Viabilizar a realização de feiras de artesanato no próprio território, anualmente, 		
com mudanças de municípios.
Ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das comunidades
quilombolas, das etnias indígenas e demais comunidades tradicionais com processo 		
de titularização das terras;
conferir prioridades aos municípios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto
do seu patrimônio e a situação atual de risco e degradação;
promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas biológicas
incorporem as questões fundiárias e sociais que envolvem as populações tradicionais 		
que nelas habitam;

(Conclusão)
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6.2.5 Saúde
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Itaobim

Coordenação: Fátima Beatriz Fortes e Lívia Cruz

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.		
a. 		
b. 		
c. 		

São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
Desenvolver estratégias que estimulem a implantação de protocolos, que valorizem 		
a atenção programada, a priorização do atendimento e o encaminhamento de 		
modo adequado;
Estruturar as Equipes de Saúde da Família de forma a evitar a sobrecarga de trabalho 		
dos enfermeiros.
Estabelecer estratégias que para garantir que o NASF atue de forma integrada com 		
as Equipes da Estratégia de Saúde da Família;

(Continua)
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d. 		
e. 		
f. 		
II.
a. 		
b. 		
c. 		
III.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
e. 		

g. 		
h. 		
i. 		
j. 		

Desenvolver estratégias que possam garantir a cobertura da ESF no meio rural por 		
meio de unidades móveis com equipe itinerante para atender as comunidades mais distantes;
Promover a integração das Secretarias de Educação e Saúde, municipais e estaduais 		
para o acompanhamento da saúde da criança e adolescente em idade escolar;
Ampliar a participação estadual no financiamento da atenção primária.
São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
Implementar os Centro de Especialidade Médicas (CEM) nos territórios do Alto 		
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha;
Implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar os 		
gargalos na sua operacionalização;
Renovar e ampliar a frota de veículos dos municípios.
São ações para garantir o acesso à atenção de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar)
Acelerar a conclusão do hospital regional em Teófilo Otoni e construir o segundo 		
hospital regional previsto para os territórios em questão, em município de fácil acesso 		
para os demais do Médio e Baixo Jequitinhonha.
Atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo 		
a promover melhorias na gestão e ampliar a sua capacidade de atendimento;
Implementar ações com vistas a favorecer a integração dos hospitais de pequeno 		
porte na rede de serviços de modo que possam cumprir a função social que deles se espera;
Garantir o gerenciamento adequado da central de leitos
Implementar os programas de capacitação e de educação permanente para os 		
profissionais e gestores da saúde, de forma ampliada a toda a rede e em ambos os territórios.
Implementar a supervisão clínica, associada à capacitação continuada, para o 		
aprimoramento dos serviços de atenção à saúde mental.
Agilizar a implantação da UTI de Itaobim e Almenara.
Ampliação da Rede SAMU
Implantação do Centro de Reabilitação em Araçuaí.
Reavaliar a capacidade instalada e a complexidade dos hospitais-sede das microrregiões
dos territórios.

6.2.6 Proteção Social
Oficina realizada em conjunto com o tema Saúde. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marly Canassa e Vera Westin
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		

São grandes linhas de ação para a política de assistência social:
Identificar e apoiar as organizações não governamentais que já atuam nos territórios 		
e promover a articulação e integração de suas ações à política de assistência social, 		
garantindo ao poder público o papel de gestão da política;
integrar ações da assistência social com a educação, saúde, cultura, desenvolvimento 		
agrário, trabalho e geração de renda e meio ambiente nas esferas municipal, regional 		
e estadual, de forma que as ações se concretizem;

(Continua)
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f. 		

(Conclusão)
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c. 		

d. 		
II. 		
a. 		
b. 		
c. 		

Oficina Participativa de Itaobim

d. 		

e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
i. 		
j. 		
k. 		
lII.
a. 		
b. 		

c. 		
d. 		
e. 		
f. 		

Promover o protagonismo infant-juvenil e introduzir nos conteúdos dos serviços 		
socioassistenciais um enraizado na cultura e modo de vida local e a combinação 		
com elementos da tecnologia que possam ser mais atrativos para esse público tanto 		
na cidade quanto nas comunidades rurais.
fortalecer a atenção ao idoso tanto na Proteção Básica quanto na Especial, como 		
forma de prevenir e/ou minorar violações de direito, abuso econômico e outros agravos.
São linhas de ações específicas para a política de assistência social:
criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar concursos 		
públicos para efetivação das equipes;
garantir os direitos trabalhistas dos profissionais de assistência social como prioridade 		
dos órgãos gestores da assistência social, segundo preconiza a NOB SUAS 2012 (Gestão
do Trabalho), com vistas a evitar a precarização do trabalho das equipes sociais;
Divulgar editais públicos para fomentar a atuação das ONGs no trabalho com crianças 		
e adolescentes.
viabilizar, de forma prioritária, a informatização dos registros de prontuários e 		
atendimentos da proteção social básica e especial integrada aos demais sistemas, 		
com finalidades gerenciais e visando dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições
adequadas para o controle e avaliação dos indicadores fornecidos para o MDS e a 		
SEDESE (vigilância sócio assistencial);
constituir equipe exclusiva para a vigilância sócio assistencial, composta por sociólogo,
estatístico e demais profissionais ligados à análise e gestão da informação
intensificar a atuação da SEDESE junto aos municípios com o fortalecimento da atuação
das regionais existentes nos territórios;
ampliar e estruturar serviços de emissão de documentos;
implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, indígena
e demais comunidades tradicionais;
assegurar o acesso dos povos e comunidades tradicionais aos direitos já estabelecidos;
expandir a rede de equipamentos da Proteção Social Básica e Especial, inclusive com 		
a ampliação da quantidade de equipes volantes para as áreas rurais;
empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar 		
o co-financiamento estadual e federal para a implantação das medidas socioeducativas
em meio aberto.
São ações para a capacitação dos profissionais ligados à assistência social:
promover capacitação nas áreas de análise de dados, métodos quantitativos, estatísticas
e tecnologia de informação com objetivo de melhorar o lançamento, monitoramento 		
e avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
promover capacitação, em locais mais próximos à atuação dos profissionais, de 		
conselheiros (tutelares e de políticas públicas) principalmente os representantes 		
das entidades sociais das comunidades rurais e de usuários; e de monitores 			
e educadores sociais dos serviços socioassistenciais;
promover cursos sempre que ocorrerem mudanças na legislação que rege a assistência
social, suas ações, serviços, protocolos e programas;
promover capacitações continuadas presenciais, respeitando a necessidade e a 		
especificidade de cada território, em locais mais próximos à atuação dos profissionais, 		
incentivando a troca de experiências;
realizar capacitações com foco na elaboração, gestão, execução, monitoramento 		
e avaliação de projetos.
Oferecer cursos de capacitação e qualificação para as equipes de profissionais 		
das Regionais da SEDESE, de modo a qualifica-los para melhor responder às demandas
dos municípios.

(Conclusão)
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6.2.7 Cidades, Infraestrutura e Logística
Lista dos participantes

Coordenação: Altamir Fialho, Carlos Henrique de Melo
(QVCS) e Daniela Tomich (Locale)

(Continua)
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo
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Oficina Participativa de Itaobim

142

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)

6.2.8 Segurança Pública
Lista dos participantes

Oficina Participativa de Itaobim

Coordenação: Delio Cunha, Sálvio Lemos e Roberto Nascimento

Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

I.
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		

Proposições para os campos da densidade institucional e da infraestrutura urbana
incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Civil;
incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Militar 		
(policiamento urbano, patrulha rural e patrulha escolar);
ampliar a divulgação dos serviços de denúncia anônima, como o 181;
criação e ampliação da estrutura de funcionamento da comarca e diretriz de fixação 		
dos profissionais na comarca.

(Continua)
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e. 		
f. 		
g. 		
h. 		
II.
a. 		
b. 		

c. 		
III.

(Conclusão)

revitalização e ordenamento dos espaços públicos para fomentar a apropriação 		
pública do ambiente e aumentar níveis de vigilância informal (criação de espaços seguros);
criação e instalação de centro socioeducativo no Médio e Baixo Jequitinhonha, nos moldes
do Estatuto da Criança e do Adolescente;
criação e implantção de delegacia especializada para a mulher vítima de violência;
ampliar programas preventivos, como PROERD e POPI.
Proposições para o campo gerencial
auxílio para produção elaboração de planos municipais de segurança pública  ênfase
em política de prevenção, organizando e articulando instituições da assistência social, 		
educação e associações de bairro e outras.
auxílio para capacitação e fortalecimento do CONSEP (infraestrutura) e dos instrumentos
e instituições de planejamento participativo na segurança pública como espaço 		
interinstitucional de interlocução entre poder público municipal (prefeituras e câmara 		
de vereadores), poder judiciário, forças de segurança pública (GGIM) e terceiro setor;
incentivo para fortalecimento das ações de policiamento comunitário; aproximação entre
polícia e comunidade. capacitação de policiais em metodologias de 			
policiamento comunitário.
Outras contribuições: criação de polo de produção de frutas e verduras para 			
comercialização nas feiras e comércio local.

Oficina Participativa de Itaobim
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista do local do evento - SM Buffet e Decorações

Abertura dos trabalhos por Roberto Nascimento

Recepção e inscrição dos participantes

Apresentação da FJP e do PDVJ por Alexandre Queiroz
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Deslocamento dos grupos para as salas

Discussão do Tema Proteção Social e Saúde

Discussão do Tema Desenvolvimento Produtivo, Meio
Ambiente e Turismo

Discussão do Tema Cidades, Infraestrutura e Logística

Discussão do Tema Desenvolvimento Produtivo, Meio
Ambiente e Turismo

Discussão do Tema Segurança Pública

Discussão do Tema Cultura e Educação

Plenária: apresentação dos resultados dos grupos
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Plenária: intervenções dos participantes

Palestra de encerramento por Alexandre Queiroz
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Plenária: participantes
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7
Oficina Participativa
de Pedra Azul
7.1

Oficina Participativa de Pedra Azul

ADESÃO À OFICINA

Em Pedra Azul, além dos sete municípios que
compõem o microterritório, estiveram presentes
mais seis municípios. Inicialmente previstos 79
participantes, o público foi de 84 participantes.
Em um balanço geral das seis oficinas, com um
público total de aproximadamente 500 pessoas,

constatou-se uma presença maior de representantes da esfera pública – 60%, com predomínio do nível municipal de governo, versus 40%
da sociedade civil. Pedra Azul não fugiu desse
padrão, sendo que, do total de participantes,
64,6% representam a esfera pública e 35,4%
representam a sociedade civil. Na esfera pública,
em torno de 2% representam o nível federal, 25%
o nível estadual e 73% o nível municipal.

Lista de presença

(Continua)
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Lista de presença

7.2

GRUPOS TEMÁTICOS:
LISTAS DOS PARTICIPANTES
E MATERIAL TÉCNICO
PRODUZIDO PARA DISCUSSÃO
E APROVAÇÃO NA PLENÁRIA

A discussão das propostas preliminares do PDVJ,
elaboradas pela equipe de pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocorreu por meio da
organização de grupos temáticos, e as propostas
aprovadas e contribuições de cada grupo foram
sistematizadas e levadas para apresentação geral
na plenária, que teve por objetivo a discussão e

aprovação final do material técnico produzido
pela Oficina e a ser incorporado no PDVJ.
Salienta-se que o material técnico apresentado a
seguir não sofreu qualquer tipo de intervenção
editorial, de modo a resguardar o seu caráter
documental, observando-se, ainda que cada
grupo sistematizou os seus resultados de forma
diferenciada e sem um padrão comum.
Observa-se, ainda, que alguns grupos mantiveram
com destaque, em vermelho, as contribuições e
acréscimos feitos no decorrer dos trabalhos.
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7.2.1 Desenvolvimento Produtivo e Meio Ambiente
Lista dos participantes

Coordenação: Alexandre Queiroz, Juliana Minardi e Estevão de Almeida (EPPGG)

Oficina Participativa de Pedra Azul
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Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo

(Conclusão)
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7.2.2 Educação

Lista dos participantes

Coordenação: Juliana Riani

(Conclusão)
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I.

a. 		

b. 		
c. 		
II.
a. 		
b. 		

III.		
a. 		
b. 		
c. 		
d. 		
IV.
a. 		
b. 		
c. 		
V.
a. 		

b. 		

Oficina Participativa de Pedra Azul

c. 		

Para suporte à educação infantil e ensino fundamental, nos anos iniciais, deverá ser 		
constituída, nas Superintendências de Ensino de Almenara, Araçuaí e Diamantina, 		
uma comissão composta por técnicos das SREs, dirigentes municipais de educação, 		
representantes dos professores e da sociedade civil, entre outros, com o objetivo 		
de trabalhar alternativas para superação de problemas, com o apoio da 			
SEE-MG, considerando:
Estudo sobre o sistema de nucleação das escolas, com vistas ao seu aprimoramento, 		
seja na área urbana ou rural, levando em conta as especificidades de cada etapa de 		
ensino de forma a não agrupar educação infantil e anos iniciais do fundamental em 		
uma mesma turma;
Para a educação infantil, meta de 100% de atendimento das crianças de 4 e 5 anos 		
de idade, prioritariamente nas áreas rurais e nas áreas periféricas da zona urbana;
Inventário e avaliação das condições dos prédios escolares onde estão instaladas as 		
unidades escolares, segundo modelo a ser fornecido pala SEE-MG, para elaborar 		
um plano de intervenção conjunta para melhorias, buscando a parceria do MEC.
São ações para o suporte ao ensino fundamental, nos anos finais:
Programas de bolsas de estudos nos moldes do Projovem Campo – Saberes de Minas, 		
com monitoramento dos alunos, das escolas e das SREs;
Ações interdisciplinares nas escolas, com feira de ciências, feira de profissões, encontros
culturais, dentre outros, de forma a despertar no adolescente a sua capacidade de projetar
o seu futuro profissional e pessoal;
Programa de correção de fluxo adequado à realidade de cada município, considerando
a EJA como uma alternativa.
São ações para o suporte ao ensino médio:
Oferta em turnos diferenciados, principalmente o noturno, conforme a realidade de 		
cada município, considerando condições para esse acesso, como transporte escolar 		
e alimentação;
Adequação de conteúdos das disciplinas às características socioeconômicas, 			
demográficas e culturais da região, por meio de encontros e diálogos com os educadores
e outros interessados;
Oferta de cursos alternativos, em horários que sejam adequados para os alunos, 		
com continuidade e diversidade em consonância às potencialidades econômicas da 		
região e capilaridade territorial;
Apoio às Escolas Famílias Agrícola, tendo como referencia a sua atuação sob dois pilares,
pedagogia da alternância e desenvolvimento de projeto local junto aos estudantes.
São ações para o suporte à Educação de Jovens e Adultos (EJA):
Inclusão no currículo disciplinas que ajudem para uma formação empreendedora dos 		
alunos, com habilidades e competências para gestão e formas de organização, 		
visando a inclusão social;
programas de concessão de bolsas de estudos, para as populações vulneráveis, 		
principalmente da região rural;
funcionamento em horários e locais adequados, definidos em conjunto com a 		
comunidade local, com numero flexível de alunos por turma, de forma a permitir 		
o acesso da população que está fora da escola.
São ações para o suporte à educação em tempo integral:
realização de um diagnóstico sobre a situação das escolas de tempo integral, 		
em parceria com os municípios; visando a estruturação para o funcionamento de 		
forma adequada, padronizar as ações; ampliar parcerias com outras secretarias e 		
utilizar os espaços públicos da cidade na educação de tempo integral. Tornar a escola 		
de tempo integral mais atraente. Capacitar todos os profissionais que atuam na 		
escola de tempo integral.
apoio à modalidade de tempo integral nas escolas estaduais e municipais, como 		
forma de combate ao trabalho infantil em especial nas comunidades rurais, 			
com oferta de oficinas, acompanhamento pedagógico, educação ambiental, 			
esporte, lazer e artes.

(Continua)
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Para a capacitação continuada do corpo docente, técnico e gestores atuantes 		
em todas as modalidades e níveis de ensino, deverá ser apoiado um programa 		
de capacitação considerando:
capacitação dos professores alfabetizadores da rede estadual e municipal dos 		
três primeiros anos do ensino fundamental, com metodologia específica para 		
aqueles que lecionam em turmas multisseriadas, com as diretrizes do PNAIC e coordenação
e monitoramento das Superintendências Regionais de Ensino;
adoção de linhas de ensino-aprendizagem que considerem as particularidades do 		
território urbano e rural e as relações interpessoais como famílias nucleares ou 		
monoparentais, a partir da realidade das crianças;
instituição de grupo de trabalho para estudo e criação de metodologia diferenciada, 		
de acordo com a realidade de cada escola, para facilitar a adaptação da criança para 		
a transição das duas etapas do ensino fundamental;
Capacitação do corpo docente de programas de alfabetização de adultos e EJA, 		
com metodologia específica que considere o estudante adulto e a perspectiva 		
de sujeito do processo;
capacitação para os docentes e outros profissionais que trabalham nos anos finais 		
do fundamental e no ensino médio, na modalidade do campo, com a metodologia 		
das Escolas Família Agrícolas e adequação dos currículos e calendários escolares 		
à demanda do meio rural dos municípios da região;
implementação das capacitações existentes dos técnicos e gestores para o uso 		
dos resultados das avaliações externas, a fim de acompanhar as escolas, as etapas 		
e os municípios, provendo de ferramentas que possibilitem ampliar essa supervisão 		
às escolas municipais;
capacitação em geral para envolver a comunidade escolar nos processos decisórios 		
e no dia-a-dia das unidades escolares;
criação de um núcleo de acompanhamento dos programas de capacitação com vistas 		
a garantir o cumprimento das ações previstas.\
Para a qualificação do processo formativo do corpo docente técnico, deverão 		
ser fortalecidas e ampliadas as parceiras com as instituições de ensino superior públicas
presentes nos territórios, considerando:
a constituição de uma rede envolvendo Instituições de Ensino Superior (IES) para oferta
de cursos de capacitação, nos moldes da Rede Nacional de Capacitação e 			
Educação Permanente do SUAS;
a oferta de cursos presenciais de licenciatura, bacharelado e especialização na área 		
de formação de professores, incluindo na base curricular a prerrogativa regional dos 		
territórios, com gratuidade para acesso aos programas educativos;
o acompanhamento dos especialistas e estudantes universitários nas ações realizadas 		
a partir da formação, como possibilidade de aquisição e aprimoramento da prática 		
pedagógica e de gestão;
ações de extensão com vistas à formação e orientação técnica de estudantes do ensino
médio e pequenos agricultores, conforme atividades vocacionais da região no âmbito rural,
a fim de potencializar o processo produtivo, gestão da produção e circulação, incluindo-se
a perspectiva de formação de associações e cooperativas produtivas para maior 		
alcance econômico.
Para a garantia do direito de acesso e permanência à educação, deverão ser promovidas
ações intersetoriais, considerando:
articulação com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social com o objetivo 		
de alinhar os programas de assistência social de repasse de recursos e acesso a 		
oficinas de qualificação, socialização, entre outras, a grupos populacionais rurais, 		
prioritariamente, possibilitando melhores condições de acesso à educação, seja 		
diretamente ao estudante, seja a familiares, com estratégias para que os alunos e 		
a comunidade possam acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 		
Familiar (PRONAF) e organizar empreendimentos dentro da proposta de economia 		
solidária (ECOSOL);

(Continua)
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articulação com a Secretaria Estadual de Saúde a fim de promover ações preventivas, 		
tratamento e curativas de segmentos da população que, vitimados pela pobreza rural 		
em função das baixas condições de segurança em saúde, encontram-se com restrições
de mobilidade e outras dificuldades para acesso à educação;
articulação com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais com 		
a finalidade de potencializar as iniciativas locais empreendedoras, fortalecendo a região
através de sua vocação e ampliando a capilaridade de produção e mercado.
Fortalecer o vinculo entre as secretárias visando ampliar as ações interdisciplinares		
e aumentar a participação da família.
Garantir a implantação da lei que prevê assistente social e psicólogo nas escolas.
Transporte escolar rural com monitor para acompanhar a entrada e saída dos alunos.
Viabilizar parcerias com Sesc e Sebrae na área da educação.
Deixar de ignorar o papel das facções de traficantes eu impedem o acesso das crianças
e adolescentes nas escolas.

Oficina realizada em conjunto com o tema Educação. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marta Procópio e Aline Dias (Secretaria de Estado de Cultura - SEC)
Apresentação técnica com as propostas aprovadas pelo grupo
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a. 		
b. 		

c. 		
d. 		
e. 		

São ações para o fomento e o apoio à gestão pública da cultura:
incentivar a instituição, a capacitação e a manutenção de equipes de gestão municipal
da área cultural; Garantir a paridade da representação na gestão da cultura
recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas 		
de cultura e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão das 		
políticas públicas, como audiências públicas, fóruns e conferências municipais; 		
que o conselho tenha autonomia para gerir os recursos da cultura
destinar recursos orçamentários para a gestão pública da cultura em âmbito local de 		
forma a instituir e manter espaços culturais e equipamentos que atendam aos grupos 		
culturais regionais; garantir que os recursos da cultura se destinem a área da cultura
estimular a descentralização dos órgãos de cultura e fortalecimento da presença 		
dos agentes públicos nos territórios, seja em museus, bibliotecas, escritórios técnicos, 		
em especial para o território do Médio/ Baixo Jequitinhonha;
promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura de acordo com as 		
prioridades e especificidades da região como promoção do artesanato, estimulo 		
à manutenção das festas e celebrações tradicionais; Fundo Estadual de Cultura regional
e aumento do investimento em cultura na região. Capacitação dos gestores para os editais
com maior antecedência e aumentar os prazos para a inscrição dos gestores 			
culturais nos editais de fomento. Capacitação de técnicos para a capitação de recursos.

(Continua)
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estimular a participação municipal no inventário participativo do patrimônio cultural 		
(material e imaterial) nos territórios, coordenado pelo IEPHA;
elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação 		
e valoração da cultura tradicional; Promover parcerias público-privado para promover 		
o turismo. Aprimoramento dos produtos típicos (queijo, cachaça, requeijão etc). 		
Divulgar e reforçar a Associação do Circuito Turístico do Vale do Jequitinhonha. 		
Promover parcerias entre as prefeituras para a organização do turismo cultural.
estimular e reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas, 		
produtores de queijo artesanal, sineiros, mestres de ofício e demais produtores 		
de cultura dos territórios.
articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar 		
a fixação da população em seus territórios de origem, sejam migrantes voluntários 		
sejam atingidos por empreendimentos, sejam expulsos de suas terras por conflitos fundiários;
estimular a construção de parcerias sustentadas no tempo entre prefeituras municipais,
organizações da sociedade e os diferentes órgãos públicos, de diferentes níveis 		
de governo, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;
estimular a vinculação entre as contrapartidas dos empreendimentos que impactam 		
os territórios e os programas públicos e sustentáveis, definidos com a participação 		
dos atingidos por esses empreendimentos;
articular ações, especialmente com a área da educação, que resultem em uma maior 		
amplitude da política pública de cultura;
promover a abertura de editais regionais pelos mecanismos estaduais de financiamento
da cultura, como previsto no projeto de lei de reformulação do mecanismo de incentivo
fiscal; bem como criar e implementar editais públicos a exemplo dos prêmios orientados
para pessoa física sem necessidade de prestação de contas;
dotar a região de espaços e infraestrutura cultural por meio de um plano de investimento
e de parcerias com atores da sociedade civil com tradição de atuação na região;
estimular a organização e estruturação municipal da politica de cultura de acordo 		
com os requisitos do Sistema Nacional de Cultura, como mecanismo de gestão da cultura.
Separar a cultura da educação.
Promover a integração cultural entre os municípios da região.
Aumentar o przo de entrega dos documentos para o ICMS cultural nas transições 		
do governo municipal.
São ações para o apoio e fomento de feiras e mercados:
valorizar os mercados municipais e feiras livres do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha,
por meio de políticas publicas que busquem a maximização de suas potencialidades 		
culturais, valorização e reforço do sentido de lugar de encontro, de espaço onde se 		
estabelecem relações comunitárias.
disponibilizar e/ou melhorar o transporte público para feirantes, assim como 			
a infraestrutura das feiras livres.
São ações para o apoio e fomento das festas populares:
inventariar o patrimônio imaterial comum aos territórios, apoiar e estimular as diversas
manifestações culturais e artísticas que lhe são próprias, FECAGE trabalhar junto com 		
o IEPHA no inventário do patrimônio material e imaterial.
reforçar e estimular a construção de um calendário comum de festas religiosas 		
e outras celebrações populares nos territórios, microterritórios ou nas escalas locais, 		
Colocar as atividades culturais no calendário estadual, priorizando o FESTVALE.
estimular a criação e manutenção de um circuito de eventos que possibilite as visitações
dos turistas e das próprias comunidades.
São ações para o apoio e fomento ao artesanato:
valorizar a produção e promover o fortalecimento da comercialização do 			
artesanato tradicional de forma a garantir que o produto reflita as referências culturais 		
que o caracterizam e a sua condição de produto comercializável;
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valorizar as organizações associativas dos artesãos de forma a capacitá-las para 		
uma gestão organizacional que responda às necessidades fiscais e estimule-os para 		
uma prática mais colaborativa;
estimular o apoio das prefeituras para a regularização da gestão das associações de 		
artesãos dentro das atuais exigências cartoriais, com CNPJ, atualização periódica das 		
diretorias, elaboração de balancetes;
mobilizar os artesãos e disponibilizar informações para fomentar a sua participação 		
em processos decisórios de políticas públicas orientadas para a atividade artesanal;
elaborar projeto de lei que resguarde os direitos de autor dos artesãos de forma a valorizar
seu trabalho e propiciar melhores condições de vida dos artesãos;
incentivar a formulação e implementação de programas e parcerias institucionais de 		
longo prazo com as associações de artesãos.
Criar cadastro geral dos artesãos.
São ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
estabelecer parâmetros para a elaboração e/ou a revisão de Planos Diretores e outros 		
instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, em especial no município de 		
Diamantina, no Alto Jequitinhonha, visando protege-lo diante de processos de expansão
e do adensamento urbanos;
promover ações junto ao IPHAN no sentido de definir o perímetro de tombamento federal
no município do Serro, no Alto Jequitinhonha;
promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das comunidades
quilombolas, das etnias indígenas e demais comunidades tradicionais no Alto e no 		
Médio/Baixo Jequitinhonha, com processo de titularização das terras;
conferir prioridades aos municípios Chapada do Norte, no Alto Jequitinhonha, Berilo 		
e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto do seu patrimônio e a situação
atual de risco e degradação e priorizar as cidades da região que possuem patrimônio 		
histórico de valor reconhecido;
promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas biológicas
incorporem as questões fundiárias e sociais que envolvem as populações tradicionais 		
que nelas habitam;
regularizar a área tombada e estabelecer controle da ocupação da Serra dos Cristais, 		
em Diamantina, no Alto Jequitinhonha;
promover ações junto ao IPHAN no sentido de elaborar uma normativa para o 		
licenciamento de obras e projetos nos conjuntos tombados de Diamantina e do Serro, 		
no Alto Jequitinhonha.

(Conclusão)
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Oficina Participativa de Pedra Azul

Coordenação: Fátima Beatriz Fortes e Lívia Cruz
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São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
Criar instrumentos de mobilização e comunicação social para aprimorar a compreensão
da população acerca dos fluxos e serviços da atenção primária de saúde
Desenvolver estratégias para o reforço de programas da atenção primária (implantação
de protocolos, valorização da atenção programada, priorização do atendimento e o 		
encaminhamento de modo adequado)
Estabelecer estratégias que favoreçam a atuação integrada das equipes de NASF e 		
das Equipes de Saúde da Família;
Analisar a viabilidade de expansão da cobertura da ESF no meio rural por meio de 		
unidades móveis com equipe itinerante para atender as comunidades mais distantes;
Articular junto à Secretaria de Estado da Educação estratégias para acompanhamento 		
da saúde da criança e adolescente em idade escolar;
Rever e ampliar a participação estadual no financiamento da atenção primária, de forma
a minimizar os efeitos da fragilidade fiscal e financeira da maioria dos municípios, diante
do potencial desse nível de atenção para resolver a maioria dos problemas da população.
São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
Implementar os Centro de Especialidade Médicas (CEM) nos territórios do Alto 		
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha;
Implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar os gargalos
na sua operacionalização;
Avaliar o sistema estadual de transporte em saúde de modo a permitir a 			
renovação/ampliação da frota de veículos dos municípios de acordo com as necessidades
dos municípios.
Implantação de um centro de reabilitação físico, auditivo e visual nos territórios.
São ações para garantir o acesso à atenção hospitalar (alta complexidade):
Construir dois hospitais regionais previstos para os territórios em questão, segundo 		
orientação da política estadual de atenção hospitalar quanto à sua localização e sua função
na rede de serviços;
Atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo 		
a promover melhorias na gestão e ampliar a sua capacidade de atendimento;
Implementar ações com vistas a favorecer a integração dos hospitais de pequeno porte
na rede de serviços de modo que possam cumprir a função social que deles se espera;
Aprimorar o sistema estadual de regulação que contemple estratégias para a melhoria 		
do acesso da população à atenção hospitalar, o que inclui a implantação da 			
macro Jequitinhonha.
De forma a apoiar as proposições anteriores, deverão ser implementados os programas
de capacitação e de educação permanente para os profissionais e gestores da saúde, 		
de forma ampliada a toda a rede e em ambos os territórios.
Ampliação da Rede Samu nos territórios;
Conclusão dos CTIs de Itaobim e Almenara.
Garantir a celeridade na implantação das políticas do Estado de saúde de alta 		
complexidade que já estão planejadas e/ou que já tiveram início.
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Oficina realizada em conjunto com o tema Saúde. Vide lista de participantes anterior.
Coordenação: Marly Canassa e Vera Westin
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São grandes linhas de ação para a política de assistência social:
Identificar e apoiar as organizações não governamentais que já atuam e que têm interesse
em atuar nos territórios e promover a articulação e integração de suas ações à política 		
de assistência social, garantindo ao poder público o papel de gestão da política;
integrar ações da assistência social com a educação, saúde, cultura, desenvolvimento 		
agrário, trabalho e geração de renda e meio ambiente nas esferas municipal, regional 		
e estadual, de forma que as ações se concretizem;
priorizar o foco na infância, adolescência e juventude, buscando introduzir conteúdos, 		
nos conteúdos dos serviços socioassistenciais, u, enraizamento na cultura e modo de vida
local, bem como a combinação de elementos de tecnologia que possam ser mais 		
atrativos para esse público, tanto na cidade quanto nas comunidades rurais buscando 		
seu protagonismo e empoderamento.;
fortalecer a atenção ao idoso tanto na Proteção Básica quanto na Especial, como 		
forma de prevenir e/ou minorar violações de direito, abuso econômico e outros agravos.
São linhas de ações específicas para a política de assistência social:
criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar concursos 		
públicos para efetivação das equipes;
garantir os direitos trabalhistas dos profissionais de assistência social como prioridade 		
dos órgãos gestores da assistência social, segundo preconiza a NOB SUAS 2012 		
(Gestão do Trabalho), com vistas a evitar a precarização do trabalho das equipes sociais;
viabilizar a informatização dos registros de prontuários e atendimentos da proteção 		
social básica e especial integrada aos demais sistemas, com finalidades gerenciais 		
e visando dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições adequadas para o 		
controle e avaliação dos indicadores fornecidos para o MDS e a SEDESE (vigilância sócio
assistencial);
constituir equipe exclusiva para a vigilância sócio assistencial, composta por sociólogo,
estatístico e demais profissionais ligados à análise e gestão da informação;
intensificar a atuação da SEDESE junto aos municípios com a implantação de mais 		
uma regional nos territórios;
ampliar e estruturar serviços de emissão de documentos;
implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, indígena
e demais comunidades tradicionais;
expandir a rede de equipamentos da Proteção Social Básica e Especial;
empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar o 		
co-financiamento estadual e federal para a implantação das medidas socioeducativas 		
em meio aberto.
São ações para a capacitação dos profissionais ligados à assistência social:
promover capacitação nas áreas de análise de dados, métodos quantitativos, estatísticas
e tecnologia de informação com objetivo de melhorar o lançamento, monitoramento 		
e avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
promover capacitação de conselheiros, principalmente os representantes das entidades
sociais das comunidades rurais e de usuários; e de monitores e educadores sociais 		
dos serviços socioassistenciais;
promover cursos sempre que ocorrerem mudanças na legislação que rege a assistência
social, suas ações, serviços, protocolos e programas;
promover capacitações continuadas presenciais em locais mais próximos à atuação dos
profissionais, incentivando a troca de experiências;
oferecer cursos de capacitação e qualificação para as equipes de profissionais das 		
Regionais da SEDESE, de modo a qualifica-los para melhor responder às demandas 		
dos municípios.
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7.2.6 Cidades, Infraestrutura e Logística
Lista dos participantes

Coordenação: Altamir Fialho, Carlos Henrique de Melo (QVCS)
e Daniela Tomich (Locale)

Oficina Participativa de Pedra Azul
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a.1.
a.2.
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b. 		
c. 		
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d. 		
e. 		

f. 		
f.1.
f.2.
f.3.
f.4.
f.5.
f.6.
f.7.
f.8.
f.9.
g. 		

g.1.
g.2
g.3.
g.4.

(Continua)

Planejamento e Gestão Urbana e Municipal
Planejar e apoiar, articulando as esferas de governo estadual e federal, o fortalecimento
das administrações municipais para:
ampliação da sua capacidade de articulação com os órgãos regionais e centrais dos 		
governos estadual e federal para apoio à formulação, implementação e controle de 		
politicas públicas para atendimento das demandas locais;
fortalecimento da sua base econômica de forma a contribuir para a ampliação da sua 		
base de geração de receitas próprias;
ampliação da sua capacidade de gerenciamento das contas públicas de forma a 		
contribuir para o equilíbrio financeiro e a ampliação da sua capacidade de oferta 		
de infraestrutura e políticas públicas para a população.
planejar a criação de sistema único, integrado e público para a gestão municipal nos 		
diversos campos de atuação dos municípios, tais como: frota, compras, RH, convênios, 		
e gestão de contratos.
Planejar processos de formação, qualificação e capacitação do quadro de servidores 		
públicos municipais e de gestores e agentes políticos municipais de forma gratuita e pública.
Planejar processos de fortalecimento do capital social local e dos conselhos municipais,
com capacitação e qualificação da participação na construção, implementação, 		
monitoramento e avaliação das políticas públicas.
Planejar o fortalecimento das associações microrregionais de municípios como suporte
às administrações municipais, desenvolvendo o diálogo periódico entre os municípios.
Promover estudos para a instituição de um sistema de informações territoriais com 		
a parceira das concessionárias de serviços públicos que possibilite aos municípios o acesso
a imagens e bases cartográficas como suporte ao planejamento articulado das políticas
públicas.
Planejar o apoio ao desenvolvimento de instrumentos de gestão urbana e municipal, 		
para aplicação de forma objetiva, sustentável e inclusiva, objetivando:
criar e manter sistema cadastral atualizado de artesões, artistas, grupos culturais, 		
mestres e detentores dos saberes tradicionais e afins.
a proteção ao patrimônio ambiental e histórico-cultural material e imaterial;
a provisão de habitação de interesse social;
a infraestrutura de apoio ao desenvolvimento econômico;
a provisão de espaços públicos de qualidade para usufruto da população de forma 		
democrática e inclusiva;
o controle da ocupação urbana, do adensamento urbano e da expansão urbana;
a coibição da ocupação urbana em de áreas de risco e em Áreas de Preservação 		
Permanente (APP);
a difusão da cultura de resiliência em proteção e defesa civil, reduzindo as 			
vulnerabilidades das ameaças com ênfase na Gestão do Risco de Desastres e nos pontos
geográficos de maior vulnerabilidade;
a gestão participativa desses instrumentos, incluindo monitoramento, avaliação e revisão,
a partir da participação efetiva da população local.
Planejar o apoio à elaboração e/ou revisão dos planos municipais de políticas setoriais 		
e a instalação e/ou a adequação dos conselhos municipais correspondentes, com 		
especial atenção à redução dos déficits nas áreas rurais, considerando as articulações 		
intersetoriais no âmbito municipal entre as políticas urbanas, econômicas, ambientais 		
e sociais, em especial:
Planos Municipais de Habitação Social e de Regularização Fundiária;
Planos Municipais de Saneamento Básico;
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, considerando a criação 		
de consórcios intermunicipais;
Planos Municipais de Segurança da Água;
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g.5. Planos de Mobilidade Urbana.
Saneamento Ambiental
Promover a articulação das ações de saneamento ao Plano de Urgência para 			
Enfrentamento da Seca no Norte e Nordeste de Minas Gerais, ao Plano Estadual 		
de Saneamento Básico e ao Plano Nacional de Saneamento Rural, buscando fomentar 		
o uso de tecnologias adequadas e de custos de operação e manutenção compatíveis 		
com as diferentes realidades locais, incluindo a participação social, como os Sistemas 		
Simplificados de Abastecimento e o Projeto Caixa D’água.
b. 		
Promover a articulação das ações de saneamento a estudos técnico-ambientais do 		
Semiárido Mineiro, a partir de Planos Diretores de Comitês de Bacias Hidrográficas, 		
em especial Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha, 		
com o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros Do Médio/Baixo Jequitinhonha
e com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí, assim como projetos e 			
diagnósticos desenvolvidos na Copasa/Copanor e em órgãos estaduais, visando avaliar
a disponibilidade hídrica na região e propor alternativas para assegurar o abastecimento
de água para consumo humano, por meio de soluções de abastecimento de água 		
caracterizadas pelo convívio com a seca e não de combate à ela, com especial atenção 		
à redução dos déficits nas zonas rurais.
c. 		
Desenvolver estudo de viabilidade econômica para reorientar a gestão e o funcionamento
da Copasa/Copanor, de forma a viabilizar a ampliação do atendimento às demandas dos
municípios onde atua, garantindo os prazos pactuados, com especial atenção à redução
dos déficits nas zonas rurais.
d. 		
Fomentar, no âmbito do conjunto de programas estaduais nas áreas de educação, 		
saúde, saneamento, agricultura, dentre outros, com base em estudos hidrogeológicos 		
adequados, a perfuração de poços tubulares, a distribuição de tubos para equipagem 		
de poços artesianos já perfurados, a instalação de cisternas de consumo, distribuição 		
de caixas d’água e fossas sépticas, garantindo a mobilização e participação popular.
III.		
Acessibilidade e Mobilidade
a. 		
Promover a articulação das ações em acessibilidade e mobilidade aos estudos de revisão
do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT), no sentido de planejar a 		
manutenção e/ou implantação de rodovias estratégicas para a ligação permanente e 		
segura das cidades e municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
entre si e com os principais eixos rodoviários do estado, permitindo o escoamento da 		
produção e o transporte das pessoas.
b. 		
Promover a articulação das ações em acessibilidade e mobilidade aos estudos de revisão
do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT), no sentido de incrementar 		
o desempenho dos sistemas logísticos e de transporte intermunicipal de passageiros 		
na região.
c. 		
Planejar o apoio aos municípios e às associações microrregionais de municípios para 		
a readequação ambiental de estradas vicinais de forma a permitir o deslocamento 		
permanente da população das zonas rurais para as sedes municipais, o escoamento da
produção, em especial da agricultura familiar e, ainda, o atendimento da população rural
pelas equipes volantes de educação, saúde e assistência social.
d. 		
Planejar a realização de intervenções na malha rodoviária para a melhoria das condições
de acessibilidade e mobilidade nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha,
priorizando, a curto prazo:
d.1. o trecho viário Diamantina/Milho Verde/Serro; 2
d.2. a recuperação da ponte Jequitinhonha em Almenara;
d.3. o trecho viário Virgem Lapa/entroncamento José Gonçalves de Minas(Ijicatu). 7

(Continua)
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a. 		
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(Continua)

A longo e médio prazo, planejar os seguintes trechos:
d.4. complementação da pavimentação dos trechos entre Almenara, Jacinto e Salto da 		
Divisa na BR-367; 12
d.5. pavimentação dos trechos compreendidos entre Modestino Gonçalves, Itamarandiba 		
e Capelinha via MG-214; 3
d.6. pavimentação do trecho compreendido entre Capelinha e Setubinha, na MG-211; 4
d.7. pavimentação da ligação Pedra Azul/Almenara, passando por Pedra Grande, nas 		
rodovias BR-251 e MG-406; 13
d.8. conclusão da pavimentação da MG-010 que liga Conceição do Mato Dentro à Serro; 1
d.9. pavimentação dos trechos compreendidos entre Minas Novas, Chapada do Norte e 		
Berilo na BR-367; 5
d.10. pavimentação do trecho entre Berilo e José Gonçalves de Minas; 6
d.11. pavimentação do trecho entre Novo Cruzeiro e Araçuaí na LMG-678;
d.12. pavimentação do trecho entre Pedra Azul e Jequitinhonha via BR-251 e MG-406; 9
d.13. pavimentação dos trechos compreendidos entre Pedra Azul e MG-614, no acesso para 		
Divisópolis, via Aracagi, e entre Divisópolis e Mata Verde via MG-610; 10
d.14. pavimentação do trecho entre Rubim e Rio do Prado, via MG-406; 11
d.15. pavimentação do trecho da BR-367 entre Minas Novas, Chapada do Norte, Berilo e 		
Virgem da Lapa; 14
d.16. pavimentação do trecho não pavimentado entre Joaíma e Fronteira dos Vales, na MG-105. 15
d.17. recuperação do pavimento nas rodovias BR-251 e BR-367 com a implantação de terceira
faixa nos aclives de subidas de serras. 16
d.18. recuperação da ponte da BR 116 entre Itaobim.
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7.2.7 Segurança Pública
Lista dos participantes
Coordenação: Delio Cunha e Sálvio Lemos

Oficina Participativa de Pedra Azul

d.19. construir ponte entre Jacinto e Havaí do Jacinto , entre a BR 367 e MG 634.
IV.
Recursos Energéticos
a. 		
Planejar ações no sentido da ampliação do acesso à energia elétrica pelos domicílios 		
rurais, com a continuação do Programa Novos Encontros e Luz para Todos.
b. 		
Planejar ações no sentido da melhoria da qualidade da energia quanto a oscilações 		
e quedas, insuficiência no fornecimento de modo geral e expansão para a instalação 		
de indústrias, nos locais que essa energia é demandada.
c. 		
Desenvolver estudos visando à implementação de energias alternativas nos municípios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, em especial no que se refere à instalação 		
de complexos eólicos e aos biocombustíveis, produção de biomassa e energia solar, 		
com incentivo dos órgãos públicos e concessionárias, objetivando atender os 		
prédios públicos e domiciliares urbanas e rurais.
V.
Tecnologia da Informação e Comunicação
a. 		
Planejar o incentivo e o apoio para a participação dos municípios do Alto Jequitinhonha
e do Médio/Baixo Jequitinhonha no programa Rede Governo.
b. 		
Planejar o incentivo e o apoio para os governos locais no sentido de:
b.1. desenvolver política, plano ou programa de inclusão digital;
b.2. disponibilizar acesso público e gratuito à Internet através de centros de acesso;
b.3. disponibilizar acesso a conexão via wi-fi, incluindo as zonas rurais.
c. 		
Desenvolver estudos no sentido de ampliar a oferta de serviço de dados de modo 		
a dotar de acesso pessoas físicas e jurídicas.
d. 		
Planejar a ampliação e o acesso ao programa Minas Comunica II e a cobertura, 		
melhoria e adequação do serviço de telefonia móvel nos municípios do Alto e do 		
Médio/Baixo Jequitinhonha.

(Conclusão)
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Proposições para os campos da densidade institucional e da infraestrutura urbana
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Civil;
Incremento da infraestrutura, dos recursos logísticos e do efetivo da Polícia Militar 		
(Policiamento urbano e Patrulha Rural);
Ampliação da estrutura de funcionamento da comarca e diretriz de fixação dos 		
profissionais na comarca.
Revitalização e ordenamento dos espaços públicos para fomentar a apropriação pública
do ambiente e aumentar níveis de vigilância informal (criação de espaços seguros).
Proposições para o campo Gerencial
Auxílio para produção elaboração de Planos Municipais de Segurança Pública  		
ênfase em política de prevenção, organizando e articulando instituições da assistência		
social, educação e associações de bairro e outras.
Auxílio para capacitação e fortalecimento do CONSEP (infraestrutura) e dos instrumentos
e instituições de planejamento participativo na segurança pública;
Incentivo para fortalecimento das ações de policiamento comunitário. Aproximação 		
entre polícia e comunidade.  Capacitação de policiais em metodologias de 			
policiamento comunitário;
Criação de espaço interinstitucional de interlocução entre Poder Público Municipal 		
(Prefeituras e Câmara de Vereadores), Poder Judiciário e Forças de Segurança Pública (GGIM).
Proposições SEG apresentadas na sala – Pedra Azul
Disponibilização dos recursos para implementação da Delegacia Especializada 		
de Mulheres (Pedra Azul);
Implementação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (Pedra Azul e Medina)
com a devida disponibilização dos recursos.
Patrulhamento Rural em Pedra Azul, Medina e Águas Vermelhas, com a devida 		
disponibilização dos recursos;
Criação e implementação do Centro Socio-Eduacativo de Internação do Adolecente 		
(CIA) (Medina);
Incentivo para criação das guardas-mirins, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, 		
Prefeitura, empresas e entidades em geral.
Proposições outros temas apresentadas na sala – Pedra Azul
Políticas para investimentos nos jovens, com fomento na criação cursos e atividades 		
relacionadas à cultura, lazer e esportes, como por exemplo, a criação de bandas, 		
grupos teatros, corais, artesanato;
Reposicionar os serviços de internet (wi-fi) nos locais públicos (reduzindo assim 		
a incidência dos roubos de celulares) e direcionando-os individualmente para as 		
residências, fortalecendo assim o convívio familiar e aumentando assim a segurança pública.
Implantação do vídeo-monitoramento em Pedra Azul e Medina (plantão PM), 		
com parceria da Prefeitura, PM, PC, Associação Comercial e outras entidades.
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Vista do local do evento - Escola Estadual Deputado João
de Almeida

Recepção e inscrição dos participantes
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Apresentação da FJP e do PDVJ por Alexandre Queiroz
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Deslocamento dos grupos para as salas
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Oficina Participativa de Pedra Azul
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Plenária: apresentação dos resultados dos grupos

Plenária: intervenções dos participantes

Plenária: participantes

Palestra de encerramento por Alexandre Queiroz

Parte II
Oficinas Participativas:
relatórios executivos

170

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

1
Detalhamentos operacionais
e documentação comprobatória
da execução dos serviços
1.1

OFICINA PARTICIPATIVA
DE ALMENARA

Local: ALFA Faculdade de Almenara - Rua Vereador Virgílio Mendes Lima, 847, Almenara.

1.1.1 Alimentação

Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Almenara – Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Item

Previsto

Executado

Restaurante *

122

138

Número de participantes

122

AIC: 8
FJP: 13
Participantes: 104
Total: 125

Coffee-break

122

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias

* Restaurante Cheio de Graça - Rua Argemiro Aguilar, 7380, Almenara.

Mariana Rezende - Geral
Michele - Transporte
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1.1.2 Transporte

Observação

na cidade de origem

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Almenara

Horário de saída de

(Almenara)

ao Destino

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

06:30

2

08:40

17:50

2

20:10

Jordânia

Carro 2

06:45

2

07:45

17:45

2

20:00

Santo
Antônio do
Jacinto

Van 1

16:00

4

18:10

Horários
não
registrados

Salto da
Divisa

Van 2

06:30

7

08:50

Passageiros
dispensaram
o transporte
de volta

Rio Prado

Van 3

07:10

6

08:50

Mata Verde

Van 4

Felisburgo

Micro 01

18:00

3

06:05

10

6

- volta

Carro 1

- ida

Veículo

Palmópolis

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Almenara – Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

19:00
Horários
não
registrados

1

08:35

18:00

9

19:00

1.1.3 Registro fotográfico

Café de boas-vindas

Almoço: fachada do Restaurante Cheio de Graças

172

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Almoço: buffet

Mesa de lanche - Coffee de encerramento

Almoço: visão interna do Restaurante Cheio de Graças

Traslado de participantes

1.2

OFICINA PARTICIPATIVA
DE ARAÇUAÍ

Local: Colégio Nazareth – Rua Dom Serafim, 334 – Centro, Araçuaí.

1.2.1 Alimentação
Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Araçuaí - Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017
Item

Previsto

Executado

Restaurante*

82

92

Número de participantes

82

AIC: 10
FJP: 19
Participantes: 92
Total: 121

Coffee-break

82

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias
* Panela de Barro - Rua Dom Serafim, 212 – Centro, Araçuaí.

Mariana Rezende - Geral
Warley da Silva - Transporte
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1.2.2 Transporte

1

08h45

17h00

1

18h50

Itinga

Carro 2

07h20

2

08h06

17h15

2

19h00

Coronel
Murta

Carro 3

07h10

0

07h40

19h30

0

Berilo

Van 1

06h35

3

07h25

18h58

5

19h50

Virgem da
Lapa

Van 1

07h35

2

08h18

19h55

2

21h13

Jenipapo de
Minas

Van 2

06h00

3

06h50

17h30

5

19h00

Francisco
Badaró

Van 2

07h00

2

07h50

19h05

2

19h45

- volta

06h40

- ida

Carro 1

Carro sem
passageiros
ficou em
Araçuaí

1.2.3 Registro fotográfico

Café de boas-vindas

Observação

na cidade de origem

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Araçuaí

Horário de saída de

ao Destino (Araçuaí)

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Veículo

José
Gonçalves
de Minas

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Transporte: serviços executados - Oficina Participativa de Araçuaí
Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Almoço: fachada do Restaurante Panela de Barro
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Almoço: visão interna do Restaurante Panela de Barro

Traslado de participantes

Mesa de lanche - Coffee de encerramento

1.3

OFICINA PARTICIPATIVA DE CAPELINHA

Local: Legrand Recepções e Eventos - Rua Doutor Hermelindo 1097, Capelinha.

1.3.1 Alimentação
Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Capelinha - Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017
Item

Previsto

Executado

Restaurante*

76

76

Número de participantes

76

AIC: 5
FJP: 12
Participantes: 52
Total: 69

Coffee-break

76

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias
* Legrand Recepções e Eventos - Rua Doutor Hermelindo 1097, Capelinha.

Mariana Rezende - Geral
Thalita - Transporte
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1.3.2 Transporte

Observação

5

na cidade de origem

06:30

Horário de chegada

Van 1

- volta

Chapada do
Norte

veículo por origem

4

Nº passageiros do

07:30

Capelinha

Carro 1

Horário de saída de

Aricanduva

(Capelinha)

14

ao Destino

06:10

Horário de chegada

Micro 1

- ida

veículo por origem

Nº passageiros do

Veículo

Leme do
Prado

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Transporte: serviços executados - Oficina Participativa de Capelinha
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Horários
não
registrados
08:00

18:30

3

19:00

18:30

6

20:10

1.3.3 Registro fotográfico

Café de boas-vindas

Almoço: visão interna do Legrand Recepções e Eventos

Almoço: fachada do Legrand Recepções e Eventos

Mesa de lanche - Coffee de encerramento

Horário não
registrado
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Traslado de participantes

1.4

OFICINA PARTICIPATIVA DE DIAMANTINA

Local: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Rua da Glória, 187, Diamantina.

1.4.1 Alimentação
Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Diamantina - Plano
de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Item

Previsto

Executado

Restaurante*

136

156

Número de participantes

136

AIC: 8
FJP: 16
Participantes: 108
Total: 132

Coffee-break

136

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias

Mariana Rezende - Geral
Divaldo - Transporte

* Recanto do Antônio - Beco da Tecla, 39 e Sushi Barroco - Beco da Tecla, 37, Diamantina.
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1.4.2 Transporte

7

20:30

18:40

7

22:10

Rio
Vermelho

Van 2

06:00

6

8:00

18:30

6

21:20

Carbonita

Van 3

06:11

8

08:30

18:35

6

20:50

Serra Azul
de Minas

Van 4

10

Alvorada de
Minas

Van 5

5

Felicio dos
Santos

Micro 1

06:10

6

Presidente
Kubitschek

Micro 2

06:00

8

08:30

09:00

18:25

18:40

- volta

16:15

- ida

Van 1

Horários
não
registrados

10

Horários
não
registrados

2

Horários
não
registrados

5

Horários
não
registrados

8

19:40

1.4.3 Registro fotográfico

Café de boas-vindas

Observação

na cidade de origem

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Diamantina

Horário de saída de

(Diamantina)

ao Destino

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Veículo

Coluna

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Transporte: serviços executados - Oficina Participativa de Capelinha
Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Almoço: fachada do Restaurante Recanto do Antônio /
Sushi Barroco
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Almoço: buffet

Mesa de lanche - Coffee de encerramento

1.5

OFICINA PARTICIPATIVA DE ITAOBIM

Local: SM Buffet e Decorações - Av. Mantiqueira, 405, Itaobim.

1.5.1 Alimentação
Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Itaobim - Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Item

Previsto

Executado

Restaurante*

70

70

Número de participantes

70

AIC: 8
FJP: 14
Participantes: 52
Total: 74

Coffee-break

70

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias

* SM Buffet e Decorações - Av. Mantiqueira, 405, Itaobim.

Mariana Rezende - Geral
Thalita - Transporte
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1.5.2 Transporte

Observação

na cidade de origem

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Itaobim

Horário de saída de

ao Destino (Itaobim)

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Monto
Formoso

Van 1

6

6

Horários
não foram
registrados

Caraí

Van 2

6

6

Horários
não foram
registrados

06:10

3

08:30

17:00

- volta

Carro 1

- ida

Veículo

Novo
Cruzeiro

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Transporte: serviços executados - Oficina Participativa de Itaobim
Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

3

19:30

1.5.3 Registro fotográfico

Café de boas vindas

Almoço: visão interna do SM Buffet e Decorações

Almoço: fachada do SM Buffet e Decorações

Mesa de lanche - Coffee de encerramento
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Traslado de participantes

1.6

OFICINA PARTICIPATIVA DE PEDRA AZUL

Local: Escola Estadual Deputado João de Almeida - Av. João de Almeida, 235 - Centro, Pedra Azul.

1.6.1 Alimentação
Quadro 1: Alimentação: serviços previstos e executados - Oficina Participativa de Pedra Azul - Plano de
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

Item

Previsto

Executado

Restaurante*

76

97

Número de participantes

76

AIC: 09
FJP: 13
Participantes: 81
Total: 103

Coffee-break

76

Não houve ajuste em função do número
de pessoas

Coordenador Mundo de Ideias

* Restaurante Xavier - Rua Clemente Franco, 58 – Centro, Pedra Azul.

Mariana Rezende - Geral
Vera Lacerda Santos - Transporte
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1.6.2 Transporte

Observação

na cidade de origem

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

Pedra Azul

Horário de saída de

ao Destino (Pedra

Horário de chegada

veículo por origem

Nº passageiros do

3

08h10

18h20

3

20h30

Medina

Van 1

07h15

2

08h10

18h20

0

19h30

Cachoeira
de Pajeú

Van 1

08h06

4

08h10

18h20

4

19h00

Divisópolis

Micro 2

06h00

0

0

Horários
não
registrados

Divisa
Alegre

Micro 2

07h10

2

2

Horários
não
registrados

Águas
Vermelhas

Micro 2

08h10

1

1

Horários
não
registrados

- volta

06h12

Azul)

Van 1

- ida

Veículo

Comercinho

origem

Origem

Horário de saída da

Quadro 2: Transporte: serviços executados - Oficina Participativa de Pedra Azul
Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha- 2017

1.6.3 Registro fotográfico

Café de boas-vindas

Almoço: fachada do Restaurante Xavier
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Almoço: visão interna do Restaurante Xavier

Traslado de participantes

Mesa de lanche - Coffee de encerramento

Anexos

Anexos
1

FÔLDER DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS
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Anexos

2

ESTANDARTE CONSTRUÍDO ARTESANALMENTE PARA
DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS
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3
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PÁGINA PRINCIPAL DO SITE DA CAMPANHA VALE PARTICIPAR

Anexos

4

CAPA DO ALMANAQUE: OBRA DE DIVULGAÇÃO COM A SÍNTESE DAS
PROPOSTAS E DO PROCESSO PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO PARA O VALE DO JEQUITINHONHA

187

188

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

EQUIPE EDITORIAL
Produção executiva

Gaia Cultural [cultura e meio ambiente]
Produção editorial

Roseli Raquel de Aguiar
Preparação de originais

Lílian de Oliveira
Revisão de provas

Helen Rose
Lílian de Oliveira
Projeto gráfico

Fábio de Assis
Diagramação

Elisa Maria Rodrigues
Marcelo Mayrink
Capa

Aquarela de Wagner Bottaro

Plano de

Desenvolvimento
para o Vale do

Jequitinhonha
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Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e Transmissão
S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo como objeto a cooperação
técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento de projeto de p
 esquisa que c ontenha
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance territorial para e struturação do Plano
de Desenvolvimento para o Vale do J equitinhonha (PDVJ), no intuito de subsidiar a
atuação da Cemig GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e
públicos nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.

Oficinas participativas: registro técnico e documental
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Oficinas participativas: registro técnico e documental

