
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

Projeto Sistema de 
Abastecimento  de agua e 

irrigação em estadio 
municipal

Construção de Sistema de 
Abastecimento de agua e 

irrigação em estadio 
municipal

Construção de irrigação automatizada em estádio municipal, sistema inteligente 
que irá suprir as necessidades do gramado melhorando as condições para jogo.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Incentivar esportes 
náuticos e a lazer no 
Lago de Três Marias: 
cursos de mecânica 
náutica e ensino de 

esportes

Projeto VERSOL - Vela, 
Remo, Responsabilidade 
Socioambiental e Lazer

Criação de cursos de 
mecânica náutica e 

modelagem e laminação, 
e o ensino da prática da 

vela, do remo e da natação

A proposta tem como objetivo relançar e executar o projeto Versol - Vela, Remo, 
Responsabilidade Socioambiental e Lazer- com a criação de cursos de mecânica 
náutica e modelagem e laminação, e o ensino da prática da vela, do remo e da 
natação, como forma de contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Ampliar a 
acessibilidade de 

escolas e CRAS/CREAS 
para pessoas com 

deficiência

Projeto de Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

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

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

Projeto Cobertura Quadra 
Poliesportiva TMTC

Construção de cobertura 
Quadra Poliesportiva do 

do Centro de Convivência 
Três Marias Tênis Clube 

(TMTC)

Cobrir a quadra poliesportiva do Centro de Convivencia Três Marias Tênis Clube, 
visando promover a prática de diferentes modalidades esportivas; oferecer 
oportunidade de competiçoes esportivas; viabilizar condiçoes favoravéis para uso 
independente do clima; atender aulas de educação fisica da escola municipal 
Antonio Fonseca Leal; promover a integração da comunidade por meio do esporte.



Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

(Aglutinação) Projeto 
Praça de Esporte Novo 

Horizonte; Projeto Praça 
de Esporte São Geraldo

Construção de Área 
Esportiva

Construir praça de esporte e lazer nos bairros Joaquim de Lima e São Geraldo. 
Além de contar com estrutura para a prática de diversas modalidades de esportes, 
com quadras, pistas de cooper e outros, serão também áreas de preservação 
ambiental e estímulo à integração e ao lazer das comunidades.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Estruturar o Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Curvelo e Três Marias

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

MILITAR DE CURVELO

Construção em sede 
própria e fortalecimento 
da estrutura logística  3º 
Pelotão  de Bombeiros 

Militar de Curvelo        

O projeto propõe  a construção e equipagem de 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.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

(Aglutinação) Projeto 
Centro Esportivo Parque 

das Gemas;Projeto Centro 
Esportivo São Jorge - 

Clarinda Firmino

Estruturação de Centros 
Esportivos

Construção e estruturação do Centro Esportivo Parque das Gemas, visando 
estimular a prática do esporte entre crianças, jovens e adultos. Ainda, o espaço 
poderá ser usado pela comunidade para reuniões e ações sociais. Adicionalmente, 
ampliar e reformar quadra da Escola Municipal Clarinda Firmina e Escola Estadual 
Manoel Pereira, visando proporcionar melhores condições para a prática 
esportiva e de atividades físicas nas duas escolas, promover o contraturno escolar 
através de projeto esportivo na escola e proporcionar espaço para os moradores 
da comunidade para a prática esportiva.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Estruturar o Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Curvelo e Três Marias

(Aglutinação) 
Estruturação logística de 

atendimento pré-
hospitalar do Pelotão de 
Bombeiros Militar a ser 

instalado em Três Marias - 
MG; FORTALECIMENTO 

DA ESTRUTURA LOGÍSTICA 
DE ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR DO 3º 
PELOTÃO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE CURVELO     

Estruturação logística de 
atendimento pré-

hospitalar do Pelotão de 
Bombeiros Militar a ser 

instalado em Três Marias - 
MG

O projeto propõe o fortalecimento da estrutura logística do Pelotão de Bombeiros 
Militar a ser instalado em Três Marias, 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.



Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Fortalecer as políticas 
de prevenção à 
criminalidade: 

diagnósticos, planos 
de ação e formação 

para atores locais

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Implantar programas 
de prevenção à 

criminalidade: Fica 
Vivo! e Mediação de 

Conflitos

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.

Acessibilidade, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir ou reformar 
espaços para esporte e 
lazer: quadras, centros 

esportivos, estádio, 
pistas de skate, ginásio

Projeto Revitalização 
Ginasio Manoel Nardi

Reforma do Ginasio 
Manoel Nardi

Reformar o Ginásio Poliesportivo Manoel Nardi, visando o fomento ao esporte, o 
atendimento à população com projetos esportivos e a valorização de atletas nas 
competições esportivas. O espaço é também palco de eventos, e a reforma deverá 
além de proporcionar melhores condições para a prática esportiva, transformar o 
espaço externo em área de lazer e adequar o espaço para sediar demais eventos 
esportivos.



Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Construir entreposto 
de pescado

Entreposto do peixe
Construção de espaço 

para manuseio e 
distribuição do pescado

Construção de espaço adequado para o recebimento, manipulação, frigorificação, 
distribuição e comercialização do pescado-Entreposto do peixe

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Realizar formação em 
agroecologia e apoio à 

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

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

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 
agroindustriais

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

Realizar Pesquisas de 
Transferência de 
tecnologia para 

agropecuária

PESQUISA E 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA PARA 

AGROPECUÁRIA

Realizar investimentos no 
projeto Pesquisa e 
Transferência de 
tecnologia para 

agropecuária

O projeto consiste em complementar os investimentos em pesquisa e 
transferência de tecnologia para o desenvolvimento da agropecuária, a partir das 
necessidades do setor na região e dos saberes locais.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças: 
insumos, assistência 

técnica e 
equipamentos

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

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

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.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Implantar Sistema de 
Abastecimento de 

Água: perfuração de 
poços artesianos

Projeto Comunidades 
Rurais - Sistema de 

Abastecimento de Agua

Contruir sistema de 
abastecimento de água 
nas comunidades rurais

Utilizar as águas do manancial subterrâneo, através de poços profundos, para 
atender a demanda do sistema de abastecimento de água para a população. O 
projeto visa garantir segurança hídrica à população, preservação de mananciais e 
recuperação de recusos naturais. Ainda, a diminuição da morbidade de doenças 
de veiculação hídrica; Liberação de recursos econômicos, já que as famílias se 
vêem obrigadas a comprar água por preços pouco acessíveis ou superiores 
àqueles que pagariam por um serviço de abastecimento de água; Liberação de 
tempo, principalmente para mulheres e crianças, que geralmente são as 
responsáveis pela busca de água, tempo que pode ser dedicado a outras 
atividades, como lazer, estudos e geração de renda, no caso das mulheres.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Construir Aterro 
Sanitário Municipal

Construção de Aterro 
Sanitário Municipal

Construção de Aterro 
Sanitário Municipal

Construção de Aterro Sanitário Municipal para tratamento e disposição final de 
residuos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais gerados e coletados no 
município.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Construir banheiros 
comunitários

Construção de dois 
banheiros comunitários 
para a comunidade de 

Prainha

Construção de banheiros 
comunitários para a 

comunidade de Prainha

Construção de banheiros comunitários para a comunidade de Prainha VISANDO 
melhorar as condições de saneamento básico e saúde pública da comunidade



Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Construir fábrica de 
reciclagem de lixo 

Fábrica de reciclagem de 
lixo 

Construção de fábrica de reciclagem de lixo 

Construção de galpão equipado (maquinários, infraestrutura, EPIs, Uniformes) 
para desenvolvimento das atividades de reciclagem no município. Além disso, o 
projeto prevê a realização de oficinas de reciclagem para capacitação desse 
público.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Criar Unidade de 
Conservação

Criação de uma Unidade 
de Conservação das 

veredas, das nascentes e 
dos afluentes da bacia do 

São Francisco

Criação de uma Unidade 
de Conservação das 

veredas, das nascentes e 
dos afluentes da bacia do 

São Francisco

Criação de uma Unidade de Conservação das veredas, das nascentes e dos 
afluentes da bacia do São Francisco, promovendo a conservação da 
biodiversidade e do patrimônio ambiental regional

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Criar Parque Ecologico Projeto Parque Ecologico
Construção de Parque 

Ecológico 

Construção de Parque Ecológico visando permitir e incentivar o acesso da 
população a um local cercado de belezas naturais e biodiversidade, promovendo a 
sensibilização, conservação e preservação ambiental.

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Implantar Sistema de 
Abastecimento de 

Água: perfuração de 
poços artesianos

Poços artesianos para 
comunidades rurais

Perfuração de poços 
artesianos para 

comunidades rurais

Perfuração de 20 poços atersianos para atender comunidades que não tem acesso 
a água de qualidade

Água, Saneamento 
Básico,  Resíduos 

Sólidos e Meio 
Ambiente

Requalificar a Bacia do 
Corrego Barreiro 

Grande

Projeto de Requalificação 
da Bacia do Corrego 

Barreiro Grande

Reestruturação da Bacia 
do Corrego Barreiro 

Grande

Reestruturação da Bacia do Corrego Barreiro Grande com recomposição da bacia, 
com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental e mobilidade urbana na região 
central da cidade

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar centros 
para comercialização 

de produtos artesanais 
e agrícolas locais

Implantação de Centros e 
Referência em 

Comercialização de 
Produção Artesanal e 

Agrícola das Comunidades

Implantação de Centros 
de Referência em 

Comercialização de 
Produção Artesanal e 

Agrícolas Das 
Comunidades

Constituição de pontos fixos (feira de produtos orgânicos, mercadão, ceasa etc) 
de comercialização dos produtos das comunidades (agricultura familiar e 
artesanato, por exemplo), visando o escoamento dos produtos.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Oferecer capacitação 
em 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

Revitalizar e 
requalificar o Mercado 
Municipal como novo 

Centro Varejista e 
Gastronômico

Projeto Cobertura 
Mercado Municipal de 

Tres Marias

Cobertura e revitalização 
do Mercado Municipal de 

Tres Marias

Readequar o espaço do Mercado Municipal de Três Marias, garantindo condições 
adquadas de operacionalidade e segurança, requalificando-o também como novo 
Centro Varejista e Gastronômico da cidade. Além de preservar o Mercado Público, 
importante para a história local, oferecer aos Trimarienses e aos  turistas um 
espaço apropriado para a comercialização de produtos típicos da cidade, e que 
evidencie  as riquezas gastronômicas, culturais e as tradições locais, tornando-se 
ponto de encontro e referência turística.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo
Criar Distrito Industrial

Projeto Distrito Industrial 
de Tres Marias

Criação de Distrito 
Industrial

Criar Distrito Industrial para incentivar a industrialização e a geração de emprego 
e renda no município. Visa dar condições para a instalação de indústrias de médio 
e grande porte, além de outros prestadores de serviço e o estabelecimento de 
empresas que, atualmente, se encontram em situação ou localização irregular.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

 Capacitar produtores 
locais e agricultores 

familiares para 
participação em 

compras do governo

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

Fomentar iniciativas 
de 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

Estruturar centros 
para comercialização 

de produtos artesanais 
e agrícolas locais

Centro de comercialização 
do artesanato de Três 

Marias

Estruturação Centro de 
comercialização do 

artesanato de Três Marias

Estruturar um centro de comercialização para divulgação do artesanto regional de 
Três Marias e fortalecimento de suas vendas. O espaço deverá ainda ter estrutura 
para realização oficinas e capacitações, e contar com quiosque, lanchonete, 
banheiros e jardins. O projeto, além de fortalecer o comércio do artesanto de Três 
Marias e garantir autonomia econômica e empoderamento para as mulheres 
artesãs, pretende fortalecer o turismo local e regional.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

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.

Educação
Incentivar a prática 

esportiva e a cultura 
na escola

Programa educação para 
autonomia

Programa de incentivo à 
prática esportiva e 

práticas culturais na escola

Criação de programa de incentivo à prática esportiva e práticas culturais na 
escola, promovendo melhoria na formação educacional formal dos jovens.

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

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno 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
Fortalecer e Expandir a 

Educação Integral

Fortalecimento e 
Expansão da Educação 

Integral no Território

Fortalecimento e 
Expansão da Educação 

Integral no Território

Fortalecimento e expansão da Educação Integral nos municípios atingidos, 
especialmente o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e Educação Profissional, 
proporcionando a formação de cidadãos com competências e habilidades 
necessárias para a vida e o mercado de trabalho. Estão previstas as seguintes 
ações: obras para melhoria de infraestrutura nas escolas EMTI da região atingida; 
aquisição de mobiliários, equipamentos de tecnologia e laboratórios; ampliação 
de espaços para realização de esportes, lazer, recreação e cultura; ampliação dos 
espaços e acervos das bibliotecas escolares; ampliação dos laboratórios de 
informática; capacitação dos profissionais; entre outras.

Educação
Capacitar professores 

para uso de novas 
tecnologias

Polo Audiovisual para 
Juventude

Polo Audiovisual para 
Juventude

Ofertar cursos de capacitação para profissionais da educação para utilização dos 
recursos de mídia em suas práticas pedagógicas, incorporando tecnologias de 
informação e comunicação 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

Reformar e promover 
melhorias na estrutura 

física das escolas 
estaduais e municipais

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

O projeto prevê a reestruturação de escolas estaduais da Bacia do Paraopeba e 
Brumadinho, sendo possíveis os seguintes tipos de 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.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Aquirir equipamento 
para conservação de 

vias

Projeto Aquisição 
Caminhão com 

recuperadora de 
pavimentos montado 

sobre o chassi

Compra de Caminhão com 
recuperadora de 

pavimentos 

Compra de caminhão com recuperadora de pavimentos montada sobre o chassi 
para uso preventivo e corretivo, na conservação de pavimentos asfálticos pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar estradas, 
vias públicas e acessos 

rodoviários

Pavimentação o trecho da 
balsa do Porto Novo até a 

BR 040

Pavimentação o trecho da 
balsa do Porto Novo até a 

BR 040

Pavimentar o trecho da balsa do Porto Novo até a BR 040, para garantir boa 
movimentação sobre ele em quaisquer condições climáticas, com conforto e 
segurança para a população.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Estruturar Centro 
Administrativo 

Municipal e renovar 
frota de veículos

Projeto Renovação de 
Frota - Secretarias de 

Meio Ambiente, Obras, 
Agricultura e Turismo

Compra de veículos para 
as Secretarias de Meio 

Ambiente, Obras, 
Agricultura e Turismo

Compra de veículos para as pastas Secretaria de Meio Ambiente, Obras, 
Agricultura e Turismo da prefeitura garantindo a melhoria dos serviços prestados.



Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar o 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

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 Gestão 

Pública

Melhorar o 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
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 e Gestão 

Pública

Melhorar a iluminação 
pública, o acesso 

público à internet e 
instalar câmeras de 

segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

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

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Estruturar Centro 
Administrativo 

Municipal e renovar 
frota de veículos

Projeto Centro 
Administrativo

Criação de espaço para  
Centro Administrativo

Criação de um espaço físico que abrigue e concentre os serviços públicos 
municipais aproximando os serviços do cidadão, melhorando o atendimento ao 
público em geral.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar estradas, 
vias públicas e acessos 

rodoviários

Projeto Infraestrutura 
Cidade - Recapeamento 
asfaltico ruas e avenidas

Infraestrutura  Cidade - 
Recapeamento asfaltico 

ruas e avenidas

Realizar a pavimentação e/ou o recapeamento asfáltico urbano em diversos 
bairros do município, para manutenção e conservação da malha viária do 
município, e melhorias nas condições de mobilidade e segurança no trânsito.



Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar estradas, 
vias públicas e acessos 

rodoviários

Pavimentação da avenida 
Circuito das Águas

Pavimentação da avenida 
Circuito das Águas

Realizar pavimentação asfáltica da avenida Circuito das Águas, do trecho que vai 
do trevo da aeronáutica (BR 040, KM 280) até a avenida Balneário do Lago, 
visando melhorar a segurança do trânsito e o acesso de turistas à região.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar estradas, 
vias públicas e acessos 

rodoviários

Pavimentação da estrada 
de acesso ao Povoado 

Escadinha

Pavimentação da estrada 
de acesso ao Povoado 

Escadinha

Pavimentar a estrada de acesso ao povoado Escadinha, para melhoria da 
mobilidade da comunidade, segurança e fomento ao turimo na região.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar estradas, 
vias públicas e acessos 

rodoviários

Pavimentação e melhorias 
das estradas de acesso ao 

turismo rural

Pavimentação e melhorias 
das estradas de acesso ao 

turismo rural

Realizar pavimentação asfáltica do trecho que liga a Rua Osvaldo Pedroso de 
Almeida à entrada do Bairro Aldeia dos Dourados; Pavimentar com 
cascalhamento o trecho da entrada do Bairro Aldeia do Dourados até a Barra do 
Rio de Janeiro; Duplicar a ponte do Córrego Espírito Santo; Pavimentar com 
cascalhamento o trecho que liga a estrada da Barra do Rio de Janeiro até o 
Povoado da Silga.

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Melhorar o 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

Regularização Fundiária Urbana
Regularização Fundiária 

Urbana

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

Infraestrutura Urbana 
e Rural e Gestão 

Pública

Revitalizar pista do 
aeroporto 

Projeto Revitalização Pista 
Aeroporto

Reforma e manutenções da Pista Aeroporto

Realizar correções de manutenção preventiva e corretiva da pista de pousos e 
decolagens do aeroporto municipal de Três Marias. Envolve a recuperação da 
pista e da sinalização horizontal da estrutura, visando garantir a manutenção da 
segurança operacional nos procedimentos de pousos e decolagens, de acordo 
com os padrões normativos vigentes.

Saúde

Melhorar o acesso das 
comunidades 

tradicionais aos 
serviços de saúde

Melhoria ao acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Promoção de melhoria do acesso das comunidades tradicionais aos serviços de 
saúde básica, qualificando as equipes passa que possam atendê-las, bem como 
ampliando os atendimentos a essas comunidades por meio de ampliação de 
equipes e melhoria de infraestrutura

Saúde

Investir na saúde de 
média e alta 

complexidade: 
construir e equipar 
Centro de Imagens, 
contratar equipes e 
ampliar consultas e 

exames

Advento de médicos 
especialistas para o 

município de Três Marias

Contratação de médicos 
especialistas para o 

município de Três Marias

Levar médicos especialistas para o municipio de Três Marias, para realização de 
consultas de média complexidade e garantir o acesso dos moradores às 
especialidades sem precisar sair do município.



Saúde

Investir na saúde de 
média e alta 

complexidade: 
construir e equipar 
Centro de Imagens, 
contratar equipes e 
ampliar consultas e 

exames

Projeto Aquisição de 
Tomografo

Compra de aparelho para 
exame de tomografia

Comprar um aparelho para exame de tomografia, para dar suporte aos 
atendimentos em saúde e às ações do Centro de Imagem. O tomógrafo é um 
equipamento essencial para rastreamento e diagnóstico precoce de lesões, bem 
como para exames complementares de múltiplas patologias.

Saúde

Adquirir UTI móvel e 
veículos para 

transporte de equipes 
e pacientes

Projeto UTI MOVEL Aquisição de UTI Móvel
Adquirir uma ambulância - UTI móvel completa - para transporte de pacientes de 
alto risco de emergência pré-hospitalares e transporte intra-hospitalares.

Saúde

Adquirir UTI móvel e 
veículos para 

transporte de equipes 
e pacientes

Projeto Aquisição Onibus 
Rodoviario para TFD

Compra de Ônibus 
Rodoviário para 

Tratamento Fora do 
Domicilio 

Adquirir um veículo automotivo do tipo ônibus para atender o transporte de 
pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.

Saúde

Construir Unidades 
Básicas de Saúde e 
concluir obras em 

andamento

Conclusão de obras de 
Unidades Básicas de Saúde

Conclusão de obras de 
Unidades Básicas de Saúde

Concluir a construção de Unidades Básicas de Saúde que estejam paradas ou em 
andamento, independentemente do estágio da obra.

Saúde

Construir Unidades 
Básicas de Saúde e 
concluir obras em 

andamento

(Aglutinação) Projeto UBS 
Jardim dos Pescadores; 
Projeto UBS Parque das 

Gemas -  Alto dos 
Pinheiros; Projeto UBS 

Parque das Naçoes

Construção de novas 
Unidades Básicas de Saúde

Construção de Unidade Básica de Sáude Jardim dos Pescadores em novo prédio, 
construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Parque das Gemas/Alto dos 
Pinheiros, e construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Parque das Nações, 
para garantir acesso à saúde à população dessas regiões e atendimentos básicos e 
gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia.

Saúde

Investir na saúde de 
média e alta 

complexidade: 
construir e equipar 
Centro de Imagens, 
contratar equipes e 
ampliar consultas e 

exames

Projeto Centro de Imagens
Criação de Centro de 

Imagens

Criação de um Centro de Imagens, unidade que irá reunir em um novo prédio os 
exames de tomografia, ultrassonografia, endoscopia, mamografia e Raio-X. Se 
trata de unidade de saúde destinada à prática ambulatorial de explorações 
radiológicas e outros exames diagnósticos baseados na imagem.



Saúde

Fortalecer os serviços 
especializados no 

atendimento à 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: 
reformar e equipar 
Centros de Atenção 

Psicossocial, contratar 
e capacitar 

profissionais da rede

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: 
reformar e equipar 
Centros de Atenção 

Psicossocial, contratar 
e capacitar 

profissionais da rede

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: 
reformar e equipar 
Centros de Atenção 

Psicossocial, contratar 
e capacitar 

profissionais da rede

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

Investir na saúde de 
média e alta 

complexidade: 
construir e equipar 
Centro de Imagens, 
contratar equipes e 
ampliar consultas e 

exames

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
médiacomplexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípiosati ngidos – 

consultas e exames 
especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

consultas e exames 
especializados

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

Saúde

Adquirir UTI móvel e 
veículos para 

transporte de equipes 
e pacientes

“Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dosConsórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios ati ngidos –

veículos para transporte 
depacientes

”

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

veículos para transporte 
de pacientes

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

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Desenvolver o turismo 
de base comunitária e 

consolidar roteiro 
turístico focado no Rio 

São Francisco e na 
trilha de Guimarães 

Rosa

Turismo de base 
comunitária

Incentivo ao Turismo de Base Comunitária
Desenvolvimento do 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

Instalar Centro 
Cultural da literatura 
de Guimarães Rosa e 
espaço cultural para 

prática artística

Centro Cultural Memorial 
Manuelzão

Construção de Centro Cultural Memorial Manuelzão

O projeto pretende construir o maior Centro Cultural da literatura roseana no 
país. Além de promover a preservação dos grupos de dança, teatro, bordados, 
contação de história, cultura religiosa, envolvendo crianças, adolescentes, jovens 
e adultos. A proposta envolve aquisições de equipamentos e a construção dos 
espaços de exposições temporárias/ permanentes, e de um teatro para 100 
pessoas. Ainda, projeto de paisagismo, arenas de contação de história e reforma 
do cineclube Manuelzão.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Fomentar nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

Projeto Centro de Feira e 
Eventos de Tres Marias

Melhorias no Centro de 
Feira e Eventos de Tres 

Marias

Garantir que o Centro de Feira e Eventos de Tres Marias cumpra efetivamente seu 
papel de vetor do desenvolvimento econômico regional, promovendo a geração 
de emprego, renda e bem-estar social, assegurando sua modernização estrutural 
e atualização tecnológica.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Revitalizar o Terminal 
Turístico Praia Mar de 

Minas

(Aglutinação) Complexo 
de quiosques da Praia Mar 
de Minas; Construção de 
cozinhas e banheiros nos 
quiosques da praia Mar 

de Minas

Construções e reformas 
de infraestrutura no 

Terminal Turístico Praia 
Mar de Minas

Melhoria da infraestrutura do Terminal Turístico Praia Mar de Minas, com a 
construção de novos quiosques, cozinhas, banheiros, e áreas de lazer com 
ajardinamento e arborização.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Fomentar 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

Instalar Centro 
Cultural da literatura 
de Guimarães Rosa e 
espaço cultural para 

prática artística

Corredor criativo 
Paraopeba

Criação de Estação 
Cultural 

Criação de espaço cultural que reúna as diversas áreas da arte como 
comunicação, música, dança, cinema, museologia, entre outras. Entrelaçando-as 
com vivências que dialoguem com regionalidades, identidades e saberes 
populares das comunidades da Bacia do Paraopeba.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

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

Descobrindo os Saberes, 
Fazeres e Oficios da região 

do Lago de Três Marias

Procura e registro dos 
Saberes, Fazeres e Oficios 
da região do Lago de Três 

Marias

Registrar os saberes e fazeres nos territórios de Abaeté, Três Marias, São Gonçalo 
do Abaeté e Morada Nova de Minas. Envolve identificar os detentores do saber 
artesanal, mantenedores do patrimônio imaterial da região, propiciando o 
entendimento dos materiais e das técnicas aplicadas em suas construções 
manuais e a garantia de condições para a manutenção e a continuidade desses 
saberes.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 

segurança contra 
incêndio e pânico em 

espaços culturais

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

Fomentar a cultura 
popular e tradicional 
com equipamentos 

para produção cultural

MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA PARA 

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

Melhoria dos 
equipamentos culturais 
populares e tradicionais 

Melhoria dos equipamentos culturais populares e tradicionais gerando maior 
facilidade de acesso e produção de bens e instrumentos culturais para/por as 
comunidades tradicionais da Bacia do Paraopeba

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Desenvolver o turismo 
de base comunitária e 

consolidar roteiro 
turístico focado no Rio 

São Francisco e na 
trilha de Guimarães 

Rosa

Plano de marketing 
turístico do Povoado 

Escadinha e região

Plano de divulgação do 
turismo do Povoado 
Escadinha e região

Incentivar o turismo na região do Povoado da Escadinha, por meio da divulgação 
e criação de estratégias de marketing com enfoque na pesca e no Rio São 
Francisco.

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

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

Realizar inventário e 
propor ações para 

salvaguarda de bens 
culturais regionais

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 o Terminal 
Turístico Praia Mar de 

Minas

Projeto Revitalização 
Terminal Turistico Praia 

Mar de Minas

Revitalização Terminal 
Turistico Praia Mar de 

Minas

Revitalizar o Terminal Turístico Praia Mar de Minas realizando urbanização 
completa e modernização. Envolve a retirada do tráfego de veículos da beira da 
praia, oportunizando uma grande área de convivência, com playground em 
espaço exclusivo para crianças, áreas de integração e paisagismo.

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

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 

segurança contra 
incêndio e pânico em 

espaços culturais

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 Museu Manuelzão e na 
Capela N. Sra. das Mercês. 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 o turismo 
de base comunitária e 

consolidar roteiro 
turístico focado no Rio 

São Francisco e na 
trilha de Guimarães 

Rosa

Trilha de rosa
Trilha de Rosa - 

Construção de Roteiro 
Turístico

Consolidar o roteiro turístico literário, cultural e ambiental que pecorre os 
caminhos da boiada de Guimarães Rosa dentro do município de Três Marias. Além 
da estruturação do percurso, envolvendo trechos pelo Rio São Francisco por 
estradas, até a fazenda Santa Catarina, envolve a restauração do cemitério em 
Capelinha (Silga) e a criação de equipamentos turísticos e culturais na 
comunidade de Pedras.


