
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Recuperar áreas de 
plantio e pastagens e 
adquirir maquinário

Aquisição de 
equipamentos para 

melhoria das atividades 
da Secretaria de 

Agricultura, Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Sustentável

Compra de equipamentos 
para melhoria das 

atividades da Secretaria 
de Agricultura, Meio 

Ambiente e 
Desenvolvimento 

Sustentável

O projeto consiste na compra de vários equipamentos (motoniveladora, caminhão 
pipa, caminhonetes, caminhão bascula, triturador de galhos e troncos, triturador 
de materiais de construção civil, rolo compactador, pá carregadeira) para a 
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, com os 
objetivos de aumentar a eficiência de seus atendimentos, e aumentar a 
produtividade rural.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 

agroindustriais, ofertar 
capacitações e 

assistência técnica

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Implementação do Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e 
Agroindustriais - Certifica Minas em estabelecimentos rurais e agroindustriais 
visando garantir a qualidade da produção agropecuária e agroindustrial nos 
escopos Algodão, Azeite, Cachaça, Café, Carne Bovina, Frango Caipira, Frutas, 
Hortaliças, Leite, Mel, Ovo Caipira, Orgânicos, Queijo Minas Artesanal e SAT (Sem 
Agrotóxicos), e melhorar a competitividade.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Combater a fome e 
garantir alimentos 
saudáveis: horta, 

cozinha comunitária e 
banco de alimentos

Implantação do Banco de 
Alimentos - PAA no 

municipio de Esmeraldas

Construção de espaço 
fisico para a implantação 
do Banco de Alimentos 

Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA)

O projeto consiste em construir um espaço físico para a implantação de um Banco 
de Alimentos, para o qual os produtores rurais poderão vender sua produção.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Combater a fome e 
garantir alimentos 
saudáveis: horta, 

cozinha comunitária e 
banco de alimentos

Criação de horta 
comunitária

Criação de horta 
comunitária

Criar uma horta comunitária na comunidade de Taquaras, com vistas a garantir a 
segurança alimentar e nutricional das pessoas atingidas da localidade. 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 

agroindustriais, ofertar 
capacitações e 

assistência técnica

Cursos de formação 
profissionalrural-FPRe de 
promoçãosocial-PSpara a 

comunidade de 
Cachoeirinha

Cursos de formação 
profissional rural (FPR) e 
de promoção social (PS) 
para a comunidade de 

Cachoeirinha

Ofertar cursos de capacitação para trabalhadores, jovens e grupos de mulheres da 
comunidade e do entorno para o exercício da atividade agropecuária, certificando-
os para a formação profissional rural e promoção social, como forma de aumentar 
a renda dos trabalhadores e promover o aumento da produtividade agropecuária 
na região em quantidade e qualidade, dentro das técnicas indicadas e de forma 
sustentável.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica: 

insumos, assistência 
técnica e 

equipamentos

Diversificação da atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

Diversificar atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

O projeto consiste em disponibilizar aos produtores de frutas e hortaliças 
selecionados mudas de frutíferas, insumos, assistência técnica, equipamento de 
irrigação localizada, unidades de classificação de hortaliças, para que haja 
possibilidade de produção, na perspectiva da retomada das atividades produtivas. 
Objetivo: fortalecer e aprimorar a produção de frutas e hortaliças nos municípios 
atingidos.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 

agroindustriais, ofertar 
capacitações e 

assistência técnica

Formação Continuada e 
Assitencia Técnica de 

Qualidade

Formação Continuada e 
Assitencia Técnica de 

Qualidade

Capacitar os agricultores em temas específicos, como: Agroecologia – sistemas 
agroflorestais, Agropecuária: produção de leite, criação de galinha caipiras, 
poedeiras e de corte, apicultura e piscicultura. Além disso, dar assistência técnica 
para trabalhar e desenvolver a agricultura e pecuária em pequenas áreas de 
terras.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Instalar sistema de 
piscicultura

PISCICULTURA FAMILIAR 
PARA A RECUPERAÇÃO 

SOCIOECONÔMICA

Implantação de sistemas 
de piscicultura

Implantar sistemas de psicultura, de acordo com a realidade de cada propriedade 
que será contemplada, devendo-se contruir estruturas de captação e 
armazenamento de água pluvial, tanques de criação e sistema de tratamento dos 
efluentes gerados no processo produtivo, buscando alternativas que integrem a 
criação de peixes com a produção de hortaliças ou alimentos.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Instalar estruturas 
para beneficiar e 

armazenar produção 
agrícola e pecuária

Implantação do 
Entreposto de Ovos no 

municipio de Esmeraldas

Implantação do 
Entreposto de Ovos no 

municipio de Esmeraldas

O projeto consiste na construção de estrutura fisica equipada para certificação de 
ovos produzidos pelos agricultores de Esmeraldas, para que fiem aptos a vender 
para o PAA e PNAE.



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Instalar estruturas 
para beneficiar e 

armazenar produção 
agrícola e pecuária

Instalação de casa de 
farinha comunitária

Instalação de casa de 
farinha comunitária

O projeto consiste na instalação de Casa de Farinha Comunitária para 
beneficiamento de mandioca na região de Vista Alegre e Fazenda da Ponte, 
garantindo melhoria na renda do agricultor familiar e segurança alimentar para a 
comunidade.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Instalar estruturas 
para beneficiar e 

armazenar produção 
agrícola e pecuária

Instalação de moinho de 
pedra comunitário para 
beneficiamento de milho

Instalar moinho de pedra 
comunitário para 

beneficiamento de milho

O projeto consiste na instalação de Moinho de Pedra Comunitário para 
beneficiamento de milho e demais grãos produzidos na região de Vista Alegre e 
Fazenda da Ponte, garantindo melhoria na renda do agricultor familiar e 
segurança alimentar para a comunidade.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ampliar o acesso à 
internet e investir em 

tecnologias digitais 
para produção e 
segurança rural

MODERNIZAÇÃO DO 
CAMPO – REDE DE 

COMUNICAÇÃO MÓVEL 
PARA ÁREAS RURAIS

Modernização do Campo 
– Rede de Comunicação 
Móvel para Áreas Rurais

Expansão da cobertura de internet móvel com tecnologia 4G na zona rural, em 
regiões com potencial produtivo. Além disso, envolve outros 3 subprojetos: 
“Legado: Novas Gerações do Agro” que realizará capacitações para jovens rurais 
adaptadas ao contexto regional, focadas em tecnologias de produção sustentável 
e de gestão de negócios na agropecuária; “Assistência Técnica e gerencial 
continuada” que visa a geração de renda no campo através do uso de redes de 
relacionamento para serviços de assistência técnica e gerncial e uso de 
tecnologias digitais; “Fortalecimento da Segurança Rural em Municípios da Bacia 
do Rio Paraopeba”, que garantirá à Polícia Militar condições para reduzir a 
criminalidade na zona rural, utilizando a internet como meio de interação com a 
população.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Combater a fome e 
garantir alimentos 
saudáveis: horta, 

cozinha comunitária e 
banco de alimentos

Organização da produção 
e criação de cozinha 

comunitária

Organização da produção 
e criação de cozinha 

comunitária

Adquirir terreno para construção de Cozinha Comunitária e comprar 
equipamentos para o beneficiamento e produção de pães, bolos, doces geleias, 
polpas de frutas, dentre outros. A Cozinha Comunitária contribuirá para o 
beneficiamento desses produtos, e para isso é necessário que seja construída e 
equipada a fim de garantir os selos de inspeção sanitárias adequados.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica: 

insumos, assistência 
técnica e 

equipamentos

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Implantar um Plano de Educação Territorial com a finalidade de contribuir para a 
implantação de processos agroecológicos visando transformar a realidade local. O 
Plano de Educação Territorial será desenvolvido através da realização de ações 
educacionais de caráter técnico, sociopolítico e cultural, com destaque na 
qualificação de jovens e adultos, bem como de coletivos já organizados (famílias 
acampadas e assentadas, grupos de mulheres, associações, cooperativas).



Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 

agroindustriais, ofertar 
capacitações e 

assistência técnica

(Aglutinação) Cursos 
Profissionalizantes - São 

José, Riacho, Vista Alegre 
e Taquaras; OFERTA DE 

CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES 

VOLTADOS PARA 
COMUNIDADE RURAL

Promoção de Cursos 
Profissionalizantes - 

Produtores Rurais

Oferecer capacitações técnicas aos produtores rurais, em parceria com empresas 
de assistência técnica rural, de aprendizagem industrial, e universidades públicas 
e privadas, compreendendo a contratação de pessoal para dar os cursos e 
também os materiais necessários para sua execução.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Recuperar áreas de 
plantio e pastagens e 
adquirir maquinário

Recuperação de área de 
plantio de 

hortifrutigrangeiros

Recuperação de área de 
plantio de 

hortifrutigrangeiros

O projeto consiste em recuperar as áreas de plantios de agricultores familiares 
atingidas pelo rompimento (área total de 150 ha) e no incentivo à produção de 
hortifutrigrangeiros nessas propriedades.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir bacias de 
captação de água de 
chuva (barraginhas) e 
realizar terraceamento

Revitalização de Sub – 
bacias Hidrográficas 

tributárias do Rio 
Paraopeba 

Revitalizar Sub – bacias 
Hidrográficas do Rio 

Paraopeba 

Implementação de boas práticas de conservação dos recursos naturais para 
promover a Revitalização da Sub-bacias Hidrográficas tributárias do rio 
Paraopeba, por meio da construção e implantação de bacias de captação de água 
de chuva (barraginhas) e terraços em nível (terraceamento) em propriedades 
rurais.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Implantar tecnologias 
sociais de saneamento 

básico em 
comunidades 

tradicionais 

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Melhoraria no acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Promover a saúde e o bem-estar social das comunidades tradicionais por meio da 
instalação de tecnologias sociais de saneamento básico, da instalação e/ou 
adequação módulos sanitários e da formação de multiplicadores em tecnologias 
sociais de saneamento básico em sete comunidades quilombolas (três 
Brumadinho, duas em Fortuna de Minas, uma em Paraopeba e uma em Pompéu), 
e quatro povos indígenas (dois povos em São Joaquim de Bicas, um em 
Esmeraldas e em Pompéu).



Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Arborizar as vias 
internas das 
comunidades

(Aglutinação) Implantação 
de programa de 

arborização das vias 
internas da comunidade; 

IMPLANTAÇÃO DE 
PROGRAMA DE 

ARBORIZAÇÃO DAS VIAS 
INTERNAS E ÁREAS 
PRÓXIMAS AO RIO 
PARAOPEBA DAS 

COMUNIDADES DE PADRE 
JOÃO, BAMBUS E 

VINHÁTICOS; Arborização 
da Comunidade de São 

José

Arborização nas 
Comunidades

Implantar programa de arborização das vias internas e áreas das comunidades de 
Taquaras, Padre João, Bambus, Vinháticos e São José com vistas a promoção do 
bem-estar, melhoria ambiental e paisagística da comunidade. 

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Captar e aproveitar a 
água das chuvas para 

usos não potáveis

(Aglutinação) 
APROVEITAMENTO DE 
ÁGUA DE CHUVA DE 

COBERTURAS PARA FINS 
NÃO POTÁVEIS; Captação 
e aproveitamento de água 

de chuva nas 
comunidades de Vista 
Alegre e Fazenda da 
Ponte; Captação e 

aproveitamento de água 
de chuva nas 

comunidades de Vista 
Alegre e Fazenda da Ponte

Captação e 
aproveitamento de água 

de chuva

Implantar sistemas de aproveitamento de água de chuva em edificações das 
comunidades de Padre João, Bambus, Vinháticos, Vista Alegre e Fazenda da 
Ponte, por meio da captação de água na cobertura de uma edificação, para 
armazenar a água em reservatório para, então, ser distrubuída para os pontos de 
utilização para finalidades não potáveis.



Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Construir parque 
tecnológico e 

ambiental 

Ciclos - parque 
tecnológico e ambiental 

para transição econômica 
e ecológica

Construção de parque 
tecnológico e ambiental 

para transição econômica 
e ecológica

Construir um parque voltado para educação e formação de novos modelos 
econômicos campo e cidade, que promova a transição econômica e ecológica, 
sendo um espaço de educação permamente sobre novas alternativas ao 
desenvolvimento a partir dos seguintes eixos: ciclos formação, ciclos água, ciclos 
agroecologia, ciclos energias renováveis, ciclos educação ambiental, ciclos lixo 
zero, ciclos negócios sustentáveis, entre outros.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Implantar sistema 
descentralizado de 

esgotamento sanitário 
e instalar fossas 

sépticas

(Aglutinação) Implantação 
de sistema 

descentralizado de 
esgotamento sanitário; 
Saneamento Ecológico; 

SOLUÇÕES 
DESCENTRALIZADAS DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

Implantação de sistema 
descentralizado de 

esgotamento sanitário

Implantar soluções em vários locais de esgotamento sanitário na comunidade de 
Taquaras, Padre João, Bambus e Vinháticos e São José, permitindo que os 
resíduos gerados nas residência sejam separados em águas servidas e águas 
excretas.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Implantar sistema 
descentralizado de 

esgotamento sanitário 
e instalar fossas 

sépticas

Fossa Septicas
Instalação de Fossa 

Septicas
Instalar unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas comunidades 
atingidas e que forem comtempladas com a regularização fundiaria

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Instalar sistemas 
biodigestores

Erradicação de fossas 
rudimentares e instalação 
de sistemas biodigestores 

anaeróbicos para 
tratamento de esgoto 

doméstico

Tratamento o esgoto 
doméstico

Realizar planejamento, execução e construção de sistemas biodigestores para 
tratamento de esgoto doméstico de residências e comércios das Comunidades de 
Vista Alegre e Fazenda da Ponte. O projeto em questão objetiva tratamento do 
lixo na região e acabar com o descarte direto de esgoto nos cursos d'água no local.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Investir na coleta e 
gestão de resíduos 

sólidos e na 
recuperação 

ambiental da área do 
lixão

Elaboração de Plano 
Municipal de Residuos 

Solidos

Elaboração de Plano 
Municipal de Residuos 

Solidos
Elaborar Plano Municipal de Residuos Solidos para o município de Esmeraldas



Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Investir na coleta e 
gestão de resíduos 

sólidos e na 
recuperação 

ambiental da área do 
lixão

(Aglutinação) Melhoria na 
Coleta Seletiva; GESTÃO 
DE RESÍDUOS SÓLIDO; 

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE COLETA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 
Gestão integrada de 

resíduos sólidos

Gestão de resíduos sólidos

Melhorar e a aumentar os serviços de coleta de resíduos sólidos nas 
comunidades, por meio da execução de projeto de coleta e destinação adequada 
de resíduos sólidos para as comunidades solicitantes, garantindo-se o aumento e 
frequência adequada de coleta no local.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Investir na coleta e 
gestão de resíduos 

sólidos e na 
recuperação 

ambiental da área do 
lixão

(Aglutinação) GESTÃO DO 
RESÍDUO INTEGRAL E 

MODELOS POPULARES; 
Instalação de gestão de 
resíduos lixo zero nas 
comunidades de Vista 

Alegre e Fazenda da Ponte

Instalação de gestão de 
resíduos Lixo Zero

Realizar a gestão integral e integrada dos resíduos sólidos na comunidade de São 
José, Vista Alegre e Fazenda da Ponte, a partir da estratégia de gestão "Lixo Zero", 
com várias soluções para a gestão dos resíduos sólidos, com o fortalecimento dos 
catadores de materiais recicláveis, da associação municipal de catadores de 
materiais recicláveis e dos catadores autônomos de rua, com o envolvimento de 
grupos de compostagem e agricultura local.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Investir na coleta e 
gestão de resíduos 

sólidos e na 
recuperação 

ambiental da área do 
lixão

Recuperação ambiental 
da área do Lixão

Recuperação ambiental 
de área do Lixão

Recuperar área do lixão do município por meio da avaliação da real situação do 
maciço de resíduos, elaboração e execução do plano de recuperação ambiental

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Perfurar poço 
artesiano para 

abastecimento de 
água das comunidades

(Aglutinação) Criação e 
melhoria do sistema de 
abastecimento de água 

das propriedades de 
Taquaras; Distribuição de 

água tratada para a 
Comunidade de Bambus, 

Padre João, Vinhático, 
Vista Alegre

Perfuração de poço 
artesiano com 

reservatorio de água

Perfurar poço artesiano com reservatorio de água para atendimento a 
comunidade de Bambus, Padre João, Taquara, Vinhático, Vista Alegre, gerando 
melhoria na qualidade da distribuição de água para a população das comunidades



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Ampliar a 
acessibilidade de 

escolas e CRAS/CREAS 
para pessoas com 

deficiência

Projeto de Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Realização de obras para ampliar a acessibilidade em escolas estaduais e em 
Centros de Referência da Assistência Social(CRAS) ou Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). Também envolve o investimento em 
tecnologias assistivas, ou seja, em recursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 
consequentemente, promover inclusão.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para esporte: 

quadras, pistas de 
skate, campos de 

futebol

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de pistas de skate no município, visando o aumento da prática da 
modalidade esportiva, com a disponibilização dos materiais esportivos necessários 
e a oferta de aulas por profissional de Educação Física. O objetivo é proporcionar 
a integração social, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento dos 
vínculos na comunidade através do uso dos espaços públicos pela população.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para esporte: 

quadras, pistas de 
skate, campos de 

futebol

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Implementação de 
Quadras Poliesportivas

Construção de quadras poliesportivas cobertas com estrutura adequada para a 
prática de 04 modalidades esportivas (futsal, basquete, vôlei e handebol), 
ampliando o acesso da população aos espaços públicos.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Realizar programas de 
prevenção à 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Consiste na implantação Unidade de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência regional, para prestação de serviços de fortalecimento de políticas 
públicas direcionadas à prevenção da criminalidade por meio das seguintes linhas 
de atuação: atividades de formação para atores locais que atuam com os públicos 
mais vulneráveis; elaboração de diagnósticos e planos de ação de acordo com o 
cenário de segurança pública local; e criação de espaços multissetoriais de 
articulação de rede e participação social.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Realizar programas de 
prevenção à 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Consiste na implantação de Unidades de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência territorial, com prestação de serviços do Programa de Controle de 
Homicídios - Fica Vivo! e do Programa Mediação de Conflitos, e custeio das 
oficinas do Programa Fica Vivo!. O projeto contempla recursos para estruturação 
do espaço físico e para a contratação de profissionais para a execução das 
atividades previstas nas metodologias dos referidos programas.



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Ampliar acesso aos 
serviços 

socioassistenciais: 
Implantar Centro de 

Referência de 
Assistência Social 
(CRAS) Itinerante

Implantação do CRAS - 
centro de referência da 

assistência social 
(itinerante)

Instalação de CRAS - 
centro de referência da 

assistência social 

O projeto consiste em por em prática um Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) que transita para beneficiar as comunidades de Vista Alegre e 
Fazenda da Ponte, ampliando o acesso aos serviços socioassistenciais, 
principalmente nas áreas rurais. 

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Criar e/ou reformar 
centros de convivência 

comunitários

Centro de Convivência da 
Comunidade do Riacho

Criação de Centro de 
Convivência da 

Comunidade do Riacho

Criar um espaço de convivência para promoção da cultura local, que deverá ser 
adequado para festividades, encontros, reuniões, práticas de esportes. Bem como 
a instalação de materiais para a prática esportiva.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Criar e/ou reformar 
centros de convivência 

comunitários

Reforma do salão 
comunitário ao lado da 

igreja católica de 
Cachoeirinha

Reforma de salão 
comunitário em 

Cachoeirinha

Reformar o Salão comunitário ao lado da Igreja Católica de Cachoeirinha. O 
espaço tem importante papel de convivência comunitária, permitindo relações 
entre os(as) moradores(as) locais e entre eles(as) e visitantes/turistas. É um 
espaço para a prática de festas religiosas,
casamentos, festas das escolas, aniversário, reuniões.



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para esporte: 

quadras, pistas de 
skate, campos de 

futebol

(Aglutinação) Centro 
Comunitário e 

Poliesportivo da 
Comunidade de Bambus; 

Centro Comunitário e 
Poliesportivo da 
Comunidade de 

Cachoeirinha; Centro 
Comunitário e 

Poliesportivo da 
Comunidade de Padre 

João; Centro Comunitário 
e Poliesportivo da 

Comunidade de São José; 
Centro Comunitário e 

Poliesportivo da 
Comunidade de Taquaras; 

Centro Comunitário e 
Poliesportivo da 

Comunidade de Vista 
Alegre; CENTRO 

CULTURAL E 
POLIESPORTIVO DA 

COMUNIDADE DE SÃO 
JOSÉ; CRIAÇÃO DE UM 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
NA COMUNIDADE DE 

RIACHO

Centro Comunitário e 
Poliesportivo de 

Comunidades

O projeto consiste em construir espaços comunitários para práticas esportivas 
compostos por quadra equipada com vestiários, cozinha, auditório e salas 
multiuso, nas comunidades atingidas: Comunidade de Bambus, Cachoeirinha, 
Padre João, São José, Taquaras, Vista Alegre e Riacho



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para esporte: 

quadras, pistas de 
skate, campos de 

futebol

(Aglutinação) 
Revitalização do Campo 

de Futebol da 
Comunidade de 

Bambus/Padre João ; 
Revitalização do Campo 

de Futebol da 
Comunidade de 
Cachoeirinha; 

Revitalização do Campo 
de Futebol da 

Comunidade de São José; 
Revitalização do Campo 

de Futebol da 
Comunidade de Vista 

Alegre/ Fazenda da Ponte; 
Reforma e Revitalização 
do Campo de Futebol de 

Bambus; Reforma e 
Revitalização do Campo 

de Futebol de Padre João; 
REVITALIZAÇÃO DO 
CAMPO DE FUTEBOL

Revitalização de Campos 
de Futebol

O projeto consiste na revitalização dos campos de futebol das comunidades de 
Bambus/Padre João, Cachoeirinha, São José e Vista Alegre/Fazenda da Ponte. A 
obra de revitalização entregará um amplo campo de futebol gramado, com 
acessibilidade, pista de atletismo no entorno para a realização de atividades 
esportivas (caminhada, corrida, ciclismo), alambrado, arquibancada, vestiários, 
bebedouro, instalação de mobiliário, aquisição de equipamentos para práticas 
esportivas, entre outros.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para lazer e 
exercícios: praças, 

academia ao ar livre, 
parquinho infantil e 

recreação

Área recreativa para 
encontros de cavaleiros e 

amazonas

Área recreativa para 
encontros de cavaleiros e 

amazonas

O presente projeto tem como finalidade criar e estrurar um espaço voltado para o 
atendimento a esse público específico, sendo necessário que tenha uma área 
cercada e com bebedouros instalados para o descanso e dessendentação dos 
animais, que possua também espaços com banheiros e bebedouros públicos para 
melhor atender as pessoas que frenquenta esses eventos. O projeto busca auxiliar 
a geração de renda e lazer na comunidade.



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para lazer e 
exercícios: praças, 

academia ao ar livre, 
parquinho infantil e 

recreação

(Aglutinação) Instalação 
de Academia Ao ar Livre - 

Bambus; Instalação de 
Academia Ao ar Livre - 

Padre João; Instalação de 
Academia ao Ar Livre - 
Riacho; Instalação de 

Academia ao Ar Livre - 
Taquaras; Instalação de 
Academia ao Ar Livre - 

Vinhatico; Instalação de 
Academia ao Ar Livre - 

Vista Alegre; Instalação de 
academia ao ar livre;

Instalação de Academia 
Ao ar Livre

O projeto consiste na instalação de conjuntos de aparelhos de academia ao ar 
livre nas comunidades atingidas, proporcionando maior promoção de saúde e 
melhoria de qualidade de vida sem qualquer custo. As comunidades 
contempladas pelo projeto são as seguintes: Bambus, Padre João, Riacho, 
Taquaras, Vinhático e Vista Alegre.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para lazer e 
exercícios: praças, 

academia ao ar livre, 
parquinho infantil e 

recreação

Instalação de playground 
(parquinho infantil)

Instalação de parquinho 
infantil - playground

Instalar um parquinho infantil, que atenda a crianças da comunidade de Taquaras, 
com escorregadores, balanços, casinha, escada, gangorra, gira-gira, dentre outros. 
O espaço, montado ao ar livre, estimulará a convivência entre as crianças da 
comunidade, aproximando-as por meio de brincadeiras e momentos de diversão.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Instalar e revitalizar 
espaços para lazer e 
exercícios: praças, 

academia ao ar livre, 
parquinho infantil e 

recreação

(Aglutinação) 
Revitalização da Praça 

Central - São José; 
Revitalização da Praça 

Getulio Vargas; 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

CENTRAL

Revitalização da Praças 
Centrais

O projeto consiste na revitalização da Praça Central (Comunidade de São José) e 
da Praça Getúlio Vargas, com a implantação de mais bancos, Instalação de lixeiras 
de coleta seletiva e brinquedos urbanos, mesas para jogos e confraternizações, 
postes de pedestres, corte e manutenção do gramado, plantio de mudas 
ornamentais e frutíferas, pintura de guias, reforma e manutenção das calçadas, 
troca das lâmpadas dos postes por lâmpadas de LED, entre outras ações.



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Patrulhamento rural e 
construção de postos 

policiais

(Aglutinação) 
CONSTRUÇÃO DE POSTO 

POLICIAL; BASES 
COMUNITÁRIAS (POSTOS 
POLICIAIS) DA PMMG NAS 
COMUNIDADE DE PADRE 

JOÃO E VINHÁTICOS

Construção de postos 
policiais

Implementar postos policiais em ponto estratégico entre a comunidade de São 
José e Cachoeirinha e nas comunidades Padre João e Vinháticos, visando à 
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais na zona rual de Esmeraldas.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Patrulhamento rural e 
construção de postos 

policiais
PATRULHAMENTO RURAL Patrulhamento rural

Comprar veículos adequados ao trânsito nas estradas rurais e realizar 
treinamento/capacitação dos policiais, possibilitando a ampliação da área de 
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais para a zona rural do município de 
Esmeraldas, garantindo, a efetividade da segurança pública para os moradores do 
campo com patrulhamento preventivo e de ação imediata.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública 

Realizar programas de 
prevenção à 
criminalidade

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
"OLHO VIVO" NA 

COMUNIDADE DE SÃO 
JOSÉ

Instalação do sistema 
"Olho Vivo"

Aquisição e instalação de rede de Câmeras com transmissão de imagens em 
tempo real, com alta definição e recursos de identificação automática de placas 
de veículos e Visão Noturna. A rede será operacionalizada em um Centro de 
Monitoramento cuja gestão será  articulada entre a Prefeitura Municipal e a 
Polícia Militar de Minas Gerais.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estruturação e 
desenvolvimento aos 

Empreendimentos 
Coletivos

Estimular a formação e o fortalecimento de grupos de pessoas que buscam 
produzir e vender seus produtos e serviços, especialmente no formato de 
cooperativas ou associações, impactando diretamente no nível de renda da 
população atingida e, ao mesmo tempo, gerando sua autonomia.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Ofertar cursos sobre 
educação financeira, 
empreendedorismo e 

carreira

PROJETO CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 
FINANCEIRA E 

EMPREENDEDORA

Capacitação em educação 
financeira, 

empreendedorismo e 
carreira

Capacitar trabalhadores e jovens, prioritariamente do ensino médio, em temas 
ligados a educação financeira, orientação profissional, empreendedorismo e 
habilidades socioemocionais. O projeto visa auxiliar na preparação para a 
(re)inserção no mercado de trabalho e estimular a geração de renda.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Capacitar produtores 
locais e agricultores 

familiares em compras 
governamentais

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL POR MEIO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS

Desenvolvimento Local 
por meio de Compras 

Públicas Municipais

O projeto consiste na contratação de empresa de consultoria para fornecer 
capacitação aos pequenos produtores locais e agricultores familiares no âmbito 
das compras governamentais, com vistas a aumentar a participação e competição 
nos certames licitatórios. O projeto também prevê capacitação para os agentes 
públicos municipais de forma que eles possam realizar de forma mais adequada 
os processo de compras públicas e também possibilitar maior inserção do público 
citado (pequenos produtores e agricultores familiares) nestas.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Construir centro para 
oferta de cursos 

profissionalizantes

Construção de Centro de 
Estudo Profissionalizante

Construção de Centro de 
Estudo Profissionalizante

Construir e estruturar um centro profissionalizante para disponibilização gratuita 
de cursos para comunidade de Taquaras para oferta de cursos de informática, 
costura, e atividades sustentáveis relacionadas ao aproveitamento de materiais 
recicláveis, entre outros.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Construir feiras para 
comercialização de 

produtos locais

(Aglutinação) 
CONSTRUÇÃO DE 

QUIOSQUES;PROJETO - 
FEIRA E FORTALECIMENTO 

DA PRODUÇÃO DE 
ARTESANATOS; PROJETO 

FEIRA DE QUITANDAS

Construção de feiras para 
exposição e vendas de 

produtos

Construir espaço permanente para exposição e venda de produtos regionais e 
locais, visando desenvolvimento sociocultural, geração de renda e fortalecimento 
da cadeira produtiva comunitária.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Incentivar o 
empreendedorismo 

para alunos do ensino 
superior

Projeto 
Empreendedorismo e 

Inovação Jovem

Empreendedorismo e 
Inovação Jovem

Contratação de consultoria para criação de políticas universitárias que favoreçam 
a prática de empreendedorismo e inovação pelos alunos das Instituições de 
Ensino Superior - IES. Também estimulará a criação de startups por meio da 
realização de workshops hackathons e programa de pré-aceleração sobre 
desenvolvimento de negócios de base tecnológica, com o intuito de possibilitar 
que o estudante possa construir capacidade empreendedora para desenvolver 
seu próprio negócio e se tornar mais atrativo para o mercado de trabalho.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Ofertar cursos 
profissionalizantes e 

fomentar a 
organização de 

empreendimentos 
populares

(Aglutinação) CURSO 
PROFISSIONALIZANTE NA 

ÁREA DE MEIO 
AMBIENTE; CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES E 
DE IDIOMAS EM SÃO 

JOSÉ; OFERTA DE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES E 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cursos Profissionalizantes

Promover cursos profissionalizantes voltados para as áreas de: educação 
ambiental, Jardinagem e arborização, informática e manutenção de 
computadores, construção civil (pedreiro/mestre de obras), agropecuária e 
serviços, marcenaria, pintura, cursos de música, cursos de idiomas, entre outros.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Ofertar cursos 
profissionalizantes e 

fomentar a 
organização de 

empreendimentos 
populares

EDUCAÇÃO PARA  
AUTONOMIA 

Educação para autonomia

O Projeto envolverá a oferta de cursos de qualificação técnica e de formação de 
conhecimentos específicos na produção de bens e serviços e na organização de 
empreendimentos econômicos populares e sustentáveis, nos seguintes eixos 
socioprodutivos: apicultura, horta agroecológica, panificação e confeitaria e 
artesanato. Também contempla a aquisição de todos os equipamentos, materiais, 
insumos e instalações necessárias para a implantação dos projetos.

Educação
Adquirir uniformes 
para estudantes da 

rede municipal

Aquisição de uniformes 
para os estudantes da 

rede municipal

Compra de uniformes 
para os estudantes da 

rede municipal

O projeto consiste na compra de conjuntos completos de uniformes escolares 
para todos os estudantes da rede municipal de Esmeraldas. (Adquirir 8500 
conjuntos de uniformes, contendo: Duas calças, duas jaquetas, duas camisetas 
sem mangas, duas camisetas com mangas e duas bermudas)

Educação
Capacitar professores 

para uso de novas 
tecnologias

Polo Audiovisual para 
Juventude

Polo Audiovisual para 
Juventude

Ofertar cursos de capacitação para profissionais da educação para utilização dos 
recursos de mídia em suas práticas pedagógicas, incorporando tecnologias de 
informação e comunicação na prática docente. Em seguida, os alunos irão 
vivenciar práticas da criação audiovisual, com a produção de uma série para ser 
exibida na programação da EMC - Empresa Mineira de Comunicação, divulgando o 
potencial turístico da região.

Educação
Fortalecer educação 
inclusiva aos jovens 

com deficiência

Educação inclusiva-
psicopedagogo itinerante-

sala de Atendimento 
Educacional Especializado 

(AEE)

Educação inclusiva-
psicopedagogo itinerante-

sala de Atendimento 
Educacional Especializado 

(AEE)

Ofertar atendimento psicopedagógico multidisciplinar gratuito a crianças, 
adolescentes e jovens com necessidades especiais, por meio da compra de 
equipamentos e automóveis e da capacitação de equipe técnica para uso do 
material e realização de atendimento especializado



Educação

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecimento da 
reintegração à 

comunidade escolar

O projeto objetiva incentivar a permanência dos estudantes nas escolas por meio 
das seguintes ações: oferta de cursos técnicos no contraturno para estudantes do 
ensino médio regular; realização de projetos que incentivam o pensamento 
científico, crítico e criativo; capacitações que visam fortalecer a capacidade 
pedagógica escolar  para promover um ambiente inclusivo e acolhedor, entre 
outros.

Educação
Melhorar o transporte 

escolar
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO 

NO PONTO DE ÔNIBUS
Construção de abrigo de 

ônibus escolar

Construir abrigo de ônibus para melhorar o aguardo do transporte escolar das 
crianças, adolescentes e jovens de Taquaras, visando segurança e conforto, de 
acordo com as necessidades dos moradores da comunidade, abrigando-os da 
chuva e do sol forte. 

Educação
Melhorar o transporte 

escolar
Construção de Abrigo de 

Ponto de Ônibus
Construção de Abrigo de 

Ponto de Ônibus 

O projeto consiste em construir abrigos nos pontos de ônibus do município, 
visando proporcionar maior conforto aos estudantes durante o aguardo do 
transporte escolar.

Educação
Melhorar o transporte 

escolar

(Aglutinação) MELHORIA E 
REFORMA DO 

TRANSPORTE ESCOLAR; 
MELHORIAS NO 

TRANSPORTE ESCOLAR 
RURAL

Melhoria e reforma do 
transporte escolar

Melhorar o transporte escolar das crianças, adolescentes, jovens e de adultos da 
Comunidade de São José, Riacho e Taquaras para que ele seja adequado e regular, 
garantindo o direito fundamental à educação.

Educação

Ofertar Educação para 
Jovens e Adultos (EJA) 

para comunidade 
rurais

OFERTA DA EJA - 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS PARA 
COMUNIDADE DE RIACHO 
E DEMAIS COMUNIDADES 
RURAIS DE ESMERALDAS

Ofertar EJA - Educação de 
Jovens e Adultos

Oferta da EJA - Educação de Jovens e Adultos no município de Esmeraldas/MG, 
visando possibilitar o acesso aos jovens, adultos e idosos das comunidades rurais 
de Esmeraldas/MG que não puderam acessar a educação básica regular

Educação
Promover o cuidado 
com a saúde mental 

nas escolas

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar. 

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar

O projeto objetiva contribuir para a superação dos danos causados pela tragédia, 
atendendo às especificidades da região e potencializando o desenvolvimento do 
território por meio do incentivo à permanência dos estudantes nas escolas, com o 
fortalecimento da capacidade pedagógica dos profissionais da educação e escolas, 
na rede estadual dos municípios atingidos. O projeto envolverá as seguintes 
ações: formação em competências socioemocionais  (Ação Educativa); Formação 
em Justiça Restaurativa (para professores, gestores e comunidade escolar);  
aquisição de acervo temático para bibliotecas escolares; e garantia da 
infraestrutura necessária para a realização de trabalhos de campo pelas escolas 
de todo o território atingido. 



Educação

Reformar a 
infraestrutura de 

unidades de ensino e 
adquirir equipamentos

Inclusão digital na escola 
Àgueda Campolina 

Marques

Inclusão Digital na Escola 
Nossa Senhora das Graças 

Riacho e Escola Àgueda 
Campolina Marques

Promover à inclusão digital e o uso pedagógico da informática na escola Nossa 
Senhora das Graças - Comunidade de Riacho, e escola  Águeda Campolina 
Marques - Comunidade de Cachoeirinha, zona rural do município de 
Esmeraldas/MG por meio da aquisição de equipamentos de informática e 
construção de laboratório de informática com mobiliário adequado.

Educação

Reformar a 
infraestrutura de 

unidades de ensino e 
adquirir equipamentos

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

O projeto prevê restruturar escolas estaduais, sendo possíveis as seguintes 
intervenções: construção, ampliação, ampliação e adequação, reforma, reforma e 
adequação, obras de acessibilidade e implantação de quadras.  Todas as ações 
serão precedidas de diagnóstico das necessidades e demandas do território do 
município.

Educação

Reformar a 
infraestrutura de 

unidades de ensino e 
adquirir equipamentos

(Aglutinação) 
Ampliação/Reforma da 

Escola Municipal 
Professor Ricardo Souza 

Cruz com a perspectiva de 
atendimento a Educação 
Infantil e EJA - São José; 

Reforma da Escola 
Municipal da Comunidade 

de Cachoeirinha; 
AMPLIAÇÃO/REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR RICARDO 
SOUZA CRUZ COM A 

PERSPECTIVA DE 
ATENDIMENTO À 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
EJA; Reforma da escola 

municipal Àgueda 
Campolina Marques da 

comunidade de 
Cachoeirinha/Esmeraldas-

MG

Reformar Escolas 
Municipais

O projeto consiste em reformar a Escola Municipal Professor Ricardo Souza Cruz, 
na comunidade São José, com o objetivo de implantar a Educação Infantil e prover 
melhor estrutura para os alunos dos anos inicias (1º ao 5º ano); e na Escola 
Municipal da Comunidade de Cachoeirinha Àgueda Campolina Marques, voltada 
para providenciar a infraestrutura física do espaço escolar de ambientes 
planejados para assegurar acessibilidade universal.



Educação

Reformar a 
infraestrutura de 

unidades de ensino e 
adquirir equipamentos

CENTRO CULTURAL, 
EDUCACIONAL E DE LAZER 
- Fazenda Paulista (FUCAM

Revitalização e adequação 
de estruturas físicas e 
espaços comuns do 

Centro Educacional da 
Fundação Educacional 
Caio Martins - FUCAM

O projeto propõe revitalizar e a adequar estruturas físicas e espaços comuns do 
Centro Educacional da Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM. O objetivo é 
prover um ambiente educacional adequado para que as Comunidades de Padre 
João, Bambus e Vinháticos possam acessar projetos educacionais e 
socioprodutivos profissionais ofertados por meio da FUCAM.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar transporte 
público e instalar 

lixeiras

Ampliação e criação de 
linhas de ônibus

Ampliação e criação 
de linhas de ônibus

Criar linha de ônibus para atendimento do transporte entre as comunidades de 
Vista Alegre, Bambus, Padre João, Vinháticos e Pimentas.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar transporte 
público e instalar 

lixeiras

Estabelecimento de linha 
de transporte público de 

interligação entre a 
comunidade de Taquaras 
e a cidade de Esmeraldas

Compra de transporte 
público para interligação 
entre a comunidade de 

Taquaras e Sede

Disponibilizar meio de transporte público de qualidade e a preços acessíveis às 
pessoas da comunidade de Taquaras para que se locomovam até a sede do 
município de Esmeraldas.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar transporte 
público e instalar 

lixeiras

INSTALAÇÃO DE 
MOBILIÁRIO URBANO

Instalação de Mobiliário 
Urbano: pontos de ônibus 

e lixeiras

 Instalação de mobiliário urbano na comunidade de São José com vistas ao 
usufruto da população e ao suporte dos serviços urbanos. As prioridades da 
comunidade são duas: Instalação de quatro abrigos de ponto de ônibus e de 
quatro lixeiras tipo contêine

Infraestrutura 
urbana e rural

Implantar agência 
postal local

IMPLANTAÇÃO DE 
AGÊNCIA POSTAL LOCAL

Implantação de agência 
postal local

Implantação de uma agência postal na comunidade de São José, a ser 
administrada pela prefeitura municipal, controlando as transações entre os(as) 
moradores(as) locais e as agências de correio mais próximas.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a gestão e o 
planejamento urbano 

e territorial

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Contratação de empresa especializada para elaborar ou revisar o Plano Diretor do 
município, de forma a  orientar a política de desenvolvimento econômico, social e 
sustetável, por meio do planejamento e ordenamento da expansão urbana 
municipal.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar a gestão e o 
planejamento urbano 

e territorial

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

O projeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados em 
geoprocessamento para levantamento e atualização cadastral, geração de base 
georreferenciada digital e implantação de Sistema de Informações Geográficas. 
Com isso, objetiva-se assegurar ao administrador público o suporte necessário à 
tomada de decisões para uma gestão e planejamento urbano e territorial 
eficiente, eficaz e sustentável.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

Aquisição de 
equipamentos para 

infraestrutura e 
mobilidade urbana

Compra de equipamentos 
para infraestrutura e 

mobilidade urbana

O projeto consiste na compra de equipamentos diversos para a Secretaria de 
Obras, Transporte e Trânsito de Esmeraldas, com o objetivo de melhorar a 
infraestutura e a mobilidade urbana do município, e também a manutenção de 
estradas vicinais.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) 
CONSTRUÇÃO DE PONTE 

NA ESM-200; 
CONSTRUÇÃO DE PONTE 
TIPO PASSAGEM NA ESM-

200

Construção de Ponte na 
Estrada Municipal 200

O projeto propõe construir uma ponte de concreto armado na altura da 
propriedade do senhor Mauro Alves (Fazenda Passagem), na Estrada Municipal 
ESM 200 - São José x Campo Alegre (ESM 100), que liga o Centro de Esmeraldas à 
comunidade de São José, bem como às comunidades de Riacho, Taquaras, Boa 
Vista e Campo Alegre.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários
PONTES E MATA-BURROS Construção de 

pontes e mata-burros
Construir e melhorar 12 pontes e 2 mata-burros em alguns locais das 
comunidades de Padre João, Bambus e Vinháticos

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) 
CONSTRUÇÃO DE UM 

ACESSO COM MANILHAS E 
ASFALTAMENTO DE 

ESTRADAS RURAIS NÃO-
PAVIMENTADAS DA 

COMUNIDADE DE CAMPO 
ALEGRE PARA SÃO JOSÉ, 
VIA RIACHO; CRIAÇÃO DE 

UM PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AOS PRODUTORES RURAIS 
ATINGIDOS DE RIACHO E 
DEMAIS COMUNIDADES; 
CRIAÇÃO DE UMA LINHA 

DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL PARA 

COMUNIDADE DE RIACHO 
E DEMAIS COMUNIDADES 

RURAIS

Construção de acesso com 
manilhas e asfaltamento 
de estradas rurais não-

pavimentadas da 
comunidade de Campo 

Alegre para São José, via 
Riacho

O presente projeto consiste em instalar uma manilha na estrada que liga Campo 
Alegre a São José (via Riacho), o asfaltamento de toda a via que liga as três 
comunidades, e a reforma da ponte na altura do terreno de Mauro Alves.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA DAS 

VIAS LOCAIS DA 
COMUNIDADE DE SÃO 

JOSÉ

Melhoria da 
infraestrutura das vias 

locais da comunidade de 
São José

O projeto propõe melhorar as condições de tráfego nas estradas rurais da 
comunidade de São José, incluindo ações de caráter corretivo e serviços de 
manutenção. O projeto contempla a realização de todas as obras necessárias ao 
bom funcionamento das vias e cumprimento de sua função social.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) Melhoria na 
infraestrutura na 

comunidade de São José; 
Melhoria na 

infraestrutura para 
atendimento as 

comunidade de Boa Vista 
e Taquaras;Pavimentação 
em Vista Alegre; Melhoria 

na infraestrutura na 
comunidade de 

Cachoeirinha

Melhoria na 
infraestrutura nas 

comunidades

O projeto consiste na realização de melhorias na infraestrutura das comunidades 
atingidas com o seguinte escopo por comunidade:

Comunidade de Cahoeirinha: Pavimentação e drenagem superficial do acesso MG 
060 / entrada e ruas internas (1,93 km); galerias celulares, reforma de ponte de 
acesso Cachoeirinha/São José; Drenagem profunda (Cachoeirinha/Medeiros e 
Furtuna/Cachoeirinha); tubo de concreto 1.200 mm e Revitalização da praça

Comunidade São José: Drenagem profunda, pavimentação e drenagem superficial, 
ponte São José - Riacho, Reconstrução e Ampliação do muro do Cemiterio, Capela 
de Velório

Comunidade de Boa Vista e Taquaras: Pavimentar a estrada que liga o povoado de 
Campo Alegre até as comunidades de Boa Vista e Taquaras que foram 
diretamente afetadas pelo rompimento;

Comunidade Vista Alegre: Pavimentação e drenagem superficial das vias principais 
e de acesso a Comunidade de Vista Alegre.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) MELHORIAS 
E MANUTENÇÃO DE 

ESTRADAS RURAIS NÃO-
PAVIMENTADAS; 

MELHORIAS E 
MANUTENÇÃO DE 

ESTRADAS RURAIS NÃO-
PAVIMENTADAS NA 
COMUNIDADE DE 

RIACHO;Melhorias e 
manutenção de estradas 
rurais não-pavimentadas;

Melhorias e manutenção 
de estradas rurais não-

pavimentadas

O projeto propõe intervenções para melhorias e manutenção de estradas rurais 
não-pavimentadas nas comunidades de Padre João, Bambus, Vinháticos e 
Taquaras, em trechos previamente mapeados.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO EM RODOVIAS

Melhoria das 
estradas dos trechos 

entre Pimentas 
(Betim) e o trevo 

(MG-060)

Pavimentação asfáltica das estradas não-pavimentadas nos trechos entre 
Pimentas (Betim) e o trevo (MG-060), passando pelas comunidades de Vinháticos 
1, Vinháticos 2, Padre João e Bambus. A extensão dos trechos é estimada em 17 
km (Padre João a parte asfaltada de Pimentas - 8km; Padre João a Bambus – 4km; 
Bambus ao trevo MG-060 – 5km)



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar estradas e 
vias, pontes e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) 
Recapeamento de 

Pavimentação Asfáltica; 
CALÇAMENTO DE VIAS 

LOCAIS

Recapeamento de 
Pavimentação Asfáltica de 

bairros

O projeto consiste em realizar recapeamento de pavimentação asfáltica nos 
bairros do município de Esmeraldas: Cidade Jardim, Dumaville, Floresta 
Encantada, Melo Viana, Monte Sinai, Novo Retiro, Quintas São José, Recanto 
Verde, Recreio do Retiro, Santa Cecilia, São Francisco, São Pedro, Serra Verde, 
Tijuco, Padre João, Bambus e Vinháticos, entre outros.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar unidades 
habitacionais e realizar 
regularização fundiária 

urbana

MELHORIAS 
HABITACIONAIS

Melhorias das unidades 
habitacionais

Elaboração de projetos e realização das obras e serviços de melhoria de unidades 
habitacionais

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Melhorar unidades 
habitacionais e realizar 
regularização fundiária 

urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

O projeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços técnicos destinados à regularização fundiária urbana no municípios, 
visando a incorporação de imóveis irregulares, inseridos em núcleos urbanos 
informais, ao ordenamento territorial urbano, com a titulação de seus ocupantes. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar 
iluminação pública, 
acesso à internet e 

implantar câmeras de 
segurança 

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Estruturação de projetos de cidades inteligentes com modernização da 
Iluminação Pública, acesso público a internet (rede de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança para os municípios interessados (desenho de modelos 
econômico, jurídico e operacional/engenharia), por meio de fundo de concessão. 
Uma vez aprovados os projetos, prevê-se aporte de recursos, não reembolsáveis 
(ou seja, não é necessário devolução), para investimentos relacionados com os 
seguintes escopos: substituição da iluminação para LED, incluindo praças e pontos 
turísticos; ampliação da rede de IP; rede de segurança (implantação de câmeras e 
centro de controle operacional) e comunicação (hotspots WiFi e rede de fibra 
ótica interligando prédios públicos). Os recursos para desenho de projetos serão 
utilizados prioritariamente nos projetos de eficientização e, no seu retorno ao 
fundo em caso de êxito, poderão ser utilizados em outras áreas de estruturação 
de interesse dos municípios (postos de saúde, creches, escolas, entre outros).

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar 
iluminação pública, 
acesso à internet e 

implantar câmeras de 
segurança 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ampliação do Sistema de 
Iluminação Pública

Ampliação do sistema de iluminação pública na comunidade de São José, Padre 
João, Bambus, Vinháticos, Vista Alegre e Fazenda da Ponte, aumentando a 
sensação de conforto e qualidade da segurança pública.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar drenagem e 
manejo de água da 
chuva para evitar 

alagamentos

Drenagem estrada do 
Vinhatico

Construção de drenagem 
de estrada para acesso a 

Vinhatico

O projeto consiste na construção de Drenagem em frente à Fazenda José 
Marinho, de forma a obter a canalização da água do corrego que escoa pela 
estrada para acesso a Vinhático.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar drenagem e 
manejo de água da 
chuva para evitar 

alagamentos

DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NOS 

PERÍMETROS URBANOS 
DE PADRE JOÃO, BAMBUS 

E VINHÁTICOS

Drenagem e manejo de 
águas pluviais

Realizar planejamento, projeto, construção e operação de sistemas de drenagem 
e manejo de águas que vem da chuva na área urbana- Padre João, Bambus e 
Vinháticos - de macrozonas de gestão urbana em áreas rurais. O projeto em 
questão objetiva a reduzir inundações e alagamentos e, também, o controle da 
poluição hídrica.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Realizar obra de 
grande porte: 

melhorar e pavimentar 
trecho Esmeraldas - 
São José da Varginha

REALIZAÇÃO DE OBRAS 
RODOVIÁRIAS – 

ESMERALDAS – SÃO JOSÉ 
DA VARGINHA

Realizar obras rodoviárias 
– Esmeraldas -São José da 

Varginha

Melhoramento e pavimentação do trecho Esmeraldas – São José da Varginha, 
extensão de 31,76 km, na Rodovia MG-060.

Infraestrutura 
urbana e rural

Revitalizar cemitério 
municipal

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO 
COMUNITÁRIO PARA 

CERIMÔNIAS FÚNEBRES

Construção de espaço 
comunitário para 

cerimônias fúnebres

O projeto  objetiva viabilizar um espaço adequado ao acolhimento de cerimônias 
fúnebres, a ser administrado pelo poder público municipal e consistirá em duas 
ações principais: a construção de uma capela velório e a revitalização do cemitério 
local.

Saúde Adquirir ambulâncias Aquisição de ambulância Compra de ambulâncias
Comprar ambulância para facilitar o acesso urgente ao pronto atendimento da 
população.

Saúde
Ampliar serviços e 

estruturar o Hospital 
Municipal 25 de Maio

(Aglutinação) AQUISIÇÃO 
DE AMBULÂNCIA (SAMU) 

PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL 25 DE MAIO; 

AQUISIÇÃO DE SORO 
ANTIOFÍDICO PARA O 

HOSPITAL MUNICIPAL 25 
DE MAIO; 

IMPLEMENTAÇÃO DE CTI 
NO HOSPITAL MUNICIPAL 

25 DE MAIO

Melhoria da 
infraestrutura do Hospital 

Municipal 25 de Maio

Implementar Centro de Terapia Intensiva (CTI), estruturar o bloco cirurgico e 
comprar ambulância e soro antiofídico para o Hospital Municipal 25 de Maio. 

Saúde
Construir e/ou 

reformar Unidades 
Básicas de Saúde

Estruturação do posto de 
saúde de Bambus

Melhoria da 
infraestrutura do posto de 

saúde de Bambus e de 
Cachoeirinha

O projeto consiste na equipagem do Posto de Saúde de Bambus e de Cachoeirinha 
com equipamentos e mobiliários adequados. 



Saúde
Construir e/ou 

reformar Unidades 
Básicas de Saúde

(Aglutinação) Reforma e 
ampliação da UBS da 

Comunidade de Bambus; 
Reforma e ampliação da 
UBS da Comunidade de 
Cachoeirinha;Reforma e 

ampliação da UBS da 
Comunidade de São José

Reforma e ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde

O projeto consiste em reformar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde das 
comunidades de Bambus, Cachoeirinha e São José, visando melhorar as condições 
de atendimento à população da região.

Saúde
Criar consultório 

móvel para Atenção 
Básica à Saúde 

(Aglutinação) Consultório 
Itinerante para as áreas 
atingidas descritas do 

município de Esmeraldas 
e equipamentos para a 
Atenção Primária em 

Saúde; ATENDIMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

POR MEIO DO 
PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA E LABORATÓRIO 
ITINERANTE

Construção de Consultório 
que se locomove para 

Atenção Básica em Saúde

O projeto consiste em criar e comprar equipamentos para um consultório que 
transita, garantindo acesso à Atenção Básica em Saúde àqueles que não têm 
viabilidade de acesso a sua unidade de referência local. 

Saúde

Fortalecer os 
Consórcios 

Intermunicipais de 
Saúde: disponibilizar 

carros e ampliar 
consultas e exames 

especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
médiacomplexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípiosati ngidos – 

consultas e exames 
especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

consultas e exames 
especializados

Realizar investimentos financeiros para ampliação de consultas e exames da 
Média Complexidade Ambulatorial em Saúde oferecidas pelos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde (CIS). Também contempla a aquisição de equipamentos 
para melhorar a qualidade na oferta dos exames e resposta adequada conforme a 
necessidade de saúde.



Saúde

Fortalecer os 
Consórcios 

Intermunicipais de 
Saúde: disponibilizar 

carros e ampliar 
consultas e exames 

especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dosConsórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios ati ngidos –

veículos para transporte 
depacientes

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos –

veículos para transporte 
de pacientes

Adquirir veículos para o transporte de pacientes  para atendimento no âmbito da 
Média Complexidade Ambulatorial (consultas especializadas e exames) nos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Saúde

Fortalecer serviços 
especializados no 

atendimento à Saúde 
do Trabalhador

Fortalecimento da 
atuação dos Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador – CERESTs 

Regionais

Fortalecer atuação dos 
Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador – 

CERESTs Regionais

Fortalecer a atenção integral à saúde do trabalhador, por meio de ações de 
capacitação, assistência e vigilância em saúde do trabalhador e investimento em  
infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Saúde

Melhorar acesso de 
comunidades 

distantes da sede aos 
serviços de saúde 

ATENDIMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

POR MEIO DO 
PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA E LABORATÓRIO 
ITINERANTE

Atendimento de equipe 
interdisciplinar por meio 
do programa saúde da 
família e laboratório 

itinerante

O projeto consiste na oferta de  uma equipe interdisciplinar de Saúde da Família 
(incluindo um  agente comunitário de saúde) para a comunidade de Taquaras. 
Também consiste em criar um laboratório que transita, que deverá ofertar 
exames laboratoriais e vacinação à população. 

Saúde

Melhorar acesso de 
comunidades 

distantes da sede aos 
serviços de saúde 

Agente Comunitário de 
Saúde e Aquisição de 

Carro

Contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde e 

compra de carro

O projeto consiste em contratar Agentes Comunitários de Saúde para as 
comunidades de Padre João, Bambus e Vinháticos, e adquirir e fazer manutenção 
de veículos para deslocamento desses profissionais.

Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratação de 

pessoal e capacitação

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Aporte de recursos 
financeiros para 

investimento nos Centros 
de Atenção Psicossocial 

(CAPS) 

Incentivo financeiro 
destinado a investimento 

para compra de 
equipamentos, materiais, 

mobiliário  e obras nos 
Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS)

Realizar investimentos financeiros para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial 
nos municípios atingidos, garantindo melhor infraestrutura dos serviços e melhor 
atendimento da população.



Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratação de 

pessoal e capacitação

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 
Políti ca de Capacitação 

em Saúde Mental, Álcool 
eOutras Drogas - 

Brumadinho e municípios 
da Bacia do Paraopeba

Capacitação em Saúde 
Mental, Álcool e Outras 

Drogas para os servidores 
para melhoria da 

qualidade do atendimento 
da população

Capacitar profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, possibilitando ao 
município ter servidores mais qualificados para garantir o acolhimento e o 
atendimento especializado da população afetada.

Saúde

Saúde Mental: investir 
nos Centros de 

Atenção Psicossocial, 
contratação de 

pessoal e capacitação

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Supervisão de Casos 
Clínicos 

Contratação de 
profissionais supervisores 
clínicos para os Centros de 

Atenção Psicossocial - 
CAPS

Realizar investimentos financeiros destinado a contratação de profissionais de 
nível superior com formação em saúde mental para a supervisão de casos clínicos 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), objetivando ampliar o conhecimento 
técnico da equipe e oferta de atendimento  multidisciplinar qualificado à 
população.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir biblioteca 
para acesso a cultura e 

estudos
Projeto-biblioteca

Construção de biblioteca 
comunitária

Construir biblioteca comunitária. Como um centro de estudo, acesso a cultura, 
socialização e reuniões, promoverá o desenvolvimento sociocultural da 
comunidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir e estruturar 
centros culturais

CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
CULTURAL DE TAQUARAS

Construção e estruturação 
de Centro de Cultura na 
comunidade de Taquaras

Construir Centro Cultural na comunidade de Taquaras, estruturando o espaço 
para atividades e eventos culturais, para o público local e comunidades vizinhas.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Construir e estruturar 
centros culturais

ESTRUTURAÇÃO DO 
CENTRO DE CULTURA 

COMUNITÁRIO DA 
COMUNIDADE DE VISTA 

ALEGRE

Construção e estruturação 
de Centro de Cultura na 

comunidade de Vista 
Alegre

Comprar Terreno e construção de Centro Cultural na comunidade de Vista Alegre, 
estruturando o espaço para atividades e eventos culturais, para o público local e 
comunidades vizinhas.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Criar plano Municipal 
de Turismo com 

atenção ao turismo 
rural

(Aglutinação) CRIAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE 

TURISMO COM ATENÇÃO 
ESPECIAL AO ROTEIRO DE 
TURISMO RURAL; Criação 

do plano municipal de 
turismo rural ao longo da 

calha do rio Paraopeba

Criação do plano 
municipal de turismo rural

O projeto propõe criar um Plano Municipal de Turismo Rural para as comunidades 
ao longo da calha do Rio Paraopeba, Padre João, Bambus, Vinháticos, Fazenda da 
Ponte, Vista Alegre, Taquaras, Riacho, Cachoeirinha e São José.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

cicloturismo

CICLOTURISMO NAS 
COMUNIDADES DE PADRE 

JOÃO, BAMBUS E 
VINHÁTICOS

Cicloturismo nas 
comunidades de padre 

joão, bambus e vinháticos

O projeto propõe a construção e manutenção de trilhas para cicloturismo de 
montanhas dentro das comunidades de Padre João, Bambus e Vinháticos, pontos 
de apoio para os ciclistas, sinalização adequada nas estradas de terra e nos locais 
das trilhas, capacitação e formação profissional para guias locais e preservação da 
flora e fauna das comunidades envolvidas.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

cicloturismo

Corredor Criativo 
Paraopeba

Corredor Criativo 
Paraopeba

Estimular a vocação turística e cultural da região e fomentar a reestruturação dos 
arranjos produtivos locais, fomentando nova rota cultural criativa, denominada 
Corredor Criativo Paraopeba. A partir dos princípios da economia criativa, 
integrando tecnologia, inovação, cultura, criatividade e sustentabilidade, o 
projeto envolverá toda a produção de cultura, equipamentos culturais, fazedores 
de cultura, atividades e equipamentos turísticos e promoverá articulação entre 
agentes culturais, turísticos e o poder público. É composto pelos subprojetos: 
Diagnóstico do Corredor Criativo Paraopeba, Capacitação por Educação à 
Distância, Sinalização, Editais de Fomento à Cultura, Central de negócios e 
Estruturação do Cicloturismo.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio cultural

FORMAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS PARA 
CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO 
PATRIMÔNIO

Formação de agentes 
culturais para 

conservação e restauro do 
patrimônio

Realizar formação e qualificação profissional de jovens e adultos em Conservação 
e Restauro do Patrimônio Cultural. Faz parte do projeto ainda o restauro de peças 
de acervos comunitários durante as atividades de formação.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Preservar e fomentar 
o patrimônio 

imaterial: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado e 

reinados

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado 

Identificar, planejar e executar ações de proteção e valorização para os grupos de 
folia, tocadores/as e fazedores/as de viola, grupos de congado e reinados nos 
municípios atingidos. Essas práticas culturais são reconhecidas como patrimônio 
cultural do estado de Minas Gerais e, por isso, devem receber ações que 
contribuam para sua continuidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Produzir material 
audiovisual para 

preservar e divulgar a 
memória cultural da 

região

MEMÓRIA CULTURAL  - 
Programa de preservação 

cultural, retomada do 
turismo e geração de 
empregos na Bacia do 

Paraopeba

Produção e divulgação de 
conteúdo audiovisual 

original para preservação 
da memória cultural da 

Bacia do Paraopeba

Produzir conteúdo audiovisual e radiofônico original, a ser veiculado na Fundação 
TV Minas Cultural e Educativa e Rádio Inconfidência, visando a valorização e a 
preservação da memória cultural e do patrimônio das localidades da região da 
Bacia do Paraopeba. A produção desse conteúdo é uma forma de documentar e 
garantir a preservação das narrativas locais, do patrimônio, da cultura, suas 
histórias e memórias, e terá papel central na divulgação das belezas da região, 
seus potenciais turísticos e econômicos.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Realizar inventário e 
propor ações de 

salvaguarda dos bens 
culturais do Vale do 

Paraopeba

Inventário regional de 
bens culturais

Inventário regional de 
bens culturais

Elaborar Inventário Regional de bens culturais dos municípios atingidos, que 
consiste em um estudo com a participação das comunidades, que busca 
identificar, de forma colaborativa, os seus bens culturais. O projeto prevê o 
mapeamento do patrimônio cultural da região, isto é, os saberes tradicionais 
enraizados no cotidiano das comunidades; as estruturas arquitetônicas e 
arqueológicas, acervos documentais, os rituais e festas que marcam a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade e do entretenimento; as manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; bem como os lugares de 
referência, tais como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. Ao final do estudo, 
serão identificadas junto às comunidades, as ações prioritárias no campo do 
patrimônio cultural. A organização do inventário estimulará o planejamento de 
políticas públicas de cultura, a elaboração de atividades de Educação para o 
Patrimônio, a formação profissional para atuação na área e o fortalecimento dos 
vínculos de pertencimento das comunidades com a região em que vivem, entre 
outros.


