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PORTA A PORTA DEVE VISITAR MAIS
250 MIL FAMÍLIAS EM 2012
Divulgação / SEDESE

Depois de percorrer 59 municípios
e identificar mais de 120 mil famílias
vulneráveis em 2011, o Projeto Porta a
Porta se programa para percorrer outras
80 cidades neste ano, com expectativa
de visitar 250 mil famílias. As ações estão
programadas para começar em março.
O Porta a Porta visa identificar, de casa
em casa, a pessoa considerada ‘invisível’
por não ter acesso às políticas públicas. A
identificação dessas pessoas é realizada
com a aplicação de questionários que
envolvem perguntas no âmbito da
saúde, educação e padrão de vida. O
Técnicos do Porta a Porta visitaram varios municípios de Minas Gerais
diagnóstico do projeto serve de referência
para inclusão dessas pessoas em ações e programas do muito e, passo a passo, com a ajuda do governo, vamos
governo, como o Travessia.
mudar a nossa realidade”, disse.
“O desenvolvimento social deve ser pensado a
Em 2011, o Programa Travessia expandiu-se para
fim de realmente mudar a vida das pessoas. E esse 44 novos municípios, com 347 ações desenvolvidas,
é um desafio difícil, mas que pode ser alcançado envolvendo 22 secretarias e órgãos do Estado,
se soubermos, de fato, o que as pessoas precisam. beneficiando 229.648 famílias. Ainda em 2011, o
Então, o Porta a Porta veio para identificar as Programa foi reestruturado com o intuito de identificar
privações das famílias e da sociedade”, ressaltou o melhor as privações nos domicílios dos municípios
secretário de Estado de Desenvolvimento Social, atendidos, realizando diagnóstico e fomentando a busca
deputado Wander Borges.
ativa por meio do projeto Porta a Porta. Foram visitados
O município de Novorizonte, no Norte de Minas, 122 mil domicílios, em 59 municípios. O Programa
será beneficiado em 2012. O prefeito Ilton Araújo, que Travessia está presente, hoje, nas 10 macrorregiões
esteve em Belo Horizonte em dezembro para assinar o do Estado, levando ações que vão de infraestrutura,
contrato de adesão ao projeto, destaca a importância capacitação, construção de equipamentos públicos
da iniciativa. “Temos muitas famílias carentes que (CRAS, UBS) e saneamento básico a estratégias diversas
necessitam desse programa. Esse projeto nos ajudará para o fomento na área da Educação.

FUCAM TEM NOVO PRESIDENTE
O novo presidente da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM, Genilson Ribeiro
Zeferino, tomou posse nessa segunda-feira (30), na Cidade Administrativa. A entidade é
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).
A solenidade contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Social,
Wander Borges, do secretário Adjunto da Sedese, Márcio Eli Almeida Leandro e de outros
representantes do Governo de Minas e de ex-alunos da FUCAM. Genilson é o sucessor de
José Geraldo de Oliveira Silva.

Mais informações: www.social.mg.gov.br

GESTORES DAS CIDADES ATINGIDAS PELAS
CHUVAS SERÃO CAPACITADOS PELA SEDESE
Como o gestor municipal das cidades em situação de
emergência, em razão das chuvas, pode e deve gastar os
recursos antecipados dos governos estadual e federal?
Para responder a essas questões, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese) iniciou, em janeiro, uma
série de capacitações para gestores de 150 municípios
prejudicados pelas últimas enchentes. A iniciativa já
atendeu aos municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, da regional de Divinópolis, das regionais
de Governador Valadares, Timóteo e Teófilo Otoni.
Nesta quarta-feira (1º), será a vez dos gestores
dos municípios envolvidos na regional de Muriaé e
Juiz de Fora. A última capacitação da série será para
os técnicos das cidades abrangidas pela regional
de São João Del Rei, no próximo dia 8. A ação é
desenvolvida em parceria com a AMM.
“Vamos instrumentalizar os gestores para a
regulamentação das ações e serviços da assistência
social voltados para o atendimento à população em
situação de vulnerabilidade social, ocasionada pela
situação de emergência”, explica a subsecretária de
Assistência Social, Nívia Soares.
Durante as capacitações, técnicos da Sedese vão explicar
o passo a passo para que os gestores tenham condições

de realizar o diagnóstico das situações vivenciadas no
município, o planejamento (que vai ao encontro das
necessidades) e o Plano de Aplicação dos Recursos.

Benefícios eventuais
Os recursos da assistência social destinados aos
municípios em situação de emergência podem ser utilizados
em inúmeras ações e projetos, desde que respeitados os
critérios do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Assegurados por lei, os chamados Benefícios
Eventuais são de caráter suplementar e provisório,
prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de
morte, nascimento, calamidade pública e situações
de vulnerabilidade temporária. “Tanto o gestor da
assistência social quanto o da fazenda precisam saber
como implementar os instrumentos legais, quais são
os critérios, onde vai se dar a intervenção e definir a
aplicação do recurso com a aprovação do Conselho
Municipal de Assistência Social”, explica Nívia Soares.
Nívia ressalta que, com a capacitação, a Sedese visa
“apoiar ainda mais os municípios que precisam, neste
momento, desenvolver medidas de atendimento
essencial à garantia de condições básicas de vida das
pessoas vitimizadas pelas chuvas”.

SEDESE PARTICIPA DE REUNIÃO COM
COMITIVA DA ÁFRICA DO SUL
O vice-governador Alberto Pinto Coelho recebeu,
no último dia 23, no Palácio Tiradentes, a vice-ministra
de Desenvolvimento Social da África do Sul, Maria
Bongi Ntuli. A vice-ministra veio acompanhada de uma
comitiva formada por 12 integrantes do Ministério de
Desenvolvimento Social africano.
A reunião contou com a participação do secretário
de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Wander
Borges; do secretário de Estado de Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas,
Gil Pereira (Sedvan); e do secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru),
Bilac Pinto Neto, que apresentaram os principais projetos
das respectivas secretarias. A visita oficial teve como
objetivo conhecer os projetos sociais desenvolvidos
pelo Governo de Minas Gerais.
“Com grata satisfação e em nome do governador
Antonio Anastasia e de todo o governo de Minas
Gerais, dou as boas-vindas à delegação da África do
Sul. Espero que a troca de experiências possa ajudar
no desafio e na nobre missão de desenvolvimento

social da África do Sul. As secretarias de Estado de
Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha Mucuri e Norte de Minas têm
a missão mais acentuada no sentido de promover o
desenvolvimento de nosso Estado, principalmente com
vistas às demandas da população menos assistida”,
ressaltou Alberto Pinto Coelho.
Osvaldo Afonso / SECOM

Secretário Wander Borges recebe vice-ministra da Africa do Sul

Mais informações: www.social.mg.gov.br

MUNICÍPIOS TRAÇAM PRIORIDADES PARA
ATUAÇÃO DO TRAVESSIA SOCIAL
Representantes de doze municípios mineiros - que vão
assinar convênio com o Programa Travessia no primeiro
semestre deste ano - vieram a Belo Horizonte, nos dias 26
e 27 de janeiro, para elaborar o plano de aplicação dos
recursos na área social. A previsão de investimento do
Governo de Minas nessas doze cidades é de R$ 7 milhões.
O encontro, realizado na Cidade Administrativa,
Prédio Minas, 10° andar, reuniu representantes dos
municípios de Manga, Janaúba, Mato Verde, Catuti,
Gameleiras e Porteirinha, Espinosa, Jaíba, Mamonas,
Matias Cardoso, Monte Azul e Verdelândia.
A iniciativa teve o objetivo de elencar as ações a
serem executadas nesses municípios e orientá-los como
podem ser executadas com os recursos do programa.
A gerente do programa, Eliana Cruz, ressalta que o
recurso do Travessia Social precisa ser direcionado
para ações que melhorem o padrão de vida dos
cidadãos, como “reforma de equipamentos públicos,
saneamento, construção de banheiros, reformas de
moradias, compra de equipamentos”, entre outras.

Travessia
Coordenado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), o Travessia busca
promover a inclusão social e produtiva da população,
bem como minimizar as privações sociais das pessoas
beneficiadas. Envolve várias secretarias do Governo
de Minas e atua de maneira articulada e integrada,
planejando, executando e acompanhando as
políticas públicas nas áreas de saúde, infraestrutura,
social, educação, emprego e renda. Atualmente, é
desenvolvido em 154 municípios de Minas Gerais.
Na área social, tem como objetivo minimizar
privações sociais identificadas pelo Projeto Porta a
Porta, melhorando a qualidade de vida da população,
buscando promover a ‘travessia’ de uma situação de
exclusão social para uma situação de inclusão social.

Romulo Avila / SEDESE

Prioridades
Extensão da rede de água, melhoria habitacional,
construção de módulos sanitários e de poços artesianos
foram as ações priorizadas pelo município de Janaúba. “O
Travessia é muito rico e possibilita melhorias na qualidade
de vida da população atendida. O encontro tirou muitas
dúvidas e vai oportunizar que muitas famílias façam a
travessia (para uma vida melhor)”, ressaltou a secretária
de Promoção Social do Município, Jussara Souza.

Equipe do Travessia reunida com representantes dos municípios

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO
“ALIANÇA PELA VIDA: PREVENÇÃO EM PAUTA”
As secretarias de Saúde (SES), de Educação (SEE),
de Defesa Social (Seds) e de Desenvolvimento Social
(Sedese) vão iniciar no dia 1º de março, por meio
do Canal Minas Saúde, o curso “Aliança pela Vida Curso de Extensão: Prevenção em Pauta”- 2ª edição.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por
do link: http://www.canalminassaude.com.br/cursos/
extensao/prevencao-em-pauta
EXPEDIENTE
Orgão oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
ASSCOM - Assessoria de Comunicação
www.social.mg.gov.br - comunicacao@social.mg.gov.br
(31) 3916-8235

Para realização do curso será utilizado recursos
tecnológicos do Canal Minas Saúde, como ambiente
virtual de aprendizagem e transmissão de vídeo aulas
nos pontos de recepção do sinal do Canal Minas Saúde.
Atualmente são mais de 11.000 (onze mil) pontos,
entre estabelecimentos de saúde, escolas, Centros
de Referência de Assistência Social (Cras), presídios e
unidades socioeducativas.
O curso é voltado para profissionais de saúde,
educação, assistência social, defesa social, sistema
prisional, sistema socioeducativo e agentes. O
objetivo é ampliar os conhecimentos para atuar como
multiplicador nas ações de prevenção, tratamento,
reinserção social e promoção de saúde, em prol da
qualidade de vida do cidadão.
Mais informações: www.social.mg.gov.br

