
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Adquirir maquinário 
agrícola e concluir 

obras de matadouro
Matadouro

Matadouro Municipal - 
Conclusão de obras e 
compra de materiais

Conclusão das obras do Matadouro Municipal, com aquisição de equipamentos 
necessários ao funcionamento integral do espaço e ao tratamento de efluentes ali 
gerados, visando garantir adequada inspeção de carnes e inibir a venda 
clandestina, que ocorre sem controle sanitário garantido.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Adquirir maquinário 
agrícola e concluir 

obras de matadouro

Expansão do maquinário 
para a criação do núcleo 

de apoio ao pequeno 
agricultor e manutenção 

das estradas vicinais

Núcleo de apoio ao 
pequeno agricultor e 

manutenção das estradas 
rurais - Compra de 

maquinário para obras

Adquirir maquinário para criar núcleo de apoio ao agricultor e realizar contínua de 
obras que beneficiem o pequeno agricultor, com foco nas localidades atingidas 
pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, e a manutenção e 
construção de estradas rurais, sendo: trator de esteira; caminhão pipa; caminhão 
prancha; caminhão truck com caçamba; caminhão de coleta mecanizada; 
caminhão toco com caçamba; e mini escavadeira.

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

Certificar produtos 
agropecuários e 
agroindustriais

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

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 tributárias 

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.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Construir hortas 
comunitárias e 

capacitar usuários do 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) para cultivo

Hortas Comunitárias Hortas Comunitárias

Desenvolver hortas comunitárias em terrenos ociosos da prefeitura em parceria 
com os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de 
Curvelo/MG. Usuários dos CRAS serão selecionados para capacitação em curso de 
produção agrícola e terão uma gleba disponibilizada nestes terrenos para cultivo 
de gêneros alimentícios.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica

BIOFÁBRICA PARA 
PRODUÇÃO DE INSETOS 

BENÉFICOS A 
AGRICULTURA

Complementação projeto 
Biofábrica para Produção 

de Insetos benéficos a 
Agricultura

O projeto tem como objetivo produzir insetos que possam ser úteis no combate 
às pragas e doenças, evitando o uso de agrotóxicos. Também envolve a criação de 
uma infraestrutura adequada que garanta controle da temperatura, com 
disponibilidade equipamentos, utensílios e insumos necessários para o criatório.

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica

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

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças e 

a produção 
agroecológica

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

Iniciar 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

Realizar pesquisa para 
retomada agrícola 
com culturas não-

alimentares

Pesquisa Agrícola: 
Cultivando o amanhã: 

retomada agrícola com 
culturas não-alimentares

Pesquisa Agrícola - 
Cultivando o amanhã: 

retomada agrícola com 
culturas não-alimentares

Garantir, através da realização de pesquisa agrícola, a retomada das atividades 
econômicas da região de Angueretá e Cachoeira do Choro, com a introdução de 
culturas não-alimentares voltadas ao suprimento das demandas de indústrias da 
região, tendo como exemplo o algodão e o bambu, para a produção de fibras 
têxteis. Será necessário acompanhamento posterior para implantação do 
resultado da pesquisa e capacitação dos municípes.

Assistência Social, 
Esportes 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   

Ampliar 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, 
Esportes e Segurança 

Pública

Estruturar espaços de 
esporte e lazer: 

quadras, pistas de 
skate, academias ao ar 

livre e outros

Implementação de Pistas de Skate
Implementar 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, 
Esportes e Segurança 

Pública

Estruturar espaços de 
esporte e lazer: 

quadras, pistas de 
skate, academias ao ar 

livre e outros

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Implementar 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, 
Esportes e Segurança 

Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
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, 
Esportes e Segurança 

Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
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, 
Esportes e Segurança 

Pública

Construção do Centro 
de Referência de 
Assistência Social 

(CRAS)

(Aglutinação) Implantação 
CRAS Central; e 

Implantação CRAS Volante

Implantação de CRAS 
Central e CRAS Volante

Criar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no centro de Curvelo, 
bem como, criar um CRAS volante para atendimento das famílias residentes na 
região de Angueretá e Cachoeira do Choro, a fim de melhorar a acessibilidade aos 
serviços de assistência social para as famílias residentes na região central e demais 
bairros que se encontram atualmente fora dos territórios de cobertura da atual 
rede de CRAS da cidade

Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Construir centro de 
convivência e proteção 

social para pessoas 
idosas

Centro de convivência do 
idoso

Construir Centro de 
convivência do idoso

Construir um Centro de Convivência para idosos. Espaço para serviço de proteção 
social, convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos.

Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Construir sede para 
acolhimento de 

criança e adolescentes 
em situação de 
vulnerabilidade

Acolhimento institucional
Construir e equipar sede 

de Acolhimento 
institucional

Construir e equipar sede própria para o serviço de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes que passaram por situações de abandono, violência, 
negligência e, mais raramente, orfandade, a fim de lhes proporcionar um 
ambiente acolhedor de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, até que seja 
possível o retorno à família de origem ou o encaminhamento para família 
substituta.

Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Estruturar espaços de 
esporte e lazer: 

quadras, pistas de 
skate, academias ao ar 

livre e outros

PISTA DE VAQUEJADA: 
CULTURA E ESPORTE 

RURAL

Pista de vaquejada: 
cultura e esporte rural

Construção de espaço para vaquejada, visando a geração de renda por meio do 
turismo, venda de animais, shows e festas de vaquejada.



Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Estruturar espaços de 
esporte e lazer: 

quadras, pistas de 
skate, academias ao ar 

livre e outros

Revitalização das 
academias ao ar livre

Reforma das academias 
ao ar livre

Ampliar e reformar as academias da saúde ao ar livre, de acordo com as políticas 
que subsidiam o Programa de Academia da Saúde, com implantação de uma 
equipe multiprofissional e multidisciplinar para monitorar as atividades físicas e 
estimular a utilização de aparelhos de forma correta e regular.

Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Investir na estrutura 
do Corpo de 

Bombeiros Militar de 
Curvelo

CONSTRUÇÃO DE UM 
VESTIÁRIO NA SEDE DO 

42º BPM

Construir um vestiário na 
sede do 42º Batalhão da 
Polícia Militar de Curvelo

Construir um vestiário na sede do 42º Batalhão da Polícia Militar de Curvelo, 
considerando a relevante função social exercida,  junto à população, no âmbito da 
Segurança Pública, bem como na área de projetos sociais, como escoteiros, 
programas sociais esportivos, cessão das dependências da Unidade a outros 
órgãos para projetos diversos.



Assistência Social, 
Esportes e Segurança 

Pública

Investir na estrutura 
do Corpo de 

Bombeiros Militar de 
Curvelo

(Aglutinação) 
CONSTRUÇÃO DE SEDE 

PRÓPRIA, OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVA, DO 3º 
PELOTÃO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE CURVELO; 
FORTALECIMENTO DA 

ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
ATENDIMENTO A 
OCORRÊNCIAS DE 

SALVAMENTO TERRESTRE, 
AQUÁTICO E EM ALTURA 

DO 3º PELOTÃO  DE 
BOMBEIROS MILITAR DE 

CURVELO        ; 
FORTALECIMENTO DA 

ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR DO 3º 

PELOTÃO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE CURVELO        

;FORTALECIMENTO DA 
ESTRUTURA LOGÍSTICA DE 
COMBATE A INCÊNDIO DO 

3º PELOTÃO DE 
BOMBEIROS MILITAR DE 

CURVELO        

Construir sede própria e 
fortalecimento da 

estrutura logística do 3º 
Pelotão de Bombeiros 

Militar de Curvelo    

O projeto propõe connstruir e equipar uma sede própria do Corpo de Bombeiros 
Militar em Curvelo, e o fortalecimento da estrutura logística, nos seguintes eixos: 
Atendimento a ocorrências de salvamento terrestre, aquático e em altura; 
Atendimento pré-hospitalar; e Combate a incêndio. Contempla a aquisição de 
materiais, equipamentos, viaturas e outros recursos logísticos necessários para 
esse fortalecimento.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
de empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estruturar e Fomentar 
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

Oferecer 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 e apoiar 
microempreendedores 

individuais
Acelerador de MEIs

Acelação de negócios de 
microempreendedores 

individuais (MEIs)

O projeto consiste na realização de workshops de capacitação e aceleração de 
negócios de microempreendedores individuais em parceria com o SEBRAE/MG.

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 de 
comercialização de 

produtos locais

(Aglutinação) CENTRO DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 
IMPLANTAÇÃO DE 

CENTROS DE REFERÊNCIA 
EM COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUÇÃO 
ARTESANAL E AGRÍCOLA 

DAS COMUNIDADES 

Construir centro de 
comercialização - feira 

popular

Construir galpão para atender a comunidade como espaço de comercialização - 
feira popular, e garantir a estrutura para os produtores. Ainda, garantir 
capacitação técnica, auxiliando os produtores na comercialização da produção.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
de empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

COOPERATIVA 
CACHOEIRA DO CHORO

Criar cooperativa em 
Cachoeira do Choro

Criar um associação ou cooperativa para fomentar e favorecer a cultura, o 
artesanato e a culinária local.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Incentivar 
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

Mapear feiras da 
região

MAPEAMENTO DE FEIRAS 
DA REGIÃO

Mapeamento e promoção 
de feiras da região

Mapear as feiras realizadas na região para mapeamento dos melhores dias e 
locais para a instalação de feiras pelos produtores da comunidade

Educação
Capacitar professores 

para uso de novas 
tecnologias

Polo Audiovisual para 
Juventude

Polo Audiovisual para 
Juventude

O projeto consiste na oferta de 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
Construir Biblioteca 

Municipal 
CONHECIMENTO EM FOCO

Conhecimento em foco - 
construção de biblioteca 

pública

Construir uma biblioteca pública para a comunidade, para que os cidadãos 
possam ter acesso à computadores e livros. O projeto também prevê cursos de 
informática gratuitos para toda a população.

Educação Construir Biblioteca Municipal Biblioteca Muncipal
Construir biblioteca 

pública municipal
Construir uma biblioteca pública municipal.

Educação
Construir e reformar 
escolas/unidades de 

ensino

Centro de 
Desenvolvimento de 

Habilidades

Centro de 
Desenvolvimento de 

Habilidades

Manter uma unidade de ensino no contra turno que contemple 4 eixos 
(propostas), sendo elas: Robótica, Línguas (Português/inglês), Programação 
(Informática) e Música. Oportunizar a implantação de um conservatório para 
ensinar música aos alunos de forma gratuita. A ser construído no bairro Maria 
Amália. Neste projeto estão envolvidos construção, equipamentos e equipe de 
instrutores.



Educação
Construir e reformar 
escolas/unidades de 

ensino
Espaço Educativo Rural

Construir Espaço 
Educativo Rural

Construir em Angueretá um espaço de atividades de ensino e aprendizagem (04 
Salas de Aula, com capacidade para atendimento de até 240 alunos, em dois 
turnos (matutino e vespertino), e 120 alunos em período integral). Aos moldes de 
uma creche e pré-escola.

Educação
Construir e reformar 
escolas/unidades de 

ensino

ESCOLA RURAL E 
BIBLIOTECA

Criar Escola Rural e 
Biblioteca Multimídia 

Criar Escola Rural na Comunidade da Cachoeira do Choro, um espaço de 
educação, formação e desenvolvimento coletivo. O projeto também prevê a 
criação de uma biblioteca multimídia de acesso livre à comunidade.

Educação
Construir e reformar 
escolas/unidades de 

ensino

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

Reestruturar escolas 
estaduais da Bacia do 

Paraopeba

O projeto prevê a reestrutur 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
Construir e reformar 
escolas/unidades de 

ensino

REESTRUTURAÇÃO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA 

BACIA DO PARAOPEBA

Reestruturação das 
Escolas Municipais da 

Bacia do Paraopeba

Realizar: 1. Melhorias nas condições físicas das escolas (reformas, pintura, 
instalação de cortinas, bebedouros, restauração de pisos, criação de salas de 
computação, biblioteca, parques, etc.) 2. Revitalização de jardins e áreas verdes 3. 
Disponibilização de recursos didáticos (projetores, quadros, TV, caixas de som, 
livros, computadores, brinquedos educativos, etc.)

Educação
Construir e/ou 

reformar creches
CONSTRUÇÃO E REFORMA 

DE CRECHES
Construir e reformar 

creches
Construir ou reformar creches em povoados rurais, garantindo estrutura segura, 
confortável e adequada para acolher crianças

Educação

Expandir a Educação 
Integral e fortalecer 

vínculos e 
reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecer vínculos e 
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

Expandir a Educação 
Integral e fortalecer 

vínculos e 
reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecimento e 
Expansão da Educação 

Integral no Território

Fortalecer e expandir 
educação em tempo 

integral em escolas da 
rede estadual

O objetivo do projeto é fortalecer e expandir a Educação Integral nos municípios 
atingidos, especialmente o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). O projeto 
contempla realizar obras para melhoria de infraestrutura das escolas; aquisição de 
mobiliários, equipamentos de tecnologia e laboratórios para as escolas; ampliação 
dos espaços e acervos  das bibliotecas escolares; e adaptação e ampliação dos 
espaços para realização de esportes, lazer, recreação e cultura.

Educação

Garantir Educação 
para Jovens e Adultos 
(EJA) que passaram da 

idade escolar

ESCOLA PARA JOVENS E 
ADULTOS (EJA)

Escola para jovens e 
adultos (EJA)

Oferecer o Ensino Fundamental e Médio para pessoas que já passaram da idade 
escolar e que não tiveram oportunidade de estudar.



Educação
Melhorar o transporte 

escolar 

MELHORIAS NO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA ESCOLAS RURAIS

Melhoraria o transporte 
escolar para escolas rurais

Diminuir a evasão escolar dos jovens e crianças da comunidade da Cachoeira do 
Choro, por meio da melhoria das estradas e do transporte escolar.

Educação
Melhorar o transporte 

escolar 

TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA OS ESTUDANTES DA 

CACHOEIRA DO CHORO

Transporte escolar para os 
estudantes da Cachoeira 

do Choro

Criação adequada e segura de um sistema de transporte escolar, diário, para que 
os estudantes possam frequentar as escolas, sem a necessidade de realizar 
grandes deslocamentos

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. 

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Adquirir veículos para 
transporte de 

funcionários para 
locais de obras na 

zona rural.

Expansão do maquinário 
de apoio ao transporte do 
trabalhador na zona rural

Compra de veículos para 
transporte de 

funcionários para locais 
de obras na zona rural

Comprar veículos para transporte de funcionários para locais de obras na zona 
rural.

Infraestrutura Urbana e Rural
Ampliar o acesso a 

energia elétrica

(Aglutinação) ÁGUA E LUZ 
PARA AS COMUNIDADES 

RURAIS; ÁGUA E LUZ 
PARA TODOS

Água e luz para as 
comunidades rurais

Fornecer água e energia elétrica para as casas dos moradores da comunidade da 
Cachoeira do Choro.

Infraestrutura 
Urbana e Rural Ampliar o acesso a 

energia elétrica

EFICIÊNCIA E 
SUSTENTABILIDADE NO 

FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

Eficiência e 
sustentabilidade no 

fornecimento de energia 
elétrica

Fornecer energia elétrica de maneira eficiente e sustentável para a Cachoeira do 
Choro por meio da criação de soluções integradas de energia limpa e acessível.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Ampliar o acesso a 
energia elétrica

EXPANSÃO DA ENERGIA 
ELETRÍCA NA 
COMUNIDADE

Expansão da energia 
eletríca na comunidade

Ampliar o acesso a energia elétrica levando luz para toda comunidade



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Apoio ao 
planejamento urbano 

e regularização 
fundária urbana

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisar 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

Apoio ao 
planejamento urbano 

e regularização 
fundária urbana

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

Apoio ao 
planejamento urbano 

e regularização 
fundária urbana

(Aglutinação) 
Regularização Fundiária 

Urbana; ReUrb Sede

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 
e garantindo a eles direitos e segurança jurídica sobre a propriedade de seus 
imóveis.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Instalar Usina 
Fotovoltaica no 

município para suprir 
demanda de órgãos 

públicos

Usina Fotovoltaica
Instação de Usina 

Fotovoltaica

Instalar usina fotovoltaica em terreno público municipal, com objetivo de suprir a 
demanda energética dos órgãos da Prefeitura Municipal e de eventuais 
intervenções ou projetos a serem desenvolvidos no município.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Investir em transporte 
público coletivo, 

sinalização de trânsito 
e sustentabilidade da 

frota

Eletrificação da frota de 
transporte coletivo

Instalação de transporte 
coletivo que utiliza 

energia elétrica

Instalar véiculos que utilizem energia elétrica para frota de transporte público 
urbano de Curvelo, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa associadas ao transporte, melhorar a qualidade do ar, e reduzir a sensação 
térmica.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Investir em transporte 
público coletivo, 

sinalização de trânsito 
e sustentabilidade da 

frota

Instalação semafórica Instalação semafórica
Adquirir e implantar sistema de sinalização semafórica para instalação em vias e 
cruzamentos com necessária melhoria no gerenciamento do tráfego, visando 
garantir maior ordenamento e segurança ao trânsito de veículos e pedestres.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Investir em transporte 
público coletivo, 

sinalização de trânsito 
e sustentabilidade da 

frota

Plano de mobilidade 
urbana

Plano de mobilidade 
urbana

Elaborar Plano de Mobilidade Urbana, buscando identificar alternativas para o 
atendimento das necessidades de deslocamento de pessoas no território do 
município atracés de ações e propostas que visem melhoria da utilização dos 
espaços urbanos e a redução dos gases de efeito estufa, visando propiciar um 
ambiente mais humanizado e sustentável.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Investir em transporte 
público coletivo, 

sinalização de trânsito 
e sustentabilidade da 

frota

(Aglutinação) 
TRANSPORTE PÚBLICO E 
SANITÁRIO; TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA OS 
ESTUDANTES DA 

CACHOEIRA DO CHORO

Transporte coletivo e 
público para as 

comunidades

Garantir transporte coletivo e público para as comunidades da zona rural de 
Curvelo

Infraestrutura 
urbana e rural

Melhorar estrutura da 
gestão municipal: 
adquirir veículos e 

modernizar 
infraestrutura 

tecnológica 

Transporte Administração
Compra de transporte 

para Secretaria de 
Admnistração

Adquirir veículos para frota da Secretaria Administração de Curvelo para 
deslocamento para localidades rurais e distritais pertencentes ao município de 
Curvelo, visando garantir o transporte de servidores para capacitações e 
atendimento de agendas nas localidades rurais e distritais.

Infraestrutura 
urbana e rural

Melhorar estrutura da 
gestão municipal: 
adquirir veículos e 

modernizar 
infraestrutura 

tecnológica 

Núcleo de dados Criar Núcleo de Dados

O objetivo do projeto é criar um núcleo de dados, por meio da capacitação de 
servidores (qualificação de mão de obra), e aquisição de maquinário robusto 
(infraestrutura adequada). O núcleo de dados se mostra importante por subsidiar 
os gestores públicos, de maneira transversal, de diagnósticos fidedignos e 
robustos sobre a situação de todas as áreas da prefeitura e do município. A 
finalidade é dar condições para que a gestão das políticas públicas seja orientada 
por dados.

Infraestrutura 
urbana e rural

Melhorar estrutura da 
gestão municipal: 
adquirir veículos e 

modernizar 
infraestrutura 

tecnológica 

Melhoria TI - 
Computadores e 

Servidores

Modernização da 
infraestrutura de 

tecnologia da prefeitura - 
Compra de Computadores 

e Servidores

Adquirir 50 computadores e 3 servidores para modernizar a infraestrutura de 
Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal, visando aumentar a 
digitalização dos serviços e reduzir a dependência dos documentos em papel, que 
dificultam as consultas, o manuseio e o arquivamento.



Infraestrutura 
Urbana e Rural

Modernizar 
iluminação pública, 

acesso público 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: 
modernizar Iluminação 

Pública, acesso público a 
internet (rede de wi-fi) e 

implantar 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

Pavimentar estradas e 
vias públicas e 

revitalizar espaços 
públicos

PAVIMENTAÇÃO DAS 
ESTRADAS

Pavimentação das 
estradas - Comunidade 

Cachoeira do Choro
Pavimentar as estradas que dão acesso à comunidade de Cachoeira do Choro

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Pavimentar estradas e 
vias públicas e 

revitalizar espaços 
públicos

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS

Pavimentação de vias 
públicas

Pavimentar trajetos de estratadas rurais que apresentam fluxos importantes para 
a comunidade, proporcionando a circulação de passoas e produtos em vias que 
garantem o acesso mesmo em períodos chuvosos.

Infraestrutura 
Urbana e Rural

Pavimentar estradas e 
vias públicas e 

revitalizar espaços 
públicos

REVITALIZAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS

Recuperação e reforma de 
espaços públicos

Reformar e revitalizar espaços públicos: Reforma capela velório e igreja antiga de 
Angueretá; iluminação das praças de Angueretá; revitalização de espaços públicos 
conciliado com educação ambiental para crianças de Angueretá.

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Implantar Parque da Biquinha
Implantação Parque da 

Biquinha
Criação do Parque da 

Biquinha

Criar Parque para preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico



Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Adquirir maquinário 
para limpeza urbana e 

rural

Maquinário para limpeza 
Urbana e Rural

Compra de Maquinário 
para limpeza Urbana e 

Rural
Comprar 3 caminhões de lixos para manutenção e limpeza da sede e zona rurais

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Ampliar o 
fornecimento de água 
e de energia elétrica 

em comunidade

Caminhos do Progresso - 
Água e Energia Elétrica

Caminhos do Progresso - 
Fornecimento de Água e 

Energia Elétrica para 
comunidade de Cachoeira 

do Choro

Fornecimento regular de água e ligação de energia elétrica regular para promover 
desenvolvimento da comunidade de Cachoeira do Choro, proporcionando a todos 
os moradores acesso aos serviços públicos essenciais, como água, luz, saúde e 
lazer. 

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Ampliar sistema de 
coleta seletiva de lixo

Melhoria/expansão da 
coleta seletiva para 
distritos da cidade

Ampliação de sistema de 
coleta seletiva de lixo

Ampliar a coleta seletiva de resíduos porta a porta no município de Curvelo, por 
meio do fortalecimento, equipagem e capacitação da Associação Curvelana dos 
Catadores de Recicláveis (ASCCARE) e programa de educação ambiental a respeito 
do manejo adequado do lixo.

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Garantir saneamento 
básico: construir redes 

adutoras, de 
abastecimento e 

coletoras e sistema de 
tratamento de esgoto

(Aglutinação) 
ACOMPANHAMENTO DO 

LANÇAMENTO DE 
ESGOTO; Saneamento 

Básico

Saneamento Básico - 
Infraestrutura e 

fiscalização

Propõe construir, criar e fazer manutenção de redes adutoras e de 
abastecimento, além de redes coletoras e sistema de tratamento de esgoto, para 
a garantia de qualidade de vida e de desenvolvimento social e econômico da 
população e fiscalização constante nas comunidades para evitar e inibir o 
lançamento de esgoto no rio Paraopeba. 

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Instalar poços 
artesianos e caixas 

d'água nas 
comunidades

Instalação de poço 
artesiano e de caixa d'água

Instalação de poço 
artesiano e de caixa d'água

Instalar poços artesianos e caixas d'água nas comunidades

Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, 
Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos

Realizar drenagem 
pluvial da Avenida 

Othon

Reforma e drenagem 
pluvial Avenida Othon

Reforma e drenagem 
pluvial Avenida Othon

Reconstruir canal aberto pluvial, de aproximadamente 1.200 metros, na Av. 
Othon Bezerra de Melo, que deságua no Córrego Santo Antônio.



Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

Ampliação da hemodiálise
Ampliação da Hemodiálise 
no Hospital Santo Antônio

Ampliar estrutura física e de equipamentos do setor de Hemodiálise no Hospital 
Santo Antônio, visando melhores condições de atendimento à população local e 
da região.

Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

Ampliação da maternidade
Ampliação Maternidade 
do Hospital Imaculada 

Conceição.

Ampliar estrutura física e de equipamentos do setor de Maternidade do Hospital 
Imaculada Conceição, visando melhores condições de atendimento à população 
local e da região.

Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

Posto avançado de coleta
Construir Posto Avançado 
de Coleta Externa (PACE)

Construir um Posto Avançado de Coleta Externa (PACE), para fortalecer o suporte 
dos serviços de hemoterapia e hematologia, a fim de atender a demanda de 
sangue e hemocomponentes.

Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

Construção do laboratório 
de análises clínicas

Construção do laboratório 
de análises clínicas

Construir um Centro de Especialidades Médicas para a estruturação da Rede de 
Atenção Secundária, para atendimentos de clínica cirúrgica, de clínica 
ginecológica e obstetra, de ortopedia, de mastologia, entre outros.



Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

CEM (Centro de 
especialidades médicas)

Contruir Centro de 
Especialidades Médicas 

(CEM)

Construir um Centro de Especialidades Médicas para a estruturação da Rede de 
Atenção Secundária.

Saúde

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e 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

Ampliar e fortalecer 
serviços especializados 

(laboratoriais, 
hemodiálise, 

maternidade e saúde 
do trabalhador)

“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 
médiacomplexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípiosati ngidos – 

consultas e exames 
especializados

Realizar investimentos financeiros para ampliação dde 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

Ampliar frota de 
veículos para 

atendimento à 
população e/ou 
transporte de 

servidores em serviço

Transporte Saúde
Compra de transporte 

para Secretaria de Saúde

Adquirir veículos de porte leve, médio, pesado e ambulância para compor a frota 
mecanizada da Secretaria de Saúde de Curvelo, visando garantir atendimento 
igualitário e humano aos pacientes do SUS localizados nas áreas rurais e distritais, 
desde as visitas domiciliares de verificação/fiscalização ao transporte de pacientes 
potencialmente graves.



Saúde

Ampliar frota de 
veículos para 

atendimento à 
população e/ou 
transporte de 

servidores em serviço

AMBULÂNCIAS OU 
BOMBEIROS NA REGIÃO 

RURAL

Compra de veículos para 
atendimentos 

emergenciais à saúde e 
bombeiros

Comprar veículos para suporte emergencial para atendimentos à saude e corpo 
de bombeiros na região rural (SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
e resgate de corpo de bombeiros - CBMMG/MG).

Saúde

Ampliar frota de 
veículos para 

atendimento à 
população e/ou 
transporte de 

servidores em serviço

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 – 

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

Construir e/ou equipar 
Unidades Básicas de 

Saúde e ampliar 
equipes de Saúde Bucal

CONCLUSÃO DE OBRAS DE 
UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE

Concluir obras de 
Unidades Básicas de Saúde

O projeto consiste em construir 01 Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade 
de Cachoeira do Choro e 01 Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade 
Encontro das águas.

Saúde

Construir e/ou equipar 
Unidades Básicas de 

Saúde e ampliar 
equipes de Saúde Bucal

(Aglutinação) ESF 
Angueretá; ESF CAIC; ESF 

Maria Amália; ESF São 
José da Lagoa; ESF Vila 

São José; Posto de 
Cachoeira do Choro; Posto 
de Estiva; Posto de Tomaz 
Gonzaga; PSF CACHOEIRA 

DO CHORO E UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE; PSF 

CACHOEIRA DO CHORO E 
UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE

Construir Unidade Básica 
de Saúde

O projeto consiste em construir Unidades Básicas de Saúde, nas seguintes 
localidades: UBS Padrão 2 na Localidade de Angueretá; UBS Padrão 2 no bairro 
Bela Vista;  UBS Padrão 2 no bairro Maria Amália;  UBS Padrão 2 em São José da 
Lagoa; UBS Padrão 2  no bairro Jardim América; UBS Padrão 1  na Localidade de 
Cachoeira do Choro; UBS Padrão 1  na Localidade de Estiva; UBS Padrão 1  na 
Localidade de Tomaz Gonzaga.



Saúde

Construir e/ou equipar 
Unidades Básicas de 

Saúde e ampliar 
equipes de Saúde Bucal

Equipamentos UBS

Reforma de Unidade 
Básica de Saúde (UBS) - 

Compra de equipamentos 
e materiais de consumo

Reestruturar Pronto Atendimento de Curvelo, por meio da aquisição de 
equipamentos e materiais de consumo, visando garantir melhoria do acesso ao 
usuário do SUS, do serviço prestado e das condições de trabalho dos profissionais 
de saúde, com foco no atendimento de urgência e emergência da população.

Saúde

Construir e/ou equipar 
Unidades Básicas de 

Saúde e ampliar 
equipes de Saúde Bucal

Equipes de saúde bucal
Restruturação e 

ampliação de equipes de 
Saúde Bucal

Comprar equipamentos e materiais de consumo para formar equipes de Saúde 
Bucal em Cachoeira do Choro, Angueretá, São José da Lagoa e Vila São José. Para 
implementação e funcionamento será necessário contratação de uma equipe 
especializada.

Saúde
Estruturar Unidades 

de Pronto 
Atendimento

ESTRUTURAÇÃO DAS 
UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA 

Melhoria das Unidades de 
Pronto Atendimento

O projeto consiste em implementar Unidades de Pronto Atendimento nas 
comunidades de Cachoeira do Choro, Angueretá e Encontro das Águas.

Saúde

Melhorar acesso das 
comunidades 

tradicionais aos 
serviços de saúde 

MELHORIA DO ACESSO 
DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS AOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde 

O projeto prevê melhorar o acesso das comunidades tradicionais de Encontro das 
Águas e Cachoeira do Choro aos serviços de saúde. Isso poderá ser alcançado por 
meio das seguintes ações: construção/reforma de UBS; transporte até a unidade 
de saúde na zona urbana; fornecimento de atendimentos específicos para os 
povos tradicionais; e criação de casas de apoio para habitantes de comunidades 
rurais que se deslocam para a zona urbana para atendimentos de saúde. 

Saúde

Saúde Mental: 
construir novo Centro 

de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e 

investir nos já 
existentes 

(equipagem, pessoal e 
capacitação)

(Aglutinação) CAPS Álcool 
e Drogas; CAPS 

Psicossocial

Construir Centros de 
Atenção Psicossocial 

(CAPS)

Construir um Centro de Atenção Psicossocial Tipo 2 no município de Curvelo para 
atender o município e a microrregião.



Saúde

Saúde Mental: 
construir novo Centro 

de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e 

investir nos já 
existentes 

(equipagem, pessoal e 
capacitação)

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Aporte de recursos 
financeiros para 

investimento nos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS) - Brumadinho e 
Municípios da Bacia do 

Paraopeba

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: 
construir novo Centro 

de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e 

investir nos já 
existentes 

(equipagem, 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: 
construir novo Centro 

de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e 

investir nos já 
existentes 

(equipagem, pessoal e 
capacitação)

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Supervisão de Casos 
Clínicos - Brumadinho e 

municípios da Bacia 
doParaopeba

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.

Saúde

Saúde Mental: 
construir novo Centro 

de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e 

investir nos já 
existentes 

(equipagem, pessoal e 
capacitação)

Expansão do CAPS
Estruturação do Centro de 

Atenção Psicossocial 
(CAPS)

Equipar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II e Ambulatório infanto-juvenil, 
tendo em vista que os móveise equipamentos (cadeiras, mesas, armários, 
arquivos, computadores, impressora) encontram-se danificados devido ao tempo 
de uso, necessitando de reposição, bem como a inexistência de outros 
equipamentos, necessários para o desenvolvimento do trabalho realizado no 
Serviço.



Saúde

Vigilância 
Epidemiológica e 
Sanitária: contruir 

Centro de Zoonoses

Centro de Zoonoses
Construir Centro de 

Zoonoses
Construir um Centro de Referência para a vigilância ambiental e zoonose.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
assegurar o 

patrimônio: estação 
ferroviária, cine 

teatro, basílica e capela

Reestruturação e 
Revitalização do Cine 

Teatro Virgínia

Reestruturação e reforma 
do Cine Teatro Virgínia

Revitalizar e reestruturar o Cine Teatro Virgínia, tombado como Patrimônio 
Histórico Cultural do município, com capacidade para aproximadamente mil 
pessoas. Busca-se garantir a ampliação do acesso à cultura dos cidadãos da 
região, além de preservar as características históricas do local.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
assegurar o 

patrimônio: estação 
ferroviária, cine 

teatro, basílica e capela

Restauração de Estações 
Ferroviárias Protegidas

Restaurar Estações 
Ferroviárias Protegidas

Conservar, restaurar e revitalizar estação ferroviária de Curvelo, visando ações 
para preservar o patrimônio cultural ferroviário, fortalecer a memória coletiva e 
aumentar o turismo na região.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
assegurar o 

patrimônio: estação 
ferroviária, cine 

teatro, basílica e capela

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Instalar sistema de prevenção e combate a incêndio no Cine Teatro Virgínia, na 
Basílica de São Geraldo Magela e na Capela de Nossa Senhora do Livramento. O 
objetivo é preservar e resguardar as edificações e seus acervos e elementos 
artísticos protegidos como patrimônio cultural mineiro. Além disso, espera-se 
melhorar a segurança dos usuários, com a instalação de extintores de incêndio, 
hidrantes, sinalização e demais equipamentos necessários.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Desenvolver turismo 
de base comunitária e 
criar Parque de Águas

TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA

Turismo de Base Comunitária
Desenvolver turismo de forma associativa, cooperativa e organizada 
coletivamente no território, possiblitando a convivência e trocas respeitosas entre 
os visitantes e os grupos comunitários receptores.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Desenvolver turismo 
de base comunitária e 
criar Parque de Águas

ESTÂNCIA HIDRO 
TURISTICA / PARQUE DAS 

AGUAS

Criar Estância Hidro 
Turística - Parque das 

Águas 

Criar um parque de águas do Paraopeba visando valorizar o potencial de águas e 
turismo de Cachoeira do Choro.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

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

Melhoria na 
infraestrutura para 

comunidades 
tradicionais

MELHORIA DE 
INFRAESTRUTURA PARA 

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

Melhoraria de 
infraestrutura para 

comunidades tradicionais

Prover às comunidades de Angueretá, Encontro das Águas e Cachoeira do 
Choro/Chácara o acesso a direitos e serviços básicos de saúde, educação, esporte, 
lazer, trabalho, etc; condições dignas de permanência nos seus territórios; 
infraestrutura adequada; profissionais capacitados para ofertar os diversos 
serviços básicos; e atenção às necessidades específicas de cada povo.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Ofertar qualificação 
profissional em 
conservação e 

restauro do patrimônio

FORMAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS PARA 
CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO 
PATRIMÔNIO

Formar 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

Proteger, promover e 
divulgar o patrimônio 
imaterial: tradições, 
saberes e memória

PRODUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE 

CONTEÚDO AUDIO 
VISUAL ORIGINAL PARA 

PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA DA BACIA DO 

PARAOPEBA

Criação e Formação - 
CineEducação

Aumentar a produção e melhorar a divulgação de conteúdos audivisiuais 
produzidos pela população da Bacia para a população da Bacia

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Proteger, promover e 
divulgar o patrimônio 
imaterial: tradições, 
saberes e memória

MEMÓRIA CULTURAL  - 
Programa de preservação 

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

Paraopeba

Produzir e divulgar 
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

Proteger, promover e 
divulgar o patrimônio 
imaterial: tradições, 
saberes e memória

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

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.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Revitalizar iluminação 
de núcleos históricos

Luz no Patrimônio Cultural Luz no Patrimônio Cultural

Realizar obra para transferir a fiação aérea dos postes existentes em 
determinadas localidades dos municípios para dutos subterrâneos, promovendo a 
redução da poluição visual. Pretende-se com essa ação, a valorização das 
edificações históricas com uma iluminação especial e a substituição dos postes 
existentes por novos postes ornamentais, mais seguros, econômicos e com 
tecnologia LED. Sua implementação possibilitará o embelezamento dos 
municípios, aumentando o potencial turístico dessas localidades, trazendo mais 
recursos e oportunidades para sua população. Em Curvelo, o projeto contempla o 
Núcleo Histórico do Distrito de Tomás Gonzaga e, na sede do município, a região 
da Basílica de São Geraldo, Praça Santo Antônio, Praça Benedito Valadares, Praça 
Mauá e o percurso da Avenida Dom Pedro II e trecho da avenida Antônio Olinto 
até a rua Domingos Vieira.


