
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ODS

30 de março a 1 de abril de 2016



Metodologia de apresentação

Visando facilitar a elaboração da apresentação e planejamento das
políticas públicas nas respectivas áreas temáticas. Dividimos em grupos
afins:

 Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

 Grupo C: Resiliencia e infraestrutura.

 Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Objetivo 03: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.

 Objetivo 04: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

 Objetivo 05: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 35ª Melhor cidade para se viver segundo o ranking da Revista Isto É.

IDH - Mundo IDH - Brasil IDH - Divinópolis

0,624 0,699 0,764

Fonte: www.brasil.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Educação infantil de qualidade

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

DIVINÓPOLIS MINAS BRASIL

Ano
4ª série/ 
5ª série

8ª série/ 
9ª ano

4ª série/ 
5ª série

8ª série/ 
9ª ano

4ª série/ 
5ª série

8ª série/ 
9ª ano

2005 4.8 3.8 4.9 3.7 3.5 3.5

2007 5.2 4.7 4.9 3.7 4.2 3.8

2009 5.6 4.4 5.8 4.1 4.6 4.0

2011 6.0 5.1 6.0 4.4 5.0 4.1

2013 6.0 4.5 6.2 4.7 5.1 4.2

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 842 atletas entre crianças e adolescentes atendidos nos Núcleos Esportivos,
coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA COM AMOR-EXIGENTE - PQVAE

Movimento de proteção social, visando desestimular a experimentação, o uso
ou abuso de tabaco, álcool e outras drogas, destinado a pais, educadores e
familiares.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Palestras educacionais em escolas, empresas e faculdades.

▫ Mostrar os problemas gerados no trânsito, pelo uso de bebidas alcoólicas e
substâncias entorpecentes.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Prevenção de doenças e promoção da saúde à população.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Projeto Integração no Bairro

• Ações de prevenção de doenças, promoção da saúde e ações prevenção
das doenças da boca e promoção da saúde bucal.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Fundo Municipal de Cultura.

▫ Linha de financiamento específica para projetos de
arte-educação.

 Projetos de formação Cultural.

▫ Orquestra Jovem, Escola de Dança e o Fazendo
Arte.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Mecanismos de financiamento público.

• Iniciativas artísticas e culturais.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.



 Criação do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural.

• Assegurar investimentos na preservação e difusão da memória da
cidade.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 CREAS atuante, responsável direto pela superação da violação de direitos de
mulheres e meninas, especialmente violência sexual, doméstica e psicológica.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Superação da pobreza através do fortalecimento de
sua rede de atendimento.

 4 CRAS.

 1 CREAS.

 6 serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos.

 1 república da terceira idade.

 Casa de acolhimento para pessoa em situação de
rua.

 Centro de convivência para adultos deficientes

e casa de apoio para deficiente.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.



 Em parceria com o terceiro setor e diretamente trabalha pela inclusão e
geração de renda, ou seja, pela inclusão de moradores de rua, deficientes,
menores em conflito co a lei, idosos, mulheres vítimas de violência e famílias
em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.



 Gestora local do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). AAAA

• O Município de Divinópolis é classificado como o Município de grande
porte e possui gestão plena de Sistema.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Educação para a saúde, orientação as mulheres sobre seus direitos, deveres,
com momentos de discussão sobre seu papel na sociedade, trabalho e família.



Grupo A: Bem estar e qualidade de vida.

 Exposição de fotos sobre incentivo ao aleitamento materno.



Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

 Objetivo 01: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares.

 Objetivo 02: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

 Objetivo 08: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

 Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

 Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.

 Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.



 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos

 R$ 3.345.000,00 (Convênio com vigência 2012 a 2017)

 R$ 1.200.000,00 (Convênio com vigência 2006 a 2012)

 40 entidades beneficiadas.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

ANO
Valor transferido pelo 

FNDE
Valor de aquisições da 

Agricultura Familiar
%

2010 R$               1.168.527,60 R$                 332.097,81 28,42%

2011 R$               1.133.940,00 R$                 380.689,65 33,57%

2012 R$               1.317.228,00 R$                 449.976,73 34,16%

2013 R$               1.450.920,00 R$                 539.659,51 37,19%

2014 R$               1.287.558,00 R$                 593.818,48 46,12%

2015 R$               1.357.204,00 R$                 474.874,05 34,99%



Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

RECEBIMENTO

PROCESSAMENTO

DOAÇÃO

DESCARTE



 Banco de Alimentos

 Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional;

 O objetivo é arrecadar alimentos, comumente fora dos padrões de
comercialização, porém próprios para o consumo humano;

 Minimizar os efeitos da fome através do combate ao desperdício;

 Desenvolver ações e atividades de educação alimentar e nutricional
para o consumo;

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

 Obra do Banco de Alimentos



 Cartão de alimentação do PAP (Programa de Alimentação Popular).

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Fomento ao associativismo / Cooperativismo;

 APRAFAD / COOPRAFAD.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 APRAFAD - Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de
Divinópolis

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Assistência técnica ao agricultor.

 EMATER

 Convênio com a APRAFAD

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Doação de calcário e sementes de feijão
 Produtividade
 Liberação de carbono da atmosfera

 Programa de melhoria da gestão das propriedades leiteiras

 Custo (Planilha de Leite)

 Alimentação do rebanho

 Inseminação artificial

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Programa de recuperação de solos

• Doação de calcário e semente;

• Liberação de radicais de carbono;

• Produtividade Por/ Hectare;

• Melhorando a qualidade do ar e do solo;

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Feira Livre da Agricultura Familiar

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Logística de distribuição / Entrega produtos rurais;

 Infra – Estrutura Rural
 Construção de cacimbas
 Estradas

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 S.I.M. (Selo de Inspeção Municipal)

 Agregação de valor

 Produtividade

 Emprego

 Mais de 80 empreendedores

 Quantitativos do S.I.M.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 As ações educativas são constantes, nas inspeções sanitárias, melhorando
a qualidade dos produtos que são comercializados, no intuito de garantir a
segurança da população.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Sala do Empreendedor.

Implementação e regulamentação local da Lei 123/06 através da LEI
COMPLEMENTAR Nº 149/2009 que Institui a Lei Geral Municipal das Micro e
Pequenas Empresas.

 Divinópolis entre as dez cidades mais empreendedoras de Minas Gerais.

Atendimentos: 600/mês
Formalizações: 400/mês
Alvarás: 150/mês

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Convênio com JUCEMG

 Parceria com estado através da Junta Comercial.

 Cessão de dois (2) servidores para estudos e encaminhamentos
de processos, agilizando a formalização.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Pró-Micro.

• SEBRAE e CDD/Conselho de Desenvolvimento de Divinópolis.

• Revisão e aprimoramento da lei geral e empoderamento dos conselhos
de emprego e renda, Sebrae e entidades empresariais sindicais.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: Portal Centro Oeste



 Expansão do capital local

• Fomento econômico local através de dações e doações onerosas;

• Atos de leis para doação de empreendimento: 40;

• Áreas doadas destinadas setor produtivo: 350.000,00 mt²;

• Investimentos previstos: R$30.000.000,00;

• Numero de empregos previstos: 1.200;

• Faturamento previstos: R$150.000.000,00/ano.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Investimentos e reestruturação do Aeroporto Brigadeiro.

• Investimentos na ordem de R$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de
Reais), nova pista, novo TPS, novo SCInc.

• Adequações para implantação da linha aérea AZUL –
Divinópolis/Campinas.

 2000 passageiros/mês, atendendo toda a região centro oeste.

• Novos investimentos: 270 mts de pista, novo terminal de passageiros
com 2500 mts² e nova SCinc.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Novo Centro Industrial

• Criação e implantação através de PPP, do novo Centro Industrial com
aproximadamente 850.000 mt².

• Com uma demanda de 50 empresas (entre implantações e expansões). com
uma ocupação inicial prevista de 380.000 mt².

• Geração prevista de novos empregos: 2100 vagas, e previsão declarada de
recolhimento de impostos no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de
Reais).

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Cidade Tecnológica

• Ações de parcerias do Município como alterações de zoneamento.

• Criação Comitê Gestor.

Área: 5.000.000 mts².

Investimentos previstos: R$ 2.000.000.000 (Dois bilhões de Reais).

Geração de 20.000 vagas.

Prazo estimado p/ implantação do projeto: 10 anos.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



 Aterro Controlado, com coleta de 150 toneladas de resíduos/dia.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Coleta de resíduos hospitalares, sendo todo ele tratado, esterilizado e
incinerado, por empresa contratada.

Grupo B: Desenvolvimento Sustentável Inclusivo.



Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.

 Objetivo 06: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o
saneamento para todos.

 Objetivo 07: Assegurar a todo o acesso confiável, sustentável, moderno e a
preço acessível à energia.

 Objetivo 09: Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

 Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.

 Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e
os seus impactos.

 Objetivo 14: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.



 Pavimentação poliédrica.

 Extensão de iluminação pública.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA)

Elabora e executa continuamente, em nível municipal, um conjunto de diretrizes e
ações de controle e vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano.

Coleta de amostra em hospital

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Defesa Civil Atuante

 COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Prevenção e Defesa Civil) -
Atualizado;

 Plano de contingência atuante;
 Monitoramento constante de áreas de risco, como nas margens do rio,

encostas e vilas;
 Monitoramento das árvores e praças.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Implantação de interceptores e 2 ETE’s (Estação de tratamento Rio Pará e
Itapecerica), por empresa contratada, com previsão de 100% do tratamento até
o ano de 2018.

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Saneamento para todos

• Drenagem e pavimentação dos Bairros Grajaú, São Simão, Terra Azul e
outros;

• Complemento da drenagem dos bairros Jardinópolis e Jardim
Candidés;

• Interceptor de Esgotamento Sanitário do córrego do Bagaço;

• Interceptor de Esgotamento Sanitário do córrego Vila Romana;

• Interceptor de Esgotamento Sanitário do córrego do Moinho, Limeira e
Jardinópolis e Elevatória do Jardinópolis;

• Complemento da Estação de Tratamento de Esgotos do Bairro Jardim
Real.

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Estudo de recuperação da calha do Rio Itapecerica.

O estudo contempla o desassoreamento da calha do rio, contenção de encostas e
controle de enchentes.

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Revitalização na Sinalização Semafórica

• Modernização de vários cruzamentos semafóricos com a melhoria na eficiência
semafórica.

• Substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED.

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.



 Duplicação da rodovia MG 050.

• Obra em andamento, possibilitando melhor integração com rodovias
como BR 262 e BR 494, maior agilidade e segurança para cidades da
região.

Grupo C: Resiliencia e infraestrutura urbana.

Fonte: Portal Centro  Oeste



Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.

 Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater
a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
de biodiversidade.

 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis.

 Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a
parceria global para o desenvolvimento sustentável.



 Ciclofaixa

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Melhorias em acesso

• Instalação mais de 300 rampas de acesso em passeios públicos.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Acessibilidade nas praças públicas.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Frota de 160 ônibus do Transporte Coletivo Urbano, com veículos
adaptados com plataforma elevatória - 100% da Frota. (Dez 2014)

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Tarifa diferenciada.

Fonte: www.trancid.com.br

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Arborização na entrada do parque com a participação dos alunos da escola 
Municipal Prof. Darcy Ribeiro.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Palestras temática de educação ambiental.

 Plantio de mudas com os alunos.

 Visitas Monitoradas nos espaços do Parque.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Produção de mudas nos viveiros.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



SALA VERDE

 CONCURSO DE REDAÇÃO COM O TEMA: SUSTENTABILIDADE – O aço a serviço de
Sociedade - PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS C/ PREMIAÇÃO DE BICICLETAS.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 DIA DA ÁRVORE: PLANTIO NO PARQUE E BLITS ECOLÓGICA.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Fiscalização da Coleta de Lixo residencial.

 Realiza Coleta seletiva.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 SALA VERDE - “PROJETO RECICLANDO”

Cerca de 5 mil mudas trocadas e cerca de 10 
mil toneladas de sucata  ferrosa retirada da 

Natureza.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Plano diretor.

 Criação de Parques.

 Áreas Verdes.

 Início da estruturação de operações Urbanas.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Casa dos Conselhos atuante

• Ações Comunitárias.

• Gestão Compartilhada.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Parcerias com instituições

• AMVI;

• Consórcios regionais;

• FNP-EMDES;

• Articulação com demais entes;

• Smart citys...

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.

Fonte: www.divinopolis.mg.gov.br



 Papel da Frente Nacional de Prefeitos

• Articulação dos municípios brasileiros com as entidades nacionais
(ConCidades, Governo Federal (Subchefia de assuntos Federativos – SAF),
IPEA) e internacionais (redes de cidades, plataformas, agências ONU, etc.)
através de intermediação e oferecendo espaços de diálogo e reflexão.

• Participação nas atividades nacionais e internacionais atuando em nome
dos municípios brasileiros.

• Disseminando informações sobre os ODS.

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 Em Nova Iorque, presidente da FNP participa de lançamento da nova agenda
mundial do desenvolvimento. Nova Iorque - 2015

Fonte: Briefing ODS – FNP

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



 FNP participa de debate sobre os ODS durante o Fórum Social Temático

Porto Alegre – 2016

Fonte: Briefing ODS – FNP

Grupo D: Construção de Sociedades Sustentáveis.



30 de março a 1 de abril de 2016


