RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Varginha

TEMAS
Cultura
Agricultura Familiar
Águas

PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupo de Trabalho
Varginha

Os temas Cultura, Agricultura Familiar e Águas, foram debatidos no dia 23 de outubro de 2019,
em Montes Claros. O grupo de trabalho, com a participação de 87 pessoas, identificou duas áreas
de interesse, que conformaram os subgrupos: (I) Cultura e (II) Agricultura Familiar/Águas.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

042 – Defesa Sanitária;

•

044 – Segurança de Alimentos;

•

050 –Turismo Competitivo;

•

056 – Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo;

•

060 – Formação Cultural;

•

064 – Caminhos para o Desenvolvimento – Desenvolvimento e Integração Regional;

•

087 – Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais;

•

088 – Minas Sem Fome;

•

091 – Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos;

•

127 – Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável.

As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:
•

alterar atributos da Ação 4444 – Primoramento da Defesa Sanitária – Vigilância Sanitária
Vegetal –, do Programa 042, bem como das ações do Programa 044, para assegurar o
aumento de propriedades rurais fiscalizadas e a coleta de amostras de produtos, com vistas
a verificar e a regularizar a utilização responsável de defensivos agrícolas;

•

fomentar o turismo e o desenvolvimento do município de Lambari, com a regulamentação
e o incentivo ao engarrafamento de água mineral de suas fontes, no âmbito do Programa
050;
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•

ampliar as metas física e financeira na Região Intermediária de Varginha da Ação 4322 –
Apoio a Projetos Culturais e Trísticos Executados por meio de Parcerias –, do Programa 056,
com vistas a:
◦ realizar um diagnóstico da cadeia produtiva do turismo náutico, na represa de Furnas,
em parceria com a Alago – Associação dos Municípios do Lago de Furnas –, nos 34
municípios lindeiros, visando à sua regularização e à criação de estruturas de apoio que
contribuam com a segurança da navegação e com o respeito ao meio ambiente
aquaviário;
◦ realizar o mapeamento das vocações culturais e turísticas da região, com foco no
fomento de pequenos negócios, para subsidiar a integração e a viabilização de seus
circuitos turísticos;

•

realizar editais do Fundo Estadual de Cultura – FEC – voltados para projetos culturais de
impacto turístico, com vistas a incrementar o fluxo e a taxa de permanência de turistas na
região, no âmbito da Ação 4291 – Apoio a Projetos Culturais por meio de Editais –, do
Programa 056;

•

aportar recursos na Região Intermediária de Varginha da Ação 4262 – Gestão do Fomento à
Cultura e à Economia Criativa –, do Programa 056, com vistas a:
◦ promover a capacitação de gestores culturais no sistema de financiamento da cultura;
◦ mapear, sensibilizar e capacitar potenciais patrocinadores culturais na região,
especialmente em pequenos municípios;
◦ realizar rodadas de negócios entre potenciais patrocinadores e agentes culturais locais;

•

garantir, no âmbito da Ação 4279 – Artesanato Mineiro para o Desenvolvimento Regional –,
do Programa 064, o desenvolvimento do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato
Mineiro – Sicam;

•

garantir a segurança na mobilidade de pessoas e de produtos entre os municípios do Lago
de Furnas, por meio da interligação rodoviária pavimentada e da melhoria do serviço de
balsas;

•

incrementar a meta financeira da Ação 4210 – Assistência Técnica e Extensão Rural para a
Agricultura Familiar –, do Programa 087, com vistas a um atendimento mais frequente e à
capacitação dos agricultores familiares em agroecologia e agricultura sustentável;
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•

ainda no âmbito da Ação 4210, do Programa 087, aportar recursos em sua meta financeira
para garantir o atendimento às associações de produtores rurais e agricultores familiares,
com cursos de manejo, inseminação artificial e qualidade do leite;

•

incluir a Região Intermediária de Varginha nas metas da Ação 1011 – Fomento para o
Desenvolvimento do Setor Agropecuário –, do Programa 088, com aporte de recursos
visando a:
◦ promover a distribuição de kit feira livre para melhorar a comercialização de produtos
da agricultura familiar e fornecer produtos de qualidade ao consumidor;
◦ possibilitar a aquisição de empacotadora de feijão e de envasadora de leite, para
agregar valor aos produtos, incentivar a produção de leite na agricultura familiar e
beneficiar o consumidor de baixa renda com produtos de qualidade (PNAE, PAA);
◦ fomentar a realização de feiras livres como estratégia de comercialização da produção
da agricultura familiar, nos municípios da região;

•

criar ação no âmbito do Programa 088, destinada ao fomento à implantação de hortas
comunitárias e agroecológicas em lotes urbanos dos municípios da região;

•

incluir a região Intermediária de Varginha, com metas física e financeira, na Ação 4264 –
Programas, Projetos e pesquisas em recursos Hídricos –, do Programa 091, para viabilizar:
◦ a criação de um órgão de fiscalização da qualidade e da quantidade das águas do Lago
de Furnas, das nascentes em seu entorno e do uso de suas águas;
◦ o reflorestamento das áreas lindeiras ao Lago de Furnas, como forma de evitar o
assoreamento;
◦ o controle de venenos e da pesca predatória, bem como a promoção da limpeza e
conservação dos rios na região;
◦ o combate aos danos ambientais causados pelo não tratamento do esgoto lançado nos
cursos d´água da região;
◦ a preservação e recuperação das nascentes nas Terras Altas da Mantiqueira;

•

viabilizar, no âmbito das ações do Programa 120, linha de financiamento que os municípios
não atendidos pela Copasa e pela Copanor possam universalizar o acesso aos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
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•

garantir que não se estabeleça monopólio na prestação dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, com a privatização da Copasa;

•

criar ação, no âmbito do Programa 127, destinada à promoção de melhorias na
infraestrutura rural, principalmente no tocante à convivência com a seca pelos agricultores
familiares, com o aumento da disponibilidade de água para usos múltiplos;

•

incluir ação, no âmbito do Programa 127, intitulada “Produtor de Água”, com a finalidade
de incentivar as propriedades rurais a produzirem mais água, reposicionando a agricultura
como protagonista na produção e conservação dos recursos naturais;

•

garantir a destinação de recursos do Fundo Estadual de Café – Fecafé – para empréstimos
aos produtores, conforme preconiza a Lei nº 20.313, de 2013;

•

incluir a Região Intermediária de Varginha na regionalização de metas da Ação 4402 –
Revisão de Normativos –, do Programa 147, e alterar sua finalidade para “Melhorar o
ambiente de negócios em MG, tornando-o um lugar amistoso ao empreendedorismo no
agronegócio e no fortalecimento da agricultura familiar”;

•

criar um órgão que represente o agricultor familiar produtor de café no mercado de
exportação, buscando a igualdade entre agricultores familiares e grandes produtores e
exportadores de café no Estado;

•

implantar uma secretaria de estado ou órgão correlato, que promova políticas destinadas à
agricultura familiar;

•

criar ação, no âmbito do Programa 147, intitulada “Criação de Novos Mercados”, com a
finalidade de implantar novos centros de abastecimento regionais, tais como centrais de
abastecimento, galpões do produtor e mercados municipais;

•

ampliar as metas física e financeira da Ação 4518 – Mercados Institucionais –, do Programa
147, com vistas a ampliar a oferta de programas de compra de alimentos da agricultura
familiar, com regionalização para todo o Estado.
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