
 
Novos Serviços 

Realizações Detalhamento das ações desenvolvidas 

312.808 alunos receberam a primeira, segunda, terceira 
parcelas do Bolsa Merenda, resultando no pagamento de 

R$ 55.212.400,00às famílias até julho/20. 
 134.451 cartões foram emitidos para os que não 

acessaram o benefício via APP.  

Bolsa Merenda - Transferência de R$ 50 por mês durante quatro meses aos 
alunos da rede pública estadual de ensino inscritos no CadÚnico na faixa de 
extrema pobreza, visando garantir a proteção social e a segurança alimentar 

das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  
Atendimento previsto de 351 mil alunos com R$ 70,3 milhões, sendo R$ 30 

milhões de parceria com o Ministério Público. 

Parceria para doação de 146.060 cestas básicas 
Distribuir 146.060 cestas básicas para população em situação de 

vulnerabilidade social e extrema pobreza nos 834 municípios mineiros a ser 
realizada por meio de parceria com o projeto “Fazer o bem faz bem”. 

35 organizações da Rede Complementar de Suporte Social 
na Atenção ao Dependente Químico orientadas 

Orientar e fornecer diretrizes do Comitê Extraordinário Covid-19 para a Rede 
Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico. 

Emissão de comunicados às organizações, visando à adoção de medidas de 
segurança sanitária, bem como a elaboração de "Cartilha de Orientação, 

Cuidado e Reinserção Social", a ser disponibilizada para toda a Rede. 
356 mil pessoas alcançadas pela live "Ao Vivo Pela Vida" 
13 mil pessoas alcançadas pelas publicações em redes 

sociais 
Sensibilizar a população sobre a prevenção ao uso e abuso de álcool, 

tabaco e outras drogas. Foram realizadas publicações no site e nas redes 



sociais da Sedese, bem como a live "Ao Vivo Pela Vida", em parceria com a 
Polícia Militar. 

21 mil pessoas alcançadas pelas 5 lives realizadas e 54 mil 
acessos nas publicações da Semana Estadual de 

Prevenção às Drogas 

Realização da Semana Estadual de Prevenção às Drogas de 22 a 26 de 
junho/2020, em ambientes virtuais devido aos impactos da Covid-19, com o 
tema “Eu acredito é na rapaziada...” #Prevencaoesolucaosim. O foco foram 
jovens e adolescentes, com o intuito de prevenir comportamentos de risco e 

favorecer a promoção da saúde, reforçando as ações de prevenção. 

3.931 profissionais do SUAS qualificados de 743 municípios 
mineiros 

Elaboração de conteúdos e oferta de cursos a distância para as equipes 
das unidades socioassistenciais estaduais e municipais, sobre proteção 
social e gestão do SUAS no contexto da Covid-19. Foram ofertadas cerca 

de 32 Ações de Qualificação (atendimentos técnicos, treinamentos e cursos na 
Plataforma EAD, videoconferências, participação em lives) com municípios e 

com as 22 Regionais Sedese, para alinhamento e divulgação aos 853 
municípios. 

853 municípios com acesso às orientações produzidas 
sobre o SUAS (site, blog, mídias oficiais, e-mail e listas de 
transmissão), 115 unidades de acolhimento parceiras do 

Rede Cuidar receberam o material. 

Apoiar e orientar tecnicamente os municípios e entidades na execução das 
ações socioassistenciais, gestão e funcionamento dos serviços, programas, 

projetos e benefícios considerando o isolamento social devido à pandemia de 
Covid-19, visando garantir atendimento com segurança para pessoas com 
deficiência, crianças e adolescentes, mulheres e pessoas em situação de 

rua, por meio da elaboração de documentos técnicos com recomendações, 
realização de consultas e acompanhamentos às unidades estaduais e 



entidades parceiras, bem como a orientação da inclusão de catadores de 
materiais recicláveis no CadÚnico 

304 municípios, totalizando 420 unidades de acolhimento, 
orientados tecnicamente sobre o funcionamento de ILPIs. 
Apoio técnico emergencial específico para 18 unidades de 

acolhimento para idosos com surtos de COVID-19 

Orientar Instituições de Longa Permanência - ILPIs sobre cuidados e fluxos 
de trabalho no contexto da pandemia de Covid-19, visando à segurança dos 

profissionais e usuários, seguindo as Recomendações Sedese/Subas. 
Materiais de orientação disponíveis no site da Sedese e no Blog do SUAS MG. 

Para aumentar a segurança serão doados máscara N95, avental, touca, 
máscara, luvas e óculos proteção para as 420 unidades de ILPIs mineiras que 

serão entregues no mês de agosto. 
54 prefeituras e entidades receberam repasses na ordem 

de R$ 3.610.722,20 remanejados de emendas 
parlamentares, sendo R$ 2.836.590,00 destinados a kits 

emergenciais e R$ 774.132,20 destinados a demais 
aquisições. 

Apoiar a população de rua, população idosa e pessoas com deficiência 
(Ação 1049). As parcerias realizam aquisições diversas, inclusive de kits 

emergenciais. 

550 cursos de ensino a distância divulgados, ofertados por 
diversas plataformas. 

Oferecer oportunidades de capacitação e certificação à população em 
isolamento social, para lidar com os novos rumos trabalhistas, econômicos e 
sociais, a partir dos efeitos do coronavírus sobre o país. A cartilha com cursos 

profissionalizantes em EAD está disponível no site da Sedese. 

16 Painéis do Mercado de Trabalho divulgados 
Acompanhar e comunicar sobre as principais informações referentes ao 

contexto de pandemia de Covid-19 que impactam as atividades econômicas 
e geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais, através do 



“Painel do Mercado de Trabalho”, disponibilizado, semanalmente, no site da 
Sedese e mailing criado. 

185 empreendimentos da Economia Popular Solidária 
mobilizados, atingindo aproximadamente mil beneficiários. 

Site para vendas on-line em fase desenvolvimento.. 

Incentivar a comercialização on-line por empreendimentos da Economia 
Popular Solidária, permitindo a divulgação e a comercialização como 
alternativa de geração de renda para as famílias, já que as feiras foram 

suspensas devido à pandemia de Covid-19. 

5 mil cestas básicas já distribuídas e 29.400 direcionadas 
para serem distribuídas para Povos e Comunidades 

Tradicionais 

Fornecer cestas básicas para segurança alimentar de Povos e Comunidades 
Tradicionais do Estado de Minas Gerais (parcerias), bem como orientar 

serviços de saúde para prevenir a contaminação por Covid-19, tendo em vista 
a histórica vulnerabilidade imunológica destes às doenças infectocontagiosas. 

1º Encontro Estadual dos Centros de Referência de 
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência 

realizado 
 

Capacitação na nova metodologia de atendimento a 
distância e no Sistema Integrado de Monitoramento e 

Avaliação em Direitos Humanos - Sima 
 

Lançamento da campanha "Distanciamento social sem 
violência doméstica" nas plataformas digitais  

Garantia dos direitos humanos das mulheres em situação de violência e 
prevenção de agravamento das violações de direitos humanos em tempos de 
pandemia, através da orientação dos serviços municipais sobre a adoção de 
novas estratégias de acolhimento e atendimento no contexto da Covid-19, 

bem como a realização de seminários e capacitações dos Centros de 
Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência de Minas 

Gerais e manutenção do fluxo de atendimento no Cerna mediante construção 
e aplicação de metodologia de atendimento a distância por meio de 

plataformas variadas; 



471 atendimentos em Libras realizados com foco nas 
pessoas com deficiência 

Disponibilização de interpretes de Libras aos surdos para atendimento 
médico e outras necessidades por videoconferência, visando possibilitar a 

acessibilidade comunicacional no período de pandemia de Covid-19. 

Campanha "Não abandone quem precisa de você" com 
foco na proteção de crianças e adolescentes 

Elaboração e divulgação de material com orientações sobre prevenção e 
formas de denunciar o crime de abuso e exploração de crianças e 
adolescentes para garantia dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em situação de violência e prevenção de agravamento das 
violações de direitos humanos em desta população em razão do isolamento 

em tempos de pandemia. 

10.042 atendimentos a pessoas em situação de rua em um 
mês ( 30 dias) de funcionamento da Ação Canto da Rua 

Emergencial na Serraria Souza Pinto 

Parceria para realização de medidas humanitárias assistenciais aos 
idosos com doenças crônicas e/ou comorbidades e população em 

situação de rua, com o intuito de enfrentamento da pandemia da Covid-19, na 
Serraria Souza Pinto, por meio de acordo de cooperação entre a Sedese, 

SECULT e a Pastoral Nacional do Povo de Rua. 

15.191 visualizações dos vídeos do Programa Mova Minas 
e 50.000 usuários de redes sociais do Mova Minas 

Recreativo 

Os Programas Mova Minas e Mova Minas Recreativo tem como objetivo 
incentivar pessoas a praticarem atividades físicas no período de 

isolamento social pela pandemia. Os programas oferecem aulas on-line, 
diversificadas, desenvolvidas por servidor da Subesp, sem custo adicional 

para o Estado 
178 mil copos de água distribuídos para POPrua 

5 municípios contemplados (Belo Horizonte; Montes Claros; 
Contagem; Betim e Teófilo Otoni) 

Realização de parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 
Copasa com o intuito de garantir acesso a água para a população em 

situação de rua 



1479 conteúdos disponibilizados para públicos vulneráveis 
no portal Sistema Estadual de Redes em Direitos 

Humanos - Ser DH 

Disponibilização de materiais para públicos vulneráveis no portal Sistema 
Estadual de Redes em Direitos Humanos (Ser DH), totalizando 1479 

publicações, acessadas de mais de 20 países diferentes 



 

Atividades em desenvolvimento 
Planejado Ações em construção 

635 vagas e 7 cursos ofertados em educação profissional 
(Utramig) ofertados diretamente e mais de 3.000 de forma 

indireta (SEE) 

Suspensão das aulas presenciais como medida de prevenção e 
enfrentamento à pandemia de Covid-19 e apoio às ofertantes estaduais (SEE, 

Utramig e Unimontes) na oferta de vagas de educação profissional na 
modalidade EAD. Foi desenvolvido, em conjunto com a Utramig, edital e 

processo seletivo para a oferta de vagas para os cursos: Agente de Recepção 
e Reservas em Meios de Hospedagem, Assistente de Logística, Assistente 

Financeiro, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Microempreendedor 
Individual, Promotor de Vendas, Recepcionista). Turmas em processo de 

seleção. Para a oferta das mais de 3.000 vagas indiretas as entidades 
parceiras estão sendo credenciadas. 

Compra e doações de EPIs para as ILPIs do Estado. 
Doação de máscara N95, avental, touca, máscara, luvas e óculos de proteção 
para 420 unidades das Instituições de Longa Permanência - ILPIs distribuídas 

em 304 municípios do Estado.  

Esporte Salva - apoio às pessoas e profissionais 
envolvidos com a cadeia produtiva do esporte afetados 

pela pandemia 

O "Esporte Salva" é uma ação planejada pela Sedese, com apoio da 
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e faz parte da ação de Governo 
"Arte Salva". Em conjunto com parceiros internos e externos, visa oferecer 

apoio às pessoas e profissionais envolvidos com a cadeia produtiva do 
esporte afetados pela pandemia por meio de captação e doação de cestas 
básicas, produção de vídeos, prestação de orientações técnicas e ações de 

captação. 


