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O Brasil passou por grandes avanços na última 
década. Com políticas públicas bem estruturadas, 
conseguimos reduzir a desigualdade social e, assim, 
diminuir uma parcela da gigantesca dívida histórica 
que o país tem com milhões de seus cidadãos. Os 
desafios, contudo, ainda são imensos – e um dos mais 
complexos é o enfrentamento da pobreza no campo. 

 

A história mostra que, durante décadas, a falta de 
oportunidades e a baixa qualidade de vida no campo 
provocou uma migração maciça da população rural 
para os centros urbanos. Os resultados gerados por 
este movimento foram cruéis. Temos hoje cidades 
inchadas, sem infraestrutura adequada, altos índices 
de desemprego, violência, segregação social e grande 
parte dos moradores vivendo em habitações precárias 
e áreas de risco. Ao mesmo tempo, embora tenhamos 
assistido nos últimos anos a uma redução da pobreza 
no Brasil, os núcleos de extrema pobreza ainda se 
concentram no campo.  

Esta, portanto, é uma das principais missões dos 
gestores públicos atuais: dar ao homem do campo 
condições para permanecer no meio rural, vivendo 
com dignidade. É preciso enfrentar este desafio, dar 
oportunidades aos jovens, aos pequenos agricultores, 
à população negra, aos indígenas, aos ribeirinhos, às 
mulheres, aos idosos.  

 

Como indutor da igualdade, cabe ao Estado promover 
condições para que as pessoas que desejam 
permanecer no campo possam viver bem. Nesse 
sentido, o papel do Poder Executivo é desenvolver 
políticas públicas de qualidade, que atuem sobre as 
privações, carências e necessidades que essa 
população enfrenta. 

Palavra do Governador 
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Este é o objetivo da Estratégia para Enfrentamento da 
Pobreza no Campo. Acreditamos que, com ela, 
conseguiremos estabelecer diretrizes de ações claras 
que nos permitam buscar, de forma organizada, a 
melhoria nos padrões de vida das pessoas em situação 
de vulnerabilidade que vivem nas áreas rurais dos 
territórios de desenvolvimento de Minas Gerais. 

 

O Brasil já conseguiu mostrar ao mundo que políticas 
públicas sociais são capazes de, efetivamente, reduzir 
a pobreza e a miséria, promovendo inclusão social. 
Agora, chegou a hora de Minas Gerais mostrar ao 
Brasil que o campo e sua população honrada e 
trabalhadora são sementes férteis para um país 
melhor. O campo é solução, e não problema. Enfrentar 
e vencer a pobreza em áreas rurais, portanto, é dever 
de todo administrador público que tem, como meta, o 

Palavra do Governador 

 

bem-estar de toda a sociedade, e não apenas de 
parcelas privilegiadas. 

 

Vamos em frente! 

 

Fernando Damata Pimentel 

Governador de Minas Gerais 



Introdução  
 



10 

Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo 

Introdução 

 
A pobreza no campo é um desafio complexo e uma 
prioridade do Governo de Minas. Diante desse desafio, 
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
(PMDI) para o período 2016-2027 estabelece o objetivo 
estratégico de “Reduzir a pobreza rural”. 

 

Este fenômeno caracteriza-se por uma série de 
privações sociais e estruturais que afetam as 
condições de vida da população e está relacionada a 
diversos setores de políticas públicas, tais como a 
assistência social, a educação, a saúde, a 
infraestrutura, o trabalho e renda, o desenvolvimento 
agrário, entre outros. 

 

Considerando essa complexidade, o enfrentamento 
da pobreza no campo implica, necessariamente, em 
uma atuação coordenada e integrada dos diversos 
setores governamentais e não governamentais. 

Sendo assim, o Governo de Minas está construindo a 
Estratégia de Enfretamento da Pobreza no Campo, 
que tem como propósito integrar e orientar os 
diversos programas, projetos e ações estaduais 
voltadas à população rural, em parceria com 
Municípios e Organizações da Sociedade Civil.  

 

O alcance desse objetivo será perseguido por meio da 
ampliação e qualificação do acesso a serviços públicos, 
benefícios e transferência de renda; da promoção e 
fortalecimento da segurança alimentar e nutricional; 
do fomento a oportunidades de geração de renda e de 
trabalho no meio rural; e da melhoraria da 
infraestrutura rural com foco na elevação das 
condições de vida e de produção. 

 

Este documento  compreende uma breve 
apresentação da estratégia e das ações anunciadas 
por ocasião do seu Lançamento, no dia 29 de junho de 
2016, e será aprimorado a partir do trabalho do Grupo 
Coordenador da Estratégia de Enfrentamento da 
Pobreza no Campo.      

 



Caracterização da Pobreza 
no Campo 
 



 

 
Público-alvo 
 

Constitui o público-alvo desta estratégia a população do campo em situação de pobreza e 
vulnerabilidade social no Estado de Minas Gerais, prioritariamente os “invisíveis”, ou seja, 
os grupos populacionais que enfrentam maior dificuldade de acesso às políticas públicas. 

 

 

Regionalização 
 

Tendo em vista as profundas desigualdades regionais que caracterizam o estado de Minas 
Gerais, os territórios de desenvolvimento Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, 
Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce são as regiões prioritárias de atuação, uma vez que, em 
conjunto, apresentam percentual de população rural acima de 30%, o que corresponde a 
mais que o dobro da média estadual – 14,7% – e da média nacional – 15,6% (Censo IBGE 
2010), e concentram a maioria dos municípios do estado com alta e muito alta 
vulnerabilidade social (acima de 0,400), de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Social 
(IVS) apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2015. 
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Caracterização da Pobreza no Campo 



 

 
Vulnerabilidade social 
 

É importante ressaltar a relevância de Minas Gerais no espectro da pobreza no campo. O 
Estado concentra os 30 municípios do Sudeste onde a vulnerabilidade social é muito alta 
(IPEA/2015).  

 

Desse total, 27 municípios se localizam nos Territórios de Desenvolvimento Alto 
Jequitinhonha, Baixo e Médio Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce, os quais 
concentram 40,6% das famílias extremamente pobres inscritas no CadÚnico em Minas 
Gerais. 

 

Apesar de abrigar cerca de 17% da população total do estado, estes territórios representam 
apenas 8% do PIB mineiro. 
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Caracterização da Pobreza no Campo 

Índice de Vulnerabilidade Social em 2010 na região Sudeste (IPEA/2015) 



Estratégia 
 



 

 
Premissas e diretrizes 
 

O Governo de Minas acredita na participação popular e nas particularidades 
territoriais como força para o desenvolvimento econômico e social sustentável do 
Estado. Em consonância com essas diretrizes, foram implantados Fóruns 
Regionais em 17 territórios de desenvolvimento que consolidam um canal de 
comunicação junto à sociedade com o objetivo de garantir a presença da 
população no planejamento e na construção de políticas públicas.  

 

Tendo em vista a escuta das demandas locais da população, o governo orienta as 
ações setoriais de cada órgão para o trabalho em parceria, visando o alcance de 
objetivos estratégicos mais amplos e multifatoriais tal como o enfrentamento da 
pobreza no campo. 

 

A partir da priorização dos territórios e da compreensão de suas particularidades, 
será realizada a busca pelos “invisíveis”, aqueles indivíduos em situação de 
vulnerabilidade, à margem da sociedade e que não fazem parte dos programas 
sociais. 
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Estratégia 



 

 
Premissas e diretrizes 
 

Dessa forma, o Estado deve atuar de maneira articulada, orientando suas ações 
em favor dos “invisíveis”. A integração de esforços é uma diretriz fundamental 
para enfrentar um desafio que é complexo e multissetorial como é a pobreza no 
campo. 

 

Para tanto, o Governo de Minas criou um Grupo Coordenador com o objetivo de 
aprofundar os diagnósticos sobre a pobreza no campo e traçar outras linhas de 
ação que complementem a atuação do Poder Público rumo aos objetivos aqui 
propostos. 
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Estratégia 



 

 
Objetivo geral 
 

A Estratégia de Enfretamento da Pobreza no Campo tem como objetivo principal 
enfrentar a pobreza e promover a inclusão socioprodutiva da população do 
campo, prioritariamente os “invisíveis”, aqueles grupos populacionais com maior 
dificuldade de acesso às políticas públicas básicas.  

 

Em consonância com o objetivo estratégico de Reduzir a Pobreza Rural, 
estabelecido no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2016-2027 (PMDI), 
o Governo de Minas lança esta Estratégia também com a finalidade de orientar e 
permear os diversos programas, projetos e ações estaduais voltados ao tema, em 
parceria com Municípios e Organizações da Sociedade Civil. 
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Estratégia 



 

 
Objetivos específicos 
 

O alcance do objetivo geral se dará por meio: 

• da ampliação e qualificação do acesso aos serviços públicos, aos benefícios e 
aos programas de transferência de renda;  

• da promoção e fortalecimento da segurança alimentar e nutricional;  

• do fomento às oportunidades de geração de renda e de trabalho no meio rural;  

• da melhoria da infraestrutura rural com foco na elevação das condições de vida 
e de produção. 
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Estratégia 



 

 
Eixos de atuação 
 

Conforme mencionado, a pobreza no campo é um desafio relacionado a diversos setores de 
políticas públicas, tais como assistência social, educação, saúde, infraestrutura, trabalho e renda, 
desenvolvimento agrário, entre outros; e produz efeitos sobre várias dimensões relacionadas às 
condições de vida das famílias afetadas por este problema. Portanto, a Estratégia de 
Enfrentamento da Pobreza no Campo também segue uma estrutura intersetorial, baseada em três 
eixos principais, que organizam os órgãos envolvidos e as ações desenvolvidas. 20 
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Estratégia 

INFRAESTRUTURA 

Energia Saneamento Transporte 

INCLUSÃO PRODUTIVA 

Assistência Técnica Rural Segurança Alimentar e Nutricional Trabalho e Renda 

ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS, BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

Assistência Social Educação Saúde 



Ações Planejadas 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Atendimento a 54.000 estudantes até o final do ano de 2016, em 275 municípios.

17 territórios R$ 30.000.000,00 em 2016. SEE
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Criar e estruturar o conceito de Educação Integral em 
Minas Gerais, a partir da perspectiva da Educação 
Integral e Integrada, considerando o estudante nas 
suas diferentes perspectivas, desejos e atuações. A 
partir desse conceito, é objetivo do Programa ampliar 
o quantitativo de estudantes atendidos com Ações de 
Educação Integral.   

Ampliar a oferta de alimentação escolar para os 
estudantes da Rede Estadual de Ensino que 
participam das Ações de Educação Integral na Rede. 
Objetiva-se não apenas ampliar o número de alunos 
atendidos, mas também a qualidade da oferta da 
merenda escolar. 

Público-alvo: Estudantes da rede estadual de ensino. 
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Ampliar a oferta de Educação Integral nas escolas 
estaduais 
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Abrir a escola aos finais de semana para os estudantes e a comunidade ao redor, desenvolvendo atividades culturais 
e educativas, buscando integrar a comunidade ao espaço escolar, numa atuação participativa, a partir do conceito de 
cidade educadora e territórios educativos.  

Público-alvo: Estudantes da rede estadual de ensino, familiares, agentes culturais e membros da comunidade ao 
redor da escola. 
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Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

292 escolas em 186 municípios

17 territórios
Será investido no ano de 2016 o total 

de R$ 2.426.000,00
SEE

Escola aberta 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Formação de aproximadamente 1.000 profissionais da educação nas escolas do campo

A ser definido no grupo coordenador
Será investido no ano de 2016 o total 

de R$ 3.200.000,00
SEE
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Qualificar os profissionais da educação por meio de 
cursos de educação básica, profissional, extensão, 
aperfeiçoamento, superior, mestrado e doutorado, 
que contribuam para a melhoria da qualidade da 
educação. 

Público-alvo: Profissionais da educação da rede 
estadual de ensino 

 

A formação será em temas relacionados aos estudos 
de gênero e orientação sexual, educação para as 
relações étnico-raciais, educação inclusiva, 
diversidade religiosa, direitos humanos, educação 
integral, educação ambiental, educação indígena, 
educação quilombola e educação do campo. 
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Formação de Profissionais da Educação 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

400 ônibus pequenos, sendo 203 entregues no dia 14 de junho. No dia 29 de junho serão entregues 30 e os demais 

no dia 30 de junho. 

17

Está sendo investido nos anos de 

2015 e 2016 o valor total de R$ 

58.400.000,00. 

SEE
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Ampliar a frota de ônibus escolares no intuito de garantir a educação para os estudantes da Rede Publica Estadual e 
Municipal, principalmente daquelas comunidades onde o acesso a escola é mais complexo, como nas escolas do 
campo, indígenas e quilombolas. 

Público-alvo: Estudantes da rede estadual e municipal de ensino. 
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Aquisição de ônibus para transporte escolar 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Atender 252 escolas do campo.

16 territórios
Será investido no ano de 2016 o total 

de R$ 59.528.261,54
SEE
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Garantir e ampliar o funcionamento adequado das unidades educacionais por meio da melhoria, manutenção e 
conservação da infraestrutura física, operacional, de segurança, de bem-estar social e acessibilidade. 

Público-alvo: Estudantes da rede estadual de ensino. 
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Reforma e ampliação de unidades escolares 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

335 escolas 2016, em 181 municípios, atendidos com computador, projetor e impressora.

17
Será investido até o ano de 2018 o 

total de R$ 11.797.842,03
SEE
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Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação nas escolas da rede estadual de ensino, a partir da 
estruturação de ambientes tecnológicos equipados com recursos digitais adequados ao desenvolvimento de 
praticas educativas. 

Público-alvo: Estudantes da rede estadual de ensino. 
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Estruturação de laboratórios escolares de informática 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

As equipes volantes integram as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e têm o objetivo de 

prestar serviços de assistência social a famílias que residem em locais de difícil acesso (áreas rurais, comunidades 

indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros). Essa equipe é responsável por fazer a busca 

ativa destas famílias. Em 2016, serão cofinanciados 41 municípios. Para 2017 e 2018, 41 novos municípios serão 

atendidos a cada ano, totalizando 123 municípios cofinanciados.

Médio e Baixo Jequitinhonha, Alto 

Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio 

Doce ou Norte

2016: R$             738.000,00 

2017: R$         2.952.000,00 

2018: R$         5.166.000,00 

SEDESE
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O Piso Mineiro de Assistência Social Variável consiste 
no financiamento estadual destinado ao 
cofinanciamento de serviços e programas 
socioassistenciais conforme prioridades da Política 
Estadual de Assistência Social, pactuadas na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e deliberadas pelo 
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS). Ele 
tem como objetivo orientar o financiamento esta- 

dual para atender as especificidades e diversidades 
dos territórios mineiros, adotando critério de 
equidade para a alocação dos recursos conforme as 
necessidades. Um dos cofinanciamentos que integrará 
o Piso Variável é o cofinanciamento para equipes 
volantes, com o objetivo de fortalecer os serviços 
socioassistenciais com foco no combate à pobreza 
rural. 
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Cofinanciamento de equipes volantes 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

34 veículos. Os 34 veículos foram adquiridos com recursos oriundos de emenda ao orçamento 2015 da Comissão de 

Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

33 municípios em 12 territórios de 

desenvolvimento
R$ 1.000.000,00 SEDESE
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Objetiva-se estruturar a rede socioassistencial, por 
meio da doação de veículos a municípios mineiros, 
contribuindo para o fortalecimento da proteção social 
básica, especialmente CRAS (Centros de Referência da 
Assistência Social) e equipes volantes. 

 

O público-alvo são indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, especialmente aqueles que 
vivem no campo, remanescentes de comunidades 
tradicionais (como quilombolas e indígenas) e 
comunidades populacionais específicas (como 
assentados, acampados e ribeirinhos). 
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Doação de 34 novos veículos para uso do CRAS ou equipe 
volante 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

210 trabalhores qualificados, em 70 municípios prioritários

14 terrítórios  de desenvolvimento Estimado em R$ 100.000,00 SEDESE
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Ações que visem à qualificação das equipes municipais 
para o trabalho, considerando as especificidades do 
campo e o enfrentamento da pobreza rural, incluindo 
ampliação do acesso a benefícios e serviços 
socioassistenciais. 

 

As ações usarão duas estratégias diferenciadas, uma 
presencial e outra à distância. 

 

Presencialmente serão ofertadas oficinas e visitas de 
apoio técnico abordando conteúdos relacionados à 
ruralidade e considerando as dimensões teórico-
metodológicas e técnico-operativas. 

 

À distância serão ofertados cursos telepresenciais com 
a participação de especialistas que discutirão temas 
identificados como prioritários pelas equipes 
municipais durante a atividades de apoio técnico. 
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Qualificação das equipes do SUAS 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

É uma ação constante que prevê o atendimento de 95 municípios, com a seguinte meta anual:

2016: 70 mil litros/dia

2017: 100 mil litros/dia

2018: 165 mil litros/dia

Norte, Alto Jequitinhonha, Médio e 

Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Central, 

Noroeste e Rio Doce. 

2016: R$ 4 milhões de recursos 

estaduais e R$ 30 milhões de 

recursos federais.

2017 e 2018: R$ 65 milhões de 

recursos estaduais e R$ 130 milhões 

de recursos federais.

SEDINOR/IDENE
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O objetivo é aumentar o aporte de recursos do 
tesouro estadual para o programa Leite pela Vida 
(atualmente em torno de 20% do valor do convênio) e 
equiparar o preço do litro de leite pago pelo Instituto 
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais (Idene) em relação ao preço de mercado. 
Atualmente, o Idene paga 0,97 centavos enquanto 
que no mercado tradicional o preço varia entre R$ 1,15 
e R$ 1,30, o que tem inviabilizado o programa em 
alguns municípios.  

O Programa Leite pela Vida tem como objetivo 
contribuir para o combate à fome e à desnutrição de 
cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade 
social e/ou em estado de insegurança alimentar e 
nutricional – por meio da distribuição gratuita de leite. 

São atendidas, prioritariamente, as famílias com perfil 
do Bolsa Família, além dos agricultores familiares 
fornecedores do programa. 
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Fortalecimento do Programa Leite pela Vida 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

A execução do Garantia Safra envolve processos semelhantes em cada ano. No primeiro semestre é feita a 

fiscalização dos beneficiários que receberão o seguro, referente à safra anterior; Entre os meses de junho e julho é 

feito o pagamento da parcela do estado, referente à safra anterior; No segundo semestre de cada ano é feita a 

mobilização e adesão das prefeituras e agricultores que serão contemplados no ano seguinte. A previsão para 2016 

são de 43.760 agricultores benefiaciados, totalizando 185.659 atendimentos até 2018.

Noroeste, Norte, Alto Jequitinhonha, 

Médio e Baixo Jequitinhonha e 

Mucuri

O valor do recurso estadual é de  R$ 

4.474.820,70 em 2016. Totalizando 

R$ 17.139.306,45 até 2018. O Fundo 

total disponibilizado para MG é de 

R$42.500.000,00 (contribuição da 

União, Estado, Municípios e 

Agricultores)

SEDA
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Apoiar a inclusão produtiva e a garantia de renda 
mínima a famílias em situação de extrema pobreza e a 
famílias vulneráveis à insegurança alimentar e 
nutricional devido à perda de produção agrícola por 
intempéries.  

A ação enfatiza o apoio ao programa federal de 
distribuição de recursos financeiros para famílias com 
poucas condições de auferir renda e, por isso, em 
vulnerabilidade no que tange à insegurança alimentar, 
o Garantia-Safra. Neste momento, está sendo 
realizada a mobilização dos municípios para a 
assinatura do Termo de Adesão ao programa 
Garantia-Safra 2016/2017. 
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Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega
2016: Serão elaborados diagnósticos e projetos para melhorias dos sistemas de abastecimento de água para as 

comunidades dos territórios Mucuri e Vale do Rio Doce (8 territórios indígenas e 22 territórios quilombolas).

2017: Serão elaborados diagnósticos e projetos para melhorias dos sistemas de abastecimento de água de 174 

comunidades (5 territórios indígenas e 169 territórios quilombolas) integrantes dos territórios Alto, Médio e Baixo 

Jequitinhonha e Norte.

Serão iniciadas as obras/intervenções projetadas para as comunidades dos territórios Mucuri e Vale do Rio Doce.

2018: Serão iniciadas as obras/intervenções projetadas para as comunidades dos territórios Alto, Médio e Baixo 

Jequitinhonha e Norte.

Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo 

Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Vale 

do Rio Doce.

R$ 300.000,00 em 2016. Os demais 

anos dependerão dos valores 

previstos para as obras nos projetos 

que serão elaborados.

COPASA
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Esta ação visa contribuir para o abastecimento de água com qualidade para as comunidades tradicionais, 
população Indígena e quilombola, cujas sedes dos municípios tenham concessão com a COPASA e COPANOR.  

 

 

Água para as comunidades tradicionais 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega
100 kits Água Vida (composto por módulo sanitário, biodigestor, cisterna e cobertura para captação de água de 

chuva) entregues às famílias residentes em áreas rurais. As etapas previstas para o projeto são: seleção e mobilização 

das famílias , aquisição das cisternas e biodigestores, aquisição dos módulos sanitários e execução das obras de 

instalação dos equipamentos. Pretende-se atender, inicialmente, 100 famílias sem rede de água potável e/ou 

esgotamento sanitário. A viabilidade da ação, contudo, condiciona-se à captação de recursos financeiros, em 

processo de negociação. 

Será definida a abrangência territorial 

em conjunto com a secretaria de 

estado responsável.

R$ 17.000,00 por família beneficiada. 

R$ 1.700.000,00 no total 
SERVAS
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Projeto Água Vida 
 

Busca-se proporcionar acesso à água em qualidade e 
quantidade, prioritariamente para consumo humano, 
e de promover condições de saneamento básico 
adequados ao convívio familiar em residências rurais. 
Especificamente o projeto visa implantar cisternas, 
pequenas coberturas para captação de água de chuva, 
módulos sanitários e biodigestores em 
comunidades/domicílios rurais, a fim de garantir 
acesso à água de boa qualidade e esgotamento 
sanitário básico. 

 

As famílias a serem beneficiadas com os produtos 
desta ação deverão respeitar alguns pré-requisitos, 
como por exemplo, residir em zona rural, estar inscrita 
no CadÚnico e possuir renda familiar per capita de até 
R$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais) mensais, 
possuir atendimento precário da fonte hídrica que 
comprometa a quantidade e a qualidade necessária, 
não possuir rede coletora de esgoto, entre outras 
formas. 
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Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

940.668 metros de tubos em PVC e de 500 reservatórios de água em polietileno em 474 comunidades já foram 

adquiridos e estão aguardando apenas autorização de entrega.

Norte, Mucuri, Alto Jequitinhonha, 

Médio e Baixo Jequitinhonha, Vale do 

Rio Doce, Central e Noroeste. 

R$ 3.677.977,62 SEDINOR
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Esta ação objetiva a equipagem de poços tubulares perfurados por meio do Plano de Urgência para Enfrentamento 
da Seca. A doação de 940.668 metros de tubos em PVC e de 500 reservatórios de água em polietileno vai beneficiar 
474 comunidades de 115 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.  

Público alvo: População de comunidades rurais contempladas com a perfuração de poços tubulares por meio do 
Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca.  
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Doação de tubulação e reservatórios de água  –  Plano de 
Urgência para Enfrentamento da Seca 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Implantação do projeto em 1.000 comunidades rurais, beneficiando 30.000 famílias que já receberam ou estão 

recebendo abastecimento de água por meio do Programa Água pra Todos e do Plano de Urgência para 

Enfrentamento da Seca, executados pelo Governo de Minas Gerais. A meta são 333 comunidades em 2016, 333 

comunidades em 2017 e 334 comunidades em 2018.

Norte, Alto Jequitinhonha, Médio e 

Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Rio 

Doce, Central, Caparaó, Vale do Aço, 

Metropolitano e Noroeste

R$ 30.000.000,00 SEDINOR
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Projeto Caixa D’água 
 

Trata-se de da implantação de um modelo de gestão 
de uso racional da água nas comunidades rurais, por 
meio de uma ação conjunta do Sistema Sedinor/Idene, 
Sedese, Servas e Cemig. O modelo visa a melhoria da 
oferta de água nas comunidades rurais das regiões 
Norte e Nordeste de Minas Gerais, além de  diminuir 
os custos de energia elétrica para as famílias 
consumidoras.  

 

Um dos efeitos esperados pela implantação do projeto 
é o estímulo ao desenvolvimento de atividades rurais 
nas pequenas propriedades, tendo em vista o público 
da população rural dos municípios da área de 
abrangência do Sistema Sedinor/Idene atendidos pelo 
Programa Água para Todos, pelo Plano de Urgência 
para Enfrentamento da Seca e outras políticas 
públicas de convivência com a seca já implementadas.  
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Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Energizar cerca de 1.500 poços artesianos que já foram perfurados ou estão em fase de perfuração. A parceria entre a 

Sedinor e a Cemig está permitindo o funcionamento de poços que foram perfurados e que não funcionavam por falta 

de eletricidade. Em 2016, serão energizados 250 poços. Em 2017,  serão energizados 650 poços.  Em 2018, serão 

energizados 600 poços.

Noroeste, Norte, Médio e Baixo 

Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio 

Doce, Alto Jequitinhonha e Central

2016: R$ 3,5 milhões                                       

2017: R$ 9,1 milhões                               

2018: R$ 8,4 milhões, totalizando         

R$ 21 milhões

SEDINOR/CEMIG
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Esta ação está relacionada às ações do Estado no âmbito do Programa Água Para Todos. Em resumo, objetiva 
realizar a ligação elétrica de poços artesianos. O público atendido por esta iniciativa são moradores de 
comunidades rurais com poços artesianos perfurados e não energizados.  
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Energização dos poços artesianos 
 



Territórios Orçamento Órgão responsável

Entrega

Serão ligadas, aproximadamente, 50.000 propriedades em todas as regiões do Estado. Desse montante, cerca de 

30.000 solicitações foram cadastradas até 2015 e serão atendidas prioritariamente ao longo dos 2 (dois) primeiros 

anos. Para tal, serão construídos mais de 15.000 km de redes de distribuição e instalados de cerca 40.000 

transformadores.

774 municípios em todos os 17 

territórios de desenvolvimento
R$ 800.000.000,00 CEMIG
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O novo ciclo do Programa de Eletrificação Rural tem o objetivo de elevar o índice médio de 95% de propriedades 
rurais servidas de energia elétrica, atingido em 2015, para mais de 99% até 2018. São atendidas propriedades rurais 
típicas, poços artesianos comunitários, assentamentos para fins de regularização fundiária de interesse social, 
quilombos, tribos indígenas, escolas rurais e produtores rurais. 
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Programa 100% presente – Eletrificação Rural 
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