
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Construir bacias de

captação de água de

chuva (barraginhas) e

realizar

terraceamento

Abastecimento de água

para pequeno e médio

produtor através de

sistemas de irrigação.

Fortalecimento do

produtor quilombola

através de sistemas de

irrigação

Criar formas de garantir o acesso contínuo a sistemas de irrigação de

baixo custo para fortalecer a agricultura quilombola, favorecendo o

aumento da produção ao ponto de permitir a comercialização para

fora do quilombo, gerando renda e bons produtos agrícolas para a

população de Paraopeba.

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

Apoiar a prática da

psicultura

Construção da unidade

de beneficiamento de

produtos de abelhas no

município de

Paraopeba/MG como

estratégia para a

retomada do

desenvolvimento social

e econômico local

Construção da unidade de

beneficiamento de

produtos de abelhas no

município de

Paraopeba/MG como

estratégia para a

retomada do

desenvolvimento social e

econômico local

Construir uma unidade de beneficiamento de produtos de abelhas no

município de Paraopeba que beneficiará, além dos apicultores que

compõem a Associação dos Apicultores de Paraopeba e Região

(AAPPAR), dezenas de agricultores familiares atingidos em municípios

vizinhos e que tiveram sua atividade econômica comprometida.



Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Adquirir patrulha

mecanizada para

produção agrícola de

Pontinha

CRIAÇÃO DE PATRULHA

MECANIZADA PARA

ATENDER AOS

PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DA COMUNIDADE DA

PONTINHA

Criação de patrulha

mecanizada para atender

aos produtores da

agricultura familiar da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Criar uma patrulha mecanizada com a compra de tratores para auxiliar

os produtores da agricultura familiar em suas atividades agrícolas.

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Construir bacias de

captação de água de

chuva (barraginhas) e

realizar

terraceamento

Criação de reservatórios

de água para fins não

potáveis que venham

atender a agricultura

familiar, o pequeno e o

médio produtor rural

Criação de reservatórios

de água

Criar reservatórios de água não potável que atenda a agricultura

familiar, o pequeno e o médio produtor rural, com o objetivo de

melhorar o acesso a água em quantidade e, assim, fortalecer as

atividades agropecuárias e melhorar a produção nestas propriedades

de forma contínua.

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

Diversificação da

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

Apoiar a prática da

apicultura

Fortalecimento da

apicultura no município

de Paraopeba e região

Fortalecimento da

apicultura no município

de Paraopeba e região

Fortalecer a apicultura no município com o incentivo da produção

local de produtos derivados da apicultura, o fortalecimento das

organizações e associações de apicultores locais, a construção de

estruturas específicas para processamento e envase do mel. Isso

possibilita a certificação da produção, o que facilita o acesso a novos

mercados. Além disso, o projeto sugere oferecer cursos de capacitação

técnica relacionados à cadeia produtiva da apicultura.

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Construir bacias de

captação de água de

chuva (barraginhas) e

realizar

terraceamento

Irrigação para a

agricultura familiar, o

pequeno e o médio

produtor rural

Irrigação para o pequeno

e médio produto e para a

agricultura familiar

Possibilitar aos pequenos e médios produtores e aos agricultores

familiares do município o acesso a sistemas de irrigação de baixo

custo, para fortalecer as atividades agropecuárias e a garantir o

abastecimento alimentar seguro e de qualidade. Além disso, ofertar

cursos aos produtores sobre a utilização dos sistemas e das

tecnologias utilizadas.



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 Internet 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

Capacitar

trabalhadores rurais e

fomentar a produção

agroecológica

Plano de Ação em

Educação Territorial

Integrado ao Programa

Agroecológico da Bacia

do Rio Paraopeba

Plano de Ação em

Educação Territorial

Criar um Plano de Educação Territorial ligado ao Programa

Agroecológico da Bacia do Rio Paraopeba para pôr em prática

processos agroecológicos que possam transformar a realidade local. O

Plano de Educação Territorial será desenvolvido por meio da

realização de ações educacionais de caráter técnico, sociopolítico e

cultural, com destaque na qualificação de jovens e adultos e de

coletivos já organizados (famílias acampadas e assentadas, grupos de

mulheres, associações, cooperativas).

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Fortalecer a produção

de frutas e hortaliças

e a produção

agroecológica

PROCESSAMENTO,

TRANSPORTE E

COMERCIALIZAÇÃO DOS

PRODUTOS HORTÍCOLAS

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DA PONTINHA

Processamento,

transporte e

comercialização de

hortaliças dos produtores

da agricultura familiar da

Pontinha

Criar uma infraestrutura e os meios de transportar as hortaliças para o

mercado consumidor e oferecer capacitações para os produtores e

familiares em temas de empreendedorismo e técnicas de

comercialização de produtos hortícolas. O projeto também prevê a

construção de um galpão para recepção e processamento desses

produtos e a compra de caminhão para transportá-los.

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Capacitar

trabalhadores rurais e

fomentar a produção

agroecológica

Produção de algodão

orgânico

Criação de cooperativa

para produção de algodão

orgânico

Ofertar formação téncina e conseguir espaço e materiais necessários

para a criação de cooperativa na comunidade para a produção,

transporte e comercialização de algodão orgânico para a produção de

tecido.



Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Capacitar

trabalhadores rurais e

fomentar a produção

agroecológica

Programa de formação

profissional continuada

para trabalhadores

rurais

Programa de formação

profissional continuada

para trabalhadores rurais

Capacitar e preparar, de forma continuada, os trabalhadores rurais dos

municípios de Paraopeba e Caetanópolis para exercerem diferentes

atividades produtivas no setor agropecuário. Isso irá gerar renda,

profissionalização e aumento da produtividade.

Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Capacitar

trabalhadores rurais e

fomentar a produção

agroecológica

Programas de ações em

agroecologia e sistemas

agroflorestais

Programa de ações em

agroecologia e sistemas

agroflorestais

Criar propriedade modelo, onde se pode demonstrar e experimentar

práticas agroecológicas e construir Sistemas Agroflorestais que

atendam aos municípios de Paraopeba e Caetanópolis. Ainda, em

parceria com Instituições de Ensino Superior, ofertar capacitação

técnica em produção agroecológica e construção de Sistemas

Agroflorestais, além de oficinas sobre tecnologias sociais sustentáveis.

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

Revitalização de 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.

Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

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,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Ampliar a estrutura

do CRAS
Ampliação do CRAS

Aumento e melhoria do

Centro de Referência de

Assistência Social (CRAS)

Aumentar e melhorar o Centro de Referência da Assistencia Social,

que é o local destinado ao atendimento de famílias que vivenciam

situações de vulnerabilidade social, pobreza, ausência de renda,

acesso precário aos serviços públicos, fragilização dos vínculos

familiares e comunitários.

Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Reformar ou construir

espaços para esporte

e lazer

Ginásio Poliesportivo
Construção de um Ginásio

Poliesportivo

Construir ginásio poliesportivo, espaço que poderá ser utilizado para

treinos e competições esportivas, convivência, lazer e eventos

culturais.



Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Reformar ou construir

espaços para esporte

e lazer

COMPLEXO ESPORTIVO

PARQUE LINEAR DO

HORTO

Construção do Complexo

Esportivo Parque Linear

do Horto

Construir Complexo Esportivo Parque Linear do Horto, ao lado da

Floresta Nacional que existe no município. O objetivo é integrar

esporte, lazer, cultura e natureza, para proporcionar saúde, qualidade

de vida e dignidade para a população

Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Realizar formações

em direitos humanos,

associativismo e

contabilidade

Formação e Capacitação

em Direitos Humanos,

Associativismo e

Contabilidade

Formação e Capacitação

em Direitos Humanos,

Associativismo e

Contabilidade

Promover a cidadania, o empoderamento da comunidade e a

participação das pessoas da comunidade na defesa de nossos direitos

e na gestão do nosso território através de cursos em Direitos

Humanos, Direitos Quilombolas, Direito Ambiental, Associativismo,

Cooperativismos e Contabilidade (gestão financeira de projetos e da

Associação).

Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Reformar ou construir

espaços para esporte

e lazer

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,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Reformar ou construir

espaços para esporte

e lazer

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,

Cidadania, Esportes e

Segurança

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,

Cidadania, Esportes e

Segurança

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,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Reformar ou construir

espaços para esporte

e lazer

(Aglutinação)

REVITALIZAÇÃO DO

ESTÁDIO MUNICIPAL

MURILO SILVA;

Revitalização do Estádio

Wander

Melhorias em Estádio

Municipal

Melhorar o Estádio Municipal Murilo Silva e no Estádio Wander, com o

objetivo de tornar os espaços seguros e convidativos para as práticas

esportivas, além de promover momentos de integração da

comunidade.

Assistência Social,

Cidadania, Esportes e

Segurança

Adquirir estrutura

para abrigar a Brigada

Policial

Segurança pessoal e

patrimonial para a zona

rural

Segurança pessoal e

patrimonial para a zona

rural

Aumentar a capacidade de atendimento e fortalecer a estrutura de

segurança pública especializada na promoção de medidas preventivas

e ativas, que venham promover a segurança das pessoas e do

patrimônio nas zonas rurais. Propõe a compra de infraestrutura e

equipamentos adequados ao preparo da brigada policial especializada

em segurança pública.

Comercialização,

Renda e

Empreendedorismo

Oferecer capacitações

em artes, design e

manejo de bambu

BAMBUS COMO

OPORTUNIDADE DE

RENDA À COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA

Bambus como

oportunidade de renda à

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Capacitar a Comunidade Quilombola Pontinha no manuseio de

bambus para a melhorar sua produtividade, sua comercialização e seu

uso na construção de pequenas estruturas, mobiliários, utensílios e

artesanatos. Espera-se contribuir para a geração de renda e para o

desenvolvimento social.

Comercialização,

Renda e

Empreendedorismo

Oferecer capacitações

em educação

financeira e

empreendedorismo

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

Incentivar o

empreendedorismo

aos 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

Construir um centro

para vender produtos

agrícolas e artesanais

locais

Estruturação de centro

de comercialização dos

produtos do Quilomdo

da Pontinha em Belo

Horizonte

Organização de centro de

comercialização dos

produtos do Quilombo da

Pontinha em Belo

Horizonte

Comprar ou construir e organização de um centro de comercialização

dos produtos do Quilombo da Pontinha em Belo Horizonte. Pontinha é

um dos maiores quilombos brasileiros e apresenta uma vasta e

diverisificada produção de bens agropecuários, processados e

artesanatos. Este armazémdeverá conter uma pequena cozinha

industrial e deverá servir igualmente como espaço para pequenos

eventos culturais, com o objetivo de divulgar a cultura e o patrimônio

quilombola.

Comercialização,

Renda e

Empreendedorismo

Fortalecer a economia

solidária, associações

e cooperativas

Estruturação e Fomento

aos Empreendimentos

Coletivos

Estruturação e Fomento

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

Construir um centro

para vender produtos

agrícolas e artesanais

locais

Centro de referência em

comercialização de

produção agrícola e

artesanal da Zona Rural

de Paraopeba e

arredores

Criação de Centro de

referência em

comercialização de

produção agrícola e

artesanal da Zona Rural

de Paraopeba e arredores

Criar um Centro de Referência e apoio na comercialização da

produção agropecuária e de produtos artesanais locais, com o

objetivo de auxiliar no contato entre produtores e consumidores, de

diminuir o papel do atravessador na comercialização dos produtos e

de incentivar a criação de um canal de comercialização direta de

produtos artesanais, processados e semiprocessados, produzidos em

produção em pequena escala, sobretudo a de base familiar, pequeno

e produtor.

Comercialização,

Renda e

Empreendedorismo

Oferecer capacitações

em artes, design e

manejo de bambu

Programa de formação

artística continuada dos

quilombolas da Pontinha

Programa de formação

artística continuada dos

quilombolas da Pontinha

Oferecer cursos para formação artística e profissionalizante dos

quilombolas em atividades como desenho, pintura, costura, design

gráfico, confecção de joias, cerâmicas, fotografia, tecelagem, entre

outros. O projeto busca a atualização do conhecimento e das

habilidades profissionais dos quilombolas da Pontinha; geração e

diversificação de renda; e preservação e fortalecimento do patrimônio

histórico e cultural da comunidade e região.

Educação

Adotar práticas de

ensino voltadas ao

respeito à diversidade

cultural

Adequação da escola

para educação escolar

quilombola

Adequação da escola para

educação escolar

quilombola

Implantar o Currículo Quilombola nas Escolas pertencentes ao

Território da Pontinha, para garantir a organização e o funcionamento

de uma escola e um currículo quilombola no território, considerando

que é fundamental reconhecer e valorizar a diversidade cultural e os

modos de vida tradicionais. O projeto envolve: Reformular o Projeto

Político Pedagógico; Realizar formação inicial e continuada de

professores(as) para a educação escolar quilombola; Produzir material

didático e paradidático quilombola; Formar gestores(as) dos sistemas,

das escolas, das coordenações pedagógicas e das coordenações ou

núcleos da diversidade; Garantir a alimentação escolar quilombola.



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 Construir creches

Criação da Creche da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Criação da Creche da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Construir, equipar e realizar a manutenção de uma creche na região

para o atendimento em tempo integral de crianças de 0 a 5 anos de

idade moradoras da comunidade e da zona rural de Paraopeba para

melhorar a educação no município e a permanência na educação

infantil.

Educação

Fortalecer vínculos e

reintegração à

comunidade escolar

Fortalecimento de

vínculos e reintegração à

comunidade escolar

Fortalecimento de

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
Realizar melhoria do

trasporte escolar

Melhorias do transporte

escolar da zona rural

Melhorias do transporte

escolar da zona rural

Criar linhas de transporte escolar da zona rural de Paraopeba para as

escolas da região, garantindo o direito fundamental à educação.

Educação
Realizar melhoria do

trasporte escolar

Melhorias no serviço de

transporte escolar para a

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Melhorias no serviço de

transporte escolar para a

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Adequar o serviço de transporte escolar para que ele atenda ao

quilombo em toda sua extensão, garantindo o direito fundamental à

segurança e à educação.



Educação

Oferecer formação

para professores

sobre o 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 em suas

aulas. Em seguida, os alunos irão vivenciar práticas da criação

audiovisual, com a produção de uma série para ser exibida na

programação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), divulgando

o potencial turístico da região.

Educação

Melhorar

infraestrutura das

escolas

Reestruturação das

escolas estaduais da

Bacia do Paraopeba

Reestruturação das

escolas estaduais da Bacia

do Paraopeba

Realizar inventário dos bens culturais da região ligados a práticas

sociais, políticas, econômicas e culturais da população do território,

considerando as estruturas arquitetônicas, os bens móveis e

integrados, conjuntos urbanos e núcleos históricos, acervos

documentais, estruturas arqueológicas, sítios naturais e bens culturais

de natureza imaterial (lugares, saberes, formas de expressão e

celebrações) para propor ações de salvaguarda (proteção, promoção e

difusão). O projeto irá ainda contribuir para a formação de pessoal

para atuar no campo do patrimônio cultural, na identificação de

carências, potencialidades e ações prioritárias, estimular políticas de

cultura e patrimônio, entre outros.

Educação

Melhorar

infraestrutura das

escolas

Reforma da Escola

Municipal Dr. Teófilo

Nascimento localizada

na Comunidade

Quilombola da Pontinha

Reforma da Escola

Municipal Dr. Teófilo

Nascimento localizada na

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Reformar a Escola Municipal Dr. Teófilo Nascimento, localizada na

Comunidade Quilombola da Pontinha, zona rural de Paraopeba/MG. O

projeto deseja melhorar e adequar a infraestrutura dos espaços

escolares, possibilitando a construção de um ambiente de ensino e

aprendizagem prazeroso, incluindo as necessidades e os desejos dos

alunos e professores, conectando a estrutura física da escola, a

proposta pedagógica e as características ambientais, sociais e culturais

do território quilombola.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

Ponte Taquaras – Ligação

viária entre as áreas

rurais dos municípios de

Paraopeba e Papagaios

Construção de ponte

sobre o Rio Paraopeba

(Ponte Taquaras)

Construir Ponte Taquaras, com cerca de 125 metros de extensão,

sobre o rio Paraopeba, promovendo a ligação entre as zonas rurais dos

municípios de Paraopeba e Papagaios.



Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Ampliar o transporte

público e constuir

garagem para a frota

Transporte Público Rural
Aumento e melhoria do

Transporte Público Rural

Aumentar e melhorar o serviço de transporte público local para a zona

rural, melhorando a mobilidade e qualidade de vida da população. O

projeto sugere a criação de linhas de transporte público com

periodicidade de, ao menos, duas vezes ao dia, para que a população

possa se deslocar entre as regiões urbana e rural e possa acessar

serviços públicos.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Rever Plano Diretor e

atualizar base de

dados de

planejamento urbano

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 e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

Maquinário

Compra de maquinários

para manutenção de

estradas

Comprar maquinário para fazer a manutenção de ruas, avenidas e

estradas, possibilitando a realizações de ações de infraestrutura que

tenham como objetivo o desenvolvimento social, econômico e o

incentivo da produção agrícola. O maquinário contribui também para

ações de limpeza urbana e saneamento no município.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Rever Plano Diretor e

atualizar base de

dados de

planejamento urbano

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 e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

CORREGO DO BECO - AV.

SANITÁRIA

Canalização Corrego do

Beco - Avenida Sanitária

Canalizar o Córrego do Beco - Av. Sanitária - com o objetivo de evitar a

proliferação de doenças e de melhorar o deslocamento de pessoas e

de veículos com a pavimentação.



Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Modernizar a

iluminação pública, o

acesso público à

internet e investir em

câmeras de segurança

nas vias públicas

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 e Saneamento

Básico

Investir na geração de

energia fotovoltaica

Cogeração de energia

elétrica fotovoltaica na

zona rural de Paraopeba

Cogeração de energia

elétrica fotovoltaica na

zona rural de Paraopeba

Instalar módulos fotovoltaicos para geração de energia elétrica, com o

objetivo de atender totalmente às demandas dos domicílios e

propriedades da comissão de Produtores Rurais, zona rural do

município de Paraopeba.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Ampliar o transporte

público e constuir

garagem para a frota

GARAGEM

Construção de garagem

para a frota de veículos

do município, com

estrutura basica para uso

dos motoristas

Construir uma garagem para abrigar os veículos do município, para

conservar as frotas e proporcionar uma estrutura digna para os

motoristas, contendo sala e sanitários.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Rever Plano Diretor e

atualizar base de

dados de

planejamento urbano

Diagnóstico das

ruralidades municipais

Diagnóstico das condições

rurais do município

Realizar, de modo participativo, um diagnóstico das condições rurais

do município de Paraopeba, que possa contribuir na criação de

programas para o desenvolvimento rural do município e para gerar os

materiais necessários para ao desenvolvimento do Plano Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS).



Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

Estradas Rurais de

Paraopeba e

Caetanópolis –

Melhorias e

Manutenção

Estradas Rurais de

Paraopeba e Caetanópolis

– Melhorias e

Manutenção

Realizar obras de infraestrutura nas estradas rurais dos municípios de

Paraopeba e Caetanópolis, com o objetivo de melhorar a mobilidade e

a segurança da população.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

DRENAGEM
Construção de sistema de

drenagem

Construir sistema de drenagem nas ruas e avenidas do município, com

o objetivo de solucionar problemas sofridos pela população

principalmente nos perídos de fortes chuvas, quando ocorrem sinais

de alagamento.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Investir em soluções

para coleta e

tratamento de

resíduos sólidos no

meio rural

Soluções viáveis para a

coleta e tratamento dos

resíduos sólidos rurais

Elaboração de programa

de gestão integrada de

resíduos sólidos com a

participação da

população

Criar, de forma participativa, um programa de gestão integrada de

resíduos sólidos voltado às propriedades e domicílios atingidos da

Comissão de Produtores Rurais, zona rural do município de Paraopeba

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Ampliar o transporte

público e constuir

garagem para a frota

Implementação de

melhorias no sistema de

transporte público e

instalação de novos

pontos de parada.

Melhorias no sistema de

transporte público

Melhorar o sistema de transporte público, garantindo condições de

mobilidade entre áreas urbana e rural por meio de instalação de

novos pontos de parada e por meio de transporte com periodicidade e

com rotas definidas em consulta pública à comunidade.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Construir sistemas de

saneamento básico

para comunidades

tradicionais

Implementação de

sistemas

descentralizados e

agroecológicos de

esgotamento sanitário

Construção de sistemas

de esgotamento sanitário

Construir, de forma participativa, sistemas de esgotamento sanitário

para o Quilombo da Pontinha, considerando as especificidades do

modo de vida quilombola, a relação com o ambiente e os modos de

morar e viver. As alternativas tecnológicas sanitárias deverão

possibilitar a reutilização do resíduo tratado, a produção de alimentos

e o cuidado com a área livre do local.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Investir na geração de

energia fotovoltaica
Usina Fotovotaica

Instalação de Usina

Fotovoltáica

Instalar usina fotovoltáica no município para produção de energia

solar. O objetivo é gerar energia de forma sustentável e não poluente

e reduzir custos do município com energia.



Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Construir sistemas de

saneamento básico

para comunidades

tradicionais

Melhoria do acesso das

comunidades

tradicionais aos serviços

de saúde

Melhoria do 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).

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

PAVIMENTAÇÃO DAS

RUAS DO NÚCLEO

CENTRAL E RESIDENCIAL

DA COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA

Pavimentação das ruas do

núcleo central e

residencial da

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Pavimentar as ruas do núcleo central e residencial do Quilombo de

Pontinha para melhorar as condições de utilização dessas vias, reduzir

o acúmulo de água de chuvas e melhorar a mobilidade e a segurança

da população. O calçamento deverá ser feito com bloquetes de

fabricação local, para gerar trabalho e renda para a comunidade.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

Pavimentação de Vias e

Sinalização

Pavimentação de vias

urbanas e instalação de

sinalização

Pavimentar as ruas urbanas e instalar sinalizalização adequada, para

proporcionar conforto à população, velocidade e economia no

transporte de pessoas e mercadorias e alcance de níveis satisfatórios

de segurança nos deslocamentos

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

RECUPERAÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS NA

COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA E REGIÃO DE

ACESSO

Recuperação de estradas

não pavimentadas na

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Adequar e recuperar as estradas municipais não pavimentadas, que

dão acesso à comunidade quilombola da Pontinha. Além disso,

aumentar a utilização dessas estradas, principalmente no período

chuvoso, e melhorar o deslocamento interno no território da

Pontinha. Pretende melhorar a mobilidade e segurança da população.

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

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 e garantindo a eles direitos

e segurança jurídica sobre a propriedade de seus imóveis.



Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

Recapeamento/Sinalizaç

ão

Reparação do asfalto das

ruas e instalação de

sinalização

Reparar asfalto ruas e avenidas e instalar sinalizalização adequada,

para proporcionar conforto à população, velocidade e economia no

transporte de pessoas e mercadorias e alcance de níveis satisfatórios

de segurança nos deslocamentos

Infraestrutura Urbana

e Rural e Saneamento

Básico

Promover melhorias

nas vias públicas e

construir pontes

(Aglutinação) CANTEIRO

CENTRAL AVENIDA

PRESIDENTE JUSCELINO

KUBSTSCHEK.

REVITALIZAÇÃO DA

AVENIDA FRANCISCA

MOREIRA DA SILVA;

REVITALIZAÇÃO DA

AVENIDA MINAS GERAIS

Reforma de Avenidas

Reformar a Avenida Francisca Moreira da Silva, próxima a Floresta

Nacional localizada no município, com o objetivo de promover a

preservação do ambiente existente na via e garantir segurança aos

pedestres, além de fortalecer o turismo neste ponto da cidade. Além

disso, reformar a Avenida Minas Gerais com pavimentação e

recuperação e paisagismo do canteiro central, para garantir a

segurança dos motoristas e pedestres e embelezar a via, reduzindo a

poluição visual e favorecendo o meio ambiente. Por fim, reformar a

Avenida Presidente Juscelino Kubstschek, importante via de acesso à

cidade.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Garantir água e

adquirir patrulha

mecanizada

Abastecimento de água

para pequeno e médio

produtor através de

sistemas de irrigação.

Fortalecimento do

produtor quilombola

através de sistemas de

irrigação

Criar formas de garantir o acesso contínuo a sistemas de irrigação de

baixo custo para fortalecer a agricultura quilombola, favorecendo o

aumento da produção ao ponto de permitir a comercialização para

fora do quilombo, gerando renda e bons produtos agrícolas para a

população de Paraopeba.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Reformar escolas,

construir creches e

instituir currículo

quilombola

Adequação da escola

para educação escolar

quilombola

Adequação da escola para

educação escolar

quilombola

Implantar o Currículo Quilombola nas Escolas pertencentes ao

Território da Pontinha, para garantir a organização e o funcionamento

de uma escola e um currículo quilombola no território, considerando

que é fundamental reconhecer e valorizar a diversidade cultural e os

modos de vida tradicionais. O projeto envolve: Reformular o Projeto

Político Pedagógico; Realizar formação inicial e continuada de

professores(as) para a educação escolar quilombola; Produzir material

didático e paradidático quilombola; Formar gestores(as) dos sistemas,

das escolas, das coordenações pedagógicas e das coordenações ou

núcleos da diversidade; Garantir a alimentação escolar quilombola.



Povos e Comunidades

Tradicionais

Realizar formações

para geração de

renda,

profissionalização e

associativismo

BAMBUS COMO

OPORTUNIDADE DE

RENDA À COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA

Bambus como

oportunidade de renda à

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Capacitar a Comunidade Quilombola Pontinha no manuseio de

bambus para a melhorar sua produtividade, sua comercialização e seu

uso na construção de pequenas estruturas, mobiliários, utensílios e

artesanatos. Espera-se contribuir para a geração de renda e para o

desenvolvimento social.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Reformar escolas,

construir creches e

instituir currículo

quilombola

Criação da Creche da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Criação da Creche da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Construir, equipar e realizar a manutenção de uma creche na região

para o atendimento em tempo integral de crianças de 0 a 5 anos de

idade moradoras da comunidade e da zona rural de Paraopeba para

melhorar a educação no município e a permanência na educação

infantil.

Povos e comunidades

tradicionais

Garantir água e

adquirir patrulha

mecanizada

CRIAÇÃO DE PATRULHA

MECANIZADA PARA

ATENDER AOS

PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DA COMUNIDADE DA

PONTINHA

Criação de patrulha

mecanizada para atender

aos produtores da

agricultura familiar da

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Criar uma patrulha mecanizada com a compra de tratores para auxiliar

os produtores da agricultura familiar em suas atividades agrícolas.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Criar um centro de

comércio dos

produtos hortícolas

locais

Estruturação de centro

de comercialização dos

produtos do Quilomdo

da Pontinha em Belo

Horizonte

Organização de centro de

comercialização dos

produtos do Quilombo da

Pontinha em Belo

Horizonte

Comprar ou construir e organização de um centro de comercialização

dos produtos do Quilombo da Pontinha em Belo Horizonte. Pontinha é

um dos maiores quilombos brasileiros e apresenta uma vasta e

diverisificada produção de bens agropecuários, processados e

artesanatos. Este armazémdeverá conter uma pequena cozinha

industrial e deverá servir igualmente como espaço para pequenos

eventos culturais, com o objetivo de divulgar a cultura e o patrimônio

quilombola.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Realizar formações

para geração de

renda,

profissionalização e

associativismo

Formação e Capacitação

em Direitos Humanos,

Associativismo e

Contabilidade

Formação e Capacitação

em Direitos Humanos,

Associativismo e

Contabilidade

Promover a cidadania, o empoderamento da comunidade e a

participação das pessoas da comunidade na defesa de nossos direitos

e na gestão do nosso território através de cursos em Direitos

Humanos, Direitos Quilombolas, Direito Ambiental, Associativismo,

Cooperativismos e Contabilidade (gestão financeira de projetos e da

Associação).



Povos e Comunidades

Tradicionais

Realizar formações

para geração de

renda,

profissionalização e

associativismo

Formação e capacitação

técnica e artística em

audiovisual com

produção de

documentário

quilombola

Formação e capacitação

técnica e artística em

audiovisual com produção

de documentário

quilombola

Oferecer formação técnica e artística em produção audiovisual para

auxiliar na preservação da história e cultura da região. Ao final do

curso os alunos deverão entregar um vídeo-documentário

longa-metragem. O projeto tem o objetivo de formar representantes

de povos e comunidades tradicionais para que se tornem agentes e

produtores de arte e cultura audiovisual.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Melhorar e ampliar o

transporte público e

escolar

Implementação de

melhorias no sistema de

transporte público e

instalação de novos

pontos de parada.

Melhorias no sistema de

transporte público

Melhorar o sistema de transporte público, garantindo condições de

mobilidade entre áreas urbana e rural por meio de instalação de

novos pontos de parada e por meio de transporte com periodicidade e

com rotas definidas em consulta pública à comunidade.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Construir sistemas de

saneamento básico

para comunidades

tradicionais

Implementação de

sistemas

descentralizados e

agroecológicos de

esgotamento sanitário

Construção de sistemas

de esgotamento sanitário

Construir, de forma participativa, sistemas de esgotamento sanitário

para o Quilombo da Pontinha, considerando as especificidades do

modo de vida quilombola, a relação com o ambiente e os modos de

morar e viver. As alternativas tecnológicas sanitárias deverão

possibilitar a reutilização do resíduo tratado, a produção de alimentos

e o cuidado com a área livre do local.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Construir sistemas de

saneamento para

comunidades

tradicionais

Melhoria do acesso das

comunidades

tradicionais aos serviços

de saúde

Melhoria do 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).

Povos e Comunidades

Tradicionais

Melhorar e ampliar o

transporte público e

escolar

Melhorias no serviço de

transporte escolar para a

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Melhorias no serviço de

transporte escolar para a

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Adequar o serviço de transporte escolar para que ele atenda ao

quilombo em toda sua extensão, garantindo o direito fundamental à

segurança e à educação.



Povos e Comunidades

Tradicionais

Melhorar as vias

públicas do Quilombo

de Pontinha

PAVIMENTAÇÃO DAS

RUAS DO NÚCLEO

CENTRAL E RESIDENCIAL

DA COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA

Pavimentação das ruas do

núcleo central e

residencial da

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Pavimentar as ruas do núcleo central e residencial do Quilombo de

Pontinha para melhorar as condições de utilização dessas vias, reduzir

o acúmulo de água de chuvas e melhorar a mobilidade e a segurança

da população. O calçamento deverá ser feito com bloquetes de

fabricação local, para gerar trabalho e renda para a comunidade.

Povos e comunidades

tradicionais

Criar um centro de

comércio dos

produtos hortícolas

locais

PROCESSAMENTO,

TRANSPORTE E

COMERCIALIZAÇÃO DOS

PRODUTOS HORTÍCOLAS

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DA PONTINHA

Processamento,

transporte e

comercialização de

hortaliças dos produtores

da agricultura familiar da

Pontinha

Criar uma infraestrutura e os meios de transportar as hortaliças para o

mercado consumidor e oferecer capacitações para os produtores e

familiares em temas de empreendedorismo e técnicas de

comercialização de produtos hortícolas. O projeto também prevê a

construção de um galpão para recepção e processamento desses

produtos e a compra de caminhão para transportá-los.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Realizar formações

para geração de

renda,

profissionalização e

associativismo

Programa de formação

artística continuada dos

quilombolas da Pontinha

Programa de formação

artística continuada dos

quilombolas da Pontinha

Oferecer cursos para formação artística e profissionalizante dos

quilombolas em atividades como desenho, pintura, costura, design

gráfico, confecção de joias, cerâmicas, fotografia, tecelagem, entre

outros. O projeto busca a atualização do conhecimento e das

habilidades profissionais dos quilombolas da Pontinha; geração e

diversificação de renda; e preservação e fortalecimento do patrimônio

histórico e cultural da comunidade e região.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Fomentar o

etnoturismo e

preservar do

patrimônio cultural:

restauração de igrejas

e realização de

inventário

Programa de formação

técnica continuada

voltada para o

etnoturismo e

empreendedorismo.

Programa de formação

técnica continuada

voltada para o

etnoturismo.

Capacitar a comunidade Quilombola de Pontinha e organizar o

território de maneira a possibilitar um programa de etnoturismo

quilombola. O projeto envolve ainda a formação profissional

continuada para a comunidade, com foco na área do etnoturismo, em

temas como: meio ambiente, turismo de base comunitária,

organização comunitária, serviços e produtos turísticos, precificação,

patrimônio cultural e étnico-cultural.



Povos e Comunidades

Tradicionais

Fomentar o

etnoturismo e

preservar do

patrimônio cultural:

restauração de igrejas

e realização de

inventário

Inventário Cultural da

Comunidade Quilombola

Pontinha

Inventário Cultural da

Comunidade Quilombola

Pontinha

Elaborar Inventário Cultural da Comunidade Quilombola Pontinha, que

consiste em um estudo para identificar os elementos culturais que

fazem parte dos modos de viver da comunidade: os saberes

tradicionais enraizados no cotidiano; os rituais e as festas realizados

anualmente; os conhecimentos passados dos mais velhos para os mais

novos; os usos das plantas; os lugares que são importantes para a

comunidade; as histórias e as memórias dos ancestrais, etc. Ao final

do estudo, serão apresentadas ações indicadas pela comunidade para

a continuidade de seu modo de vida tradicional, chamadas de Ações

de Salvaguarda, que contribuem para a preservação do seu

patrimônio cultural. Além disso, o inventário cultural recomendará o

Registro da Comunidade Quilombola Pontinha como patrimônio

cultural do Estado de Minas Gerais, a exemplo da "Comunidade

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango", e da "Comunidade Quilombola

dos Arturos", dentre outros. É importante destacar que o inventário

cultural é feito com a participação da comunidade e de organizações

da sociedade civil e entidades voltadas para as funções públicas de

interesse comum nos municípios.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Melhorar as vias

públicas do Quilombo

de Pontinha

RECUPERAÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS NA

COMUNIDADE

QUILOMBOLA DE

PONTINHA E REGIÃO DE

ACESSO

Recuperação de estradas

não pavimentadas na

Comunidade Quilombola

de Pontinha

Adequar e recuperar as estradas municipais não pavimentadas, que

dão acesso à comunidade quilombola da Pontinha. Além disso,

aumentar a utilização dessas estradas, principalmente no período

chuvoso, e melhorar o deslocamento interno no território da

Pontinha. Pretende melhorar a mobilidade e segurança da população.

Povos e Comunidades

Tradicionais

Reformar escolas,

construir creches e

instituir currículo

quilombola

Reforma da Escola

Municipal Dr. Teófilo

Nascimento localizada

na Comunidade

Quilombola da Pontinha

Reforma da Escola

Municipal Dr. Teófilo

Nascimento localizada na

Comunidade Quilombola

da Pontinha

Reformar a Escola Municipal Dr. Teófilo Nascimento, localizada na

Comunidade Quilombola da Pontinha, zona rural de Paraopeba/MG. O

projeto deseja melhorar e adequar a infraestrutura dos espaços

escolares, possibilitando a construção de um ambiente de ensino e

aprendizagem prazeroso, incluindo as necessidades e os desejos dos

alunos e professores, conectando a estrutura física da escola, a

proposta pedagógica e as características ambientais, sociais e culturais

do território quilombola.



Povos e Comunidades

Tradicionais

Fomentar o

etnoturismo e

preservar do

patrimônio cultural:

restauração de igrejas

e realização de

inventário

Restauração das Igrejas

Nossa Senhora do

Rosário e São Sebastião

Restauração das Igrejas

Nossa Senhora do Rosário

e São Sebastião

Restaurar as Igrejas Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, da

Comunidade Quilombola da Pontinha, preservando as características

originais das duas igrejas

Saúde

Fortalecer as

Unidades Básicas de

Saúde na zona rural

FORTALECIMENTO DAS

UNIDADES DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE

PARAOPEBA,

CONTEMPLANDO

AQUISIÇÃO DE

AMBULÂNCIA/CARRO

DA SAÚDE E DEMAIS

EQUIPAMENTOS

Compra de ambulâncias e

equipamentos para

unidades de saúde rurais

Fortalecer as unidades de saúde rurais por meio da compra de

ambulância/carro da saúde e de outros equipamentos

Saúde

Saúde Mental:

Construir CAPS,

contratar e capacitar

profissionais

Centro de Atenção

Psicossocial/ Unidade de

Acolhimento

Construção de Centro de

Atenção Psicossocial

(CAPS)

Construir Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que é a instituição

que realiza atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno

mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de

álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de

crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. O centro substitui

o modelo asilar.

Saúde

Fortalecer as

Unidades Básicas de

Saúde na zona rural

UBS Rural Construção de UBS Rural

Construir uma Unidade Básica de Sáude na zona rural do município,

para garantir à população da zona rural do município atendimento de

suas necessidades básicas de saúde. Nesta unidade deverão ser

ofertadas consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas,

coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico,

encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação

básica.



Saúde

Construir Centro

Administrativo de

Saúde

CENTRO

ADMINISTRATIVO DE

SAÚDE MUNICIPAL

Contrução do Centro

Administrativo de Saúde

Municipal

Construir Centro Administrativo de Saúde Municipal, composto por

Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Central de

Transporte de Pacientes, Auditório, Laboratório Municipal e Farmácia.

Este Centro tem como objetivo unificar, organizar e agilizar os serviços

de saúde, gerando economia e eficiência no serviço, melhorando

também o acesso a exames e medicamentos.

Saúde

Fortalecer os serviços

especializados em

Saúde do Trabalhador

Fortalecimento da

atuação dos Centros de

Referência em Saúde do

Trabalhador – CERESTs

Regionais

Fortalecimento da

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

Saúde Mental:

Construir CAPS,

contratar e capacitar

profissionais

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 CAPS,

contratar e capacitar

profissionais

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.



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 –

veículos para transporte

depacientes

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 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 médiacomplexidade

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 as

Unidades Básicas de

Saúde na zona rural

Saúde bucal no

município de Paraopeba

Saúde bucal no município

de Paraopeba

Aumentar a capacidade de atendimento e capacitar a Atenção Básica

para promover a saúde bucal da população, de modo a alcançar os

moradores da zona rural, as comunidades vulneráveis e os demais

usuários do Sistema Único de Saúde.

Turismo, Cultura e

Patrimônio

Construir Centro

Cultural com oficinas

e exposições diversas

CENTRO CULTURAL
Construção de Centro

Cultural

Construir um Centro Cultural onde serão ofertados aulas de dança,

teatro e oficinas diversas. Também poderão ser realizadas exposições

de arte.



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

Conservar e restaurar

patrimônio cultural

material: acervo

comunitário e capela

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

Produzir material

audiovisual para

preservar e divulgar a

memória cultural da

região

Formação e capacitação

técnica e artística em

audiovisual com

produção de

documentário

quilombola

Formação e capacitação

técnica e artística em

audiovisual com produção

de documentário

quilombola

Oferecer formação técnica e artística em produção audiovisual para

auxiliar na preservação da história e cultura da região. Ao final do

curso os alunos deverão entregar um vídeo-documentário

longa-metragem. O projeto tem o objetivo de formar representantes

de povos e comunidades tradicionais para que se tornem agentes e

produtores de arte e cultura audiovisual.

Turismo, Cultura e

Patrimônio

Promover nova rota

cultural criativa e

estimular o turismo

Paraopeba Intinerante

Paropeba Itinerante -

Compra de veículos para

transporte de artistas e

atletas aos eventos

esportivos e culturais

Comprar três veículos 0km (ônibus rodoviário, van executiva e

ambulância), que deverão ser utilizados no transporte de artistas e

atletas residentes no município para eventos esportivos e culturais

dentro e fora do município. Garantir também atendimento rápido em

eventos com a utilização de ambulância.



Turismo, Cultura e

Patrimônio

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

Capacitar e estruturar

o etnoturismo

quilombola

Programa de formação

técnica continuada

voltada para o

etnoturismo e

empreendedorismo.

Programa de formação

técnica continuada

voltada para o

etnoturismo.

Capacitar a comunidade Quilombola de Pontinha e organizar o

território de maneira a possibilitar um programa de etnoturismo

quilombola. O projeto envolve ainda a formação profissional

continuada para a comunidade, com foco na área do etnoturismo, em

temas como: meio ambiente, turismo de base comunitária,

organização comunitária, serviços e produtos turísticos, precificação,

patrimônio cultural e étnico-cultural.

Turismo, Cultura e

Patrimônio

Elaborar inventário

dos bens culturais do

Vale do Paraopeba e

do Quilombo de

Pontinha

Inventário Cultural da

Comunidade Quilombola

Pontinha

Inventário Cultural da

Comunidade Quilombola

Pontinha

Elaborar Inventário Cultural da Comunidade Quilombola Pontinha, que

consiste em um estudo para identificar os elementos culturais que fazem

parte dos modos de viver da comunidade: os saberes tradicionais

enraizados no cotidiano; os rituais e as festas realizados anualmente; os

conhecimentos passados dos mais velhos para os mais novos; os usos das

plantas; os lugares que são importantes para a comunidade; as histórias e

as memórias dos ancestrais, etc. Ao final do estudo, serão apresentadas

ações indicadas pela comunidade para a continuidade de seu modo de

vida tradicional, chamadas de Ações de Salvaguarda, que contribuem

para a preservação do seu patrimônio cultural. Além disso, o inventário

cultural recomendará o Registro da Comunidade Quilombola Pontinha

como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, a exemplo da

"Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango", e da "Comunidade

Quilombola dos Arturos", dentre outros. É importante destacar que o

inventário cultural é feito com a participação da comunidade e de

organizações da sociedade civil e entidades voltadas para as funções

públicas de interesse comum nos municípios.



Turismo, Cultura e

Patrimônio

Elaborar inventário

dos bens culturais do

Vale do Paraopeba e

do Quilombo de

Pontinha

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

Restaurar as Igrejas

Nossa Senhora do

Rosário e São

Sebastião

Restauração das Igrejas

Nossa Senhora do

Rosário e São Sebastião;

Restauração das Igrejas

Nossa Senhora do Rosário

e São Sebastião

Restaurar as Igrejas Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, da

Comunidade Quilombola da Pontinha, preservando as características

originais das duas igrejas

Turismo, Cultura e

Patrimônio

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

Conservar e restaurar

patrimônio cultural

material: acervo

comunitário 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 na Capela de

Nossa Senhora da Conceição. O objetivo é preservar e resguardar a

Capela 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.


