
Resultados da discussão da 
oficina do primeiro dia 

  
Montes Claros, 14 de setembro, de 2017 



Mobilidade urbana e rural: 
 
Medina e Pedra Azul 
  
•  Más condições das estradas e dos veículos que transportam 

produtores rurais e sua produção, além da carência de apoio 
técnico aos agricultores (Pronaf); 

•  Calçadas sem acessibilidade universal e ruas sem pavimentação 
(bairros mais pobres) - Francisco Sá, Medina, Guanhães;  

  
 

Grupo 1 – Democratização do território, 
articulações institucionais e gestão 
democrática 



Mobilidade urbana e rural: 
  
 

Grupo 1 – Democratização do território, 
articulações institucionais e gestão 
democrática 



Cultura política e Participação social: 
 
Medina, Rio Pardo e São João da Ponte 
 
•  Cultura da disputa política eleitoral que contamina as políticas 

públicas e falta de engajamento da sociedade para as questões 
públicas estratégicas (saúde pública, cidadania, coleta seletiva, 
dentre outros); 
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Moradia digna: 
 
Espinosa, Medina, Araçuaí, Serro, Janaúba, Novo 
Cruzeiro e São João da Ponte 
 
•  saneamento básico (água, luz e esgoto) e destinação dos resíduos 

sólidos (aterro sanitário, plano de saneamento, coleta seletiva, 
centro de triagem e compostagem) 

•  Mercantilização de loteamentos - área urbana invadindo a rural 

•  Déficit habitacional para a população de baixa renda - ; 
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Demais temas: 
 
Guanhães, Medina, Serro, Novo Cruzeiro e São João da Ponte 
 
•  Baixa arrecadação de tributos – Medina 

 
•  Garantir acesso “digno” aos serviços básicos (saúde, educação, 

transporte, etc); - Serro, Novo Cruzeiro 

•  Falta de investimento e incentivo para a população usar energia limpa; 

•  Geração de emprego e renda; 

•  Relações interfederativas (União, Estados e Municípios).  
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Escassez de Água: 
 
Monte Azul, Jaíba, Serro, Bonito de Minas, Novo Cruzeiro, Medina, São João 
do Paraíso, Guanhães, Coração de Jesus, Francisco Sá, Janaúba, Novo 
Cruzeiro 
 
 
 

Grupo 2 – Desenvolvimento Territorial 
Integrado 

•  Seca (escassez de água); 
•  Falta de água e tratamento; 
•  Acesso à água de qualidade; 
•  Seca de nascentes; 
•  Situação Hídrica; 
•  Escassez de água; 
•  Questão Hídrica; 
•  Programas de incentivo à 

recuperação de nascentes e rios;  
•  Construção de barragens, poços 

artesianos; 

	

•  Como sanar a deficiência em 
recursos hídricos; 

•  Escassez Hídrica; 
•  Escassez de água para produção 

agrícola; 
•  Superexploração dos recursos 

hídricos pelo agronegócio; 
•  Caminhões pipa; 
•  Construção de barraginhas. 
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Mobilidade rural e apoio ao pequeno produtor: 
 
Espinosa Jaíba São João da Ponte Serro Bonito de Minas Novo 
Cruzeiro Araçuaí Coração de Jesus, Pedra Azul 
	

Grupo 2 – Desenvolvimento Territorial 
Integrado 

•  Mobilidade na área rural; 
•  Criação do SIM; 
•  Transportes rurais; 
•  Escoamento da produção; 
•  Revitalização das estradas vicinais 
•  Acesso à terra para produção 
•  Desburocratização na venda de 

alimentos processados; 
•  Agricultura – falta apoio; 
	

•  Falta assistência técnica 
•  Estrada 
•  Falta de capacitação técnica para 

agricultura familiar 
•  Violência nas áreas rurais 
•  Estradas rurais para escoar a 

produção 
•  Falta de manutenção das estradas 

rurais. 
•  Atender a demanda da zona rural 
•  Grande produtor de alimentos.  
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Gestão de resíduos sólidos urbanos: 
 
Monte Azul, Jaíba, Novo Cruzeiro, Janaúba, Medina, São João do Paraíso, 
Guanhães, Serro 
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•  Gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos 

•  Lixo 
•  Destinação de resíduos 
•  Manutenção aterro sanitário 
•  Otimização coleta seletiva 
•  Resíduos sólidos – dificuldade de 

conseguir um aterro sanitário 
	

•  Destinação corretas dos resíduos 
sólidos urbanos 

•  Implantação de aterro sanitário 
•  Resíduos sólidos 
•  Destinação inadequada de resíduos 

sólidos 
•  Coleta seletiva 
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