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Atividades da semana das diretorias regionais da Sedese:

UBERLÂNDIA E ITUIUTABA
Regionais presentes na etapa devolutiva dos Fóruns de Governo

As equipes das regionais de Uberlândia e Ituiutaba marcaram presença na Devolutiva do
Triângulo Norte, realizada no último dia 16. As diretoras Maria José da Silva (Ituiutaba) e
Gleide Starling (Uberlândia) compuseram a mesa do evento, que reuniu mais de 40 pessoas
no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub).

As representantes da Sedese contribuíram especialmente nas informações e orientações sobre a
gestão do Pronatec. Durante a devolutiva, o Colegiado Executivo do Território Triângulo Norte foi
instalado e a coordenação dos Fóruns entregou certificados e oficializou a participação da sociedade
civil e gestores públicos.

2º Encontro Regional da Pessoa com Deficiência
O Coral Anjos do Ceeeu, do Grupo Vasconcelos, formado por pessoas com deficiências
intelectuais e múltiplas, abriu o 2º Encontro Regional da Pessoa com Deficiência, no dia 17 de
dezembro, em Uberlândia. A diretoria regional e o Sine participaram do evento, que reuniu
mais de 300 pessoas para debater aa inovações da Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, sancionada pela presidente Dilma Roussef em julho.
Solidariedade na Praça
Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de conhecer e adquirir produtos e serviços da
economia solidária na Feira Regional de Economia Popular Solidária do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba, nos dias 18 e 19 de dezembro, na Praça Clarimundo Carneiro, em Uberlândia.
Realizada pelo Fórum Regional de Economia Popular Solidária do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba e Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, a Feira contou
com o apoio da Diretoria Regional de Uberlândia e da Prefeitura Municipal e reuniu 25
expositores dos municípios de Uberlândia, Ituiutaba e Santa Vitória.

Foram comercializados produtos da agricultura familiar como verduras e frutas, doces e
bebidas típicas e artesanato. Durante a feira houve apresentação de vários grupos culturais
locais. “A feira atingiu seus objetivos. Contribuiu para a valorização e a construção de
aquisição de produtos orgânicos e artesanais, além de ter fortalecido o Fórum e a
organização dos empreendedores”, avaliou a diretora regional de Uberlândia, Gleide Starling.

DIVINÓPOLIS
Situações de Emergência e Calamidade

Entre os dias 17 e 22 de dezembro aconteceu o Ciclo de Palestras Telepresenciais Situações
de Emergência, resultado de parceria entre a Sedese e Servas. Técnicos e gestores de
Assistência Social, Saúde e Defesa Civil dos municípios de Carmo do Cajuru, Cláudio e
Divinópolis participaram da palestra do dia 18, com o tema “O papel da Assistência Social em
situações emergenciais: tragédias, enchentes, secas, incêndio”.
PATOS DE MINAS
Equipes de acolhimento se mobilizam em busca capacitação
As demandas de capacitação das equipes das instituições de acolhimento foi o tema de debate de
reunião realizada em Patos de Minas, em 17 de dezembro. A iniciativa foi do psicólogo judiciário da
Infância e Juventude da Comarca de Patos de Minas, Glédson Régis Lobato, que reuniu 10 técnicos e
gestores das três instituições de acolhimento do município: Casa das Meninas, Casa da Acolhida e
Casa das Meninas dos Olhos de Deus.
A equipe da regional Sedese apresentou os dois programas da secretaria que incluem capacitação Qualifica Suas e Regionalização da Proteção Social Especial, e propôs a ampliação da capacitação
para 30 profissionais das sete instituições de acolhimento da região.

Ficou acertado que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) fará o detalhamento
das prioridades dos serviços de acolhimento, principalmente de capacitação, porém antes
mesmo da conclusão desse estudo, definiu-se por ações imediatas de formação dos
profissionais, nas quais a equipe da Sedese em Patos de Minas assumiu a atribuição de levar

informações sobre os serviços, projetos e programas do Suas, rede de atendimento e o
Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Concebido pelo ECA, o SGD é a articulação e a
integração de várias instâncias do poder público na aplicação de mecanismos de promoção,
defesa e controle para efetivação dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis federal,
estadual, distrital e municipal.

CURVELO
Regional articula ações do Pronatec
Com o objetivo de estabelecer parcerias para o desenvolvimento de ações integradas de Assistência
Social e Trabalho em 2016, a diretora de Curvelo, Naiara Sabrina, se reuniu com o consultor de
negócios do Senac Curvelo, em 11 de dezembro.
A diretora da regional apresentou as ações planejadas para o ano que vem, especialmente em
relação ao Pronatec Minas, e o representante do Senac propôs a realização de palestras gratuitas
para os usuários do Suas.
Visita à Santo Hipólito
E no dia anterior (10), técnicos da regional se reuniram com a secretária Municipal de Assistência
Social de Santo Hipólito, Bernadete de Lourdes da Silva, para esclarecer dúvidas sobre o Pronatec
Minas, orientar sobre o Pacto de Aprimoramento do Suas e sobre a importância da Vigilância
Socioassistencial para o planejamento de ações.

ARAÇUAÍ
Capacitação de Conselheiros Tutelares
Com apoio da Diretoria Regional de Araçuaí, foram capacitados 76 conselheiros tutelares de
17 municípios do Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha, nos dias 14 e 15 de dezembro, no
auditório do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí. A capacitação,
realizada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania
(Sedpac), abordou temas como as atribuições dos conselhos tutelares e a importância da
criação de uma rede de garantia de direitos nos municípios. Os participantes também
tiveram a chance de apresentar dúvidas e expor dificuldades.
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