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Vulnerabilidade Social em Minas*

46% das 
mulheres 
chefes de 
família com 
filhos menores 
não têm ensino 
fundamental

59% das 
crianças de 0 a 
5 anos fora da 
escola.

33% dos jovens 
de 15 a 24 da 
população 
vulnerável não 
estudam nem 
trabalham.

2% das 
mulheres de 10 
a 17 anos 
tiveram filhos

Dentre os 
vulneráveis que 
coabitam com 
idosos, 69% são 
dependentes 
deles.

*VEIGA et all. Vulnerabilidades e políticas de proteção social em MG. FJP, 2015.



Índice de 
Vulnerabilidade Social

IPEA

Taxa da população cadastrada 
no Programa Bolsa Família

MDS

Os mapas indicam as disparidades regionais de Minas Gerais e apontam uma concentração da 
pobreza nas regiões do Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

Os mapas indicam as disparidades regionais de Minas Gerais e apontam uma concentração da 
pobreza nas regiões do Norte, Jequitinhonha e Mucuri.



O Cenário Encontrado

A estratégia anterior para o combate à pobreza e extrema pobreza em Minas Gerais era o 
Programa Travessia iniciado em 2008

Um conjunto de ações descoordenadas que atuava à margem do SUAS enquanto uma 
estratégia nacional

Banco Travessia: objetiva estimular a 
inserção, o retorno, a continuação e 
conclusão da trajetória escolar, além 
da inclusão no mundo do trabalho. 
Público-alvo: famílias com – pelo 
menos – um membro em privação 
educacional, de acordo com o mapa 
do Porta a Porta.

Travessia Social: objetiva minimizar 
as privações constantes do mapa 
elaborado a partir do Projeto Porta 
a Porta. Principais ações: construção 
e reforma de módulos sanitários, 
ampliação do acesso a agua, 
melhorias habitacionais, construção 
e reforma de equipamentos 
públicos.

Porta a Porta: objetiva diagnóstico 
social nos municípios selecionados 
para elaboração do Mapa de Privações 
Sociais (Índice de Pobreza 
Multidimensional- IPM).

Travessia Educação: objetiva a 
inclusão social da população em 
situação de pobreza, por meio da 
melhoria da gestão escolar, da 
infraestrutura educacional e da 
elevação da escolaridade.

Travessia Renda: objetiva fornecer 
qualificação profissional e elevação 
de escolaridade para a população em 
situação de pobreza e a realização de 
mutirões itinerantes para emissão 
gratuita de documentação civil 
básica.

Travessia Saúde: objetiva reduzir a 
mortalidade infantil e a desnutrição, 
identificadas em mapa do Porta a 
Porta.

Excluído por prever ações semelhantes 
a outras iniciativas do Estado



O Cenário Encontrado

A estratégia anterior para o combate à pobreza e extrema pobreza em Minas Gerais era o 
Programa Travessia iniciado em 2008

Problemas apresentados

Seleção de municípios

Avaliação dos Resultados

Dificuldades Operacionais

Aditamentos de 
Convênios

O distanciamento do 
SUAS

O Porta a Porta

O Banco Travessia

Não é possível avaliar o impacto do Programa. A 
única avaliação realizada contempla apenas 44 

municípios sem seleção de grupo controle. 
Eventuais variações positivas podem ser 

atribuídas às políticas federais que alteraram a 
conformação social do país no mesmo período.



A Proposta do Atual Governo

O Estado precisa reassumir a função de articulador de um conjunto de políticas que visam a 
redução da desigualdade, erradicação da pobreza extrema, ampliação de oportunidades e 

proteção social no sentido amplo da garantia de direitos. (Plano de Governo, p.151)



Eixos Centrais – Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado 2015-2027



Dimensões do PMDI

Participação social

Partindo do reconhecimento dos limites do modelo de democracia restrito ao voto e 
representação eleitoral – que deve ser valorizado e preservado como piso e não teto da 
construção democrática –, buscam-se novas práticas institucionais para a ampliação das 

possibilidades de inclusão política por meio da participação e da deliberação (PMDI, p. 5).

O novo desenho participativo dos 
Fóruns Regionais reafirma a 
disposição do atual governo 

estadual em ampliar e adensar a 
dimensão da participação social 

(p. 10)

Tem-se atualmente no país uma infraestrutura 
participativa institucionalizada abrangente, 

heterogênea, plural, que inclui os Conselhos, 
Conferências, Orçamentos Participativos e 

outros arranjos de participação nos PPA, como a 
CPP da ALMG, etc. (p. 9)



Dimensões do PMDI

Desenvolvimento de pessoas

Três aspectos centrais: 1) expandir o nível de 
conhecimento das pessoas (educação); 2) ampliar a 

qualidade de vida, a saúde e a longevidade das 
pessoas; e 3) melhorar o padrão de vida das pessoas, 
mediante trabalho digno e aumento da renda (p. 50)

Esses componentes do desenvolvimento 
de pessoas e a sua evolução recente 

reforçam a importância de se considerar 
a dimensão espacial. Até porque, como 

se sabe, Minas Gerais apresenta 
profundas e persistentes desigualdades 

regionais e urbanas.



Dimensões do PMDI

Sustentabilidade Territorial

O cenário de desigualdades sociais do Estado 
aponta para a necessidade de um planejamento 

que promova a sustentabilidade territorial –
compreendida como uma melhor distribuição 
geográfica, tanto dos assentamentos humanos 
quanto das atividades econômicas, bem como 

uma configuração rural-urbana mais equilibrada.

Em termos operacionais, é preciso buscar 
uma redução da concentração estimular e 

impulsionar solidariamente e de forma 
conexa todos os Território de 

Desenvolvimento (p. 54)



Ações Desenvolvidas pelo Atual Governo

Redivisão Territorial do Estado

Em consonância 
com as diretrizes 
do governo, foi 
feita uma nova 

divisão territorial 
do estado. Foram 
estabelecidos 17 

Territórios de 
Desenvolvimento. 



Fóruns Regionais de Governo

Em cada um dos 17 Territórios foi instituído um Fórum Regional de Governo, que reúne 
representantes da a sociedade civil e dos governos estadual e municipal para apontar e 

debater as ações prioritárias para cada território de Minas Gerais.

719 municípios e 25.654 pessoas 
participaram dos fóruns em todo o 

estado.  Foram levantadas mais 12 mil 
demandas e necessidades.

Ações Desenvolvidas pelo Atual Governo



Objetivos do Eixo Saúde e Proteção Social

Assistência Social e Trabalho



A SEDESE

Subsecretaria de Assistência Social

Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Trabalho e Emprego

UTRAMIG

FUCAM Promover a proteção 
socioassistencial para a 

redução das desigualdades 
e a inclusão social e 

produtiva das pessoas, por 
meio da efetivação 

descentralizada e com 
controle social das 

políticas de Trabalho e 
Assistência. 

MISSÃO



Objetivos do PMDI para a SEDESE
Fortalecer a capacidade institucional dos municípios para 

implementação do SUAS e da Política de Trabalho

Universalizar a Proteção Social Especial de média e alta 
complexidade

Promover a proteção social e a convivência familiar de pessoas 
em situação de dependência de cuidados, especialmente idosas 

ou com deficiência

Cofinanciamento regular e automático (piso fixo e 
variável);
Qualifica SUAS (Plano de apoio técnico para indução 
orientada dos gastos, capacitação continuada, núcleo 
de educação permanente e plano de supervisão 
técnica);
Integração Rede SINE; 
Fortalecimento da vigilância socioassistencial.

Implantação de CREAS Regionais nos 17 Territórios;
Ampliação das vagas de acolhimento institucional;
Estruturação da rede socioassistencial pública e privada 
sem fins lucrativos.



Objetivos do PMDI para a SEDESE

Promover a inclusão social e produtiva por meio da ação 
integrada do Trabalho e da Assistência Social 

Gestão do PRONATEC Minas;
Programa Jovem Aprendiz;
Apoio ao microempreendedor individual;
Fortalecimento da Economia Popular Solidária;
Inclusão produtiva da pessoa com deficiência;
Ampliação das unidades de atendimento SINE e 
integração com  CRAS;
Implantação de Centros de Referência do Trabalho 
nos 17 Territórios;
Criação da Agência de Negócios em Economia 
Solidária com foco no atendimento aos assentados 
da Reforma Agrária.



Objetivos do PMDI para a SEDESE

Promover a inclusão social dos jovens em situação de 
vulnerabilidade nos centros urbanos e reduzir sua vitimização

Reduzir a Pobreza Rural



Prioridades Intersetoriais
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Pobreza ruralPobreza rural

Jovens urbanos em 
situação de 

vulnerabilidade

Jovens urbanos em 
situação de 

vulnerabilidade



Jovens Urbanos em Situação de Vulnerabilidade



Contextualização

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE VITIMIZAÇÃO

Mapa da Violência 2015: no Brasil,  
a taxa de mortalidade por armas de 
fogo na população jovem (47,6) é o 

mais que o dobro da taxa na 
população total (21,9).

Índice de Vulnerabilidade Juvenil 
Violência e Desigualdade Racial 
2014: em MG, as chances de um 

jovem negro morrer são 2,2 vezes 
maiores que as chances de um 

jovem branco.

Em Minas Gerais, 14 municípios 
com maior número de homicídios 

de jovens concentram 66% dos 
casos.

¹SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000
Fonte: Secretaria Nacional de Justiça; DATASUS. 
Fonte: Registro de Evento de Defesa Social. SEDS/MG

A Redução de 
homicídios não será 

mensurada 
enquanto objetivo 

do Programa!

Homicídios de 
jovens 

Utilizado como 
indicador proxy da 
vulnerabilidade e 

do acúmulo de 
privações sociais em 

determinados 
territórios 

intramunicipais¹.



Contextualização

OBJETIVO
Contribuir para a emancipação, a autonomia e 
a inclusão social de adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social.
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Dados da PNAD divulgados no dia 13 de novembro de 
2015 mostram que, apesar das evoluções recentes, a 
extrema pobreza ainda se concentra entre crianças e 

adolescentes.

Pesquisas* mostram que o padrão de vitimização por 
homicídios é representado, em sua grande maioria, por 

jovens, negros, com até 7 anos de escolaridade. 

*CERQUEIRA, Daniel. Mortes violentas não esclarecidas e impunidade no Rio de Janeiro. IPEA, 2011



O Que Será Realizado no Âmbito desse Projeto?

Jovens Urbanos

Atuação em territórios urbanos de 
concentração de homicídios

Desenvolvimento de parcerias com a 
Secretaria de Educação para implantação de 

Escolas em Tempo Integral nos Territórios

Fortalecimento das Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto

Ações de arte e cultura

Qualificação por meio de PRONATEC 

Atuação pelo Serviço de Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários  e 

acompanhamento às famílias para os jovens 
fora da escola ou que cometeram ato 

infracional

Desenho de um programa de transferência 
de renda específico para os jovens de forma 
a garantir a manutenção na escola ao invés 

do trabalho de baixa qualificação

Ampliação do Programa Jovem Aprendiz



Pobreza Rural



Contextualização: componente 2 – pobreza rural

As Regiões do Norte, Vale do Mucuri e Jequitinhonha ainda permanecem com alto 
índice de Vulnerabilidade Social (IPEA/2015) apesar dos investimentos realizados. 

A maioria da população cadastrada no CADUNICO está localizada nestas 3 regiões.

A redução da pobreza ocorre mais lentamente nestas três regiões (IPEA).

Grande heterogeneidade  espacial  da pobreza e diversidade de população e 
culturas nestes territórios (quilombolas, indígenas, agricultores, assentados, etc).

Dificuldade de acesso desta população as políticas básicas (saneamento, educação, 
moradia, saúde, assistência, dentre outras).

O conceito atual de população rural é insuficiente para compreender a ruralidade 
brasileira (não existe este conceito na legislação brasileira).

Fontes: Lopes e Gusmão, Romero, 2006; Wanderley e Favareto, 2013; Caon et al (Revista do 
Legislativo). 



O Que Será Realizado no Âmbito desse Projeto?

Pobreza Rural

Capacitação dos trabalhadores do SUAS em 
relação às especificidades dos povos e 

comunidades tradicionais e 
específicas(assentados, indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, atingidos por 
barragens etc.).

Garantia de acesso à população 
extremamente pobre aos programas de 

transferência de renda, benefícios, 
aposentadoria rural e políticas sociais.

Intensificação das ações de busca ativa.

Expansão das equipes volantes, com garantia 
de recursos humanos e veículo adaptado 

para o serviço.

Desenvolvimento de ações integradas entre 
assistência social e trabalho que se baseiem 

na produção agroecológica e na 
comercialização solidária.

Implantação dos CREAS regionais para 
garantia de acesso aos serviços da Proteção 

Social Especial

Intensificação das compras públicas de 
alimentos produzidos pela agricultura familiar 

- PAA

Reativação da CAISAN Estadual

Desenvolvimento de Programa de 
Transferência de Renda para 

complementação do PBF nas áreas de 
concentração de pobreza rural



Comparativo PMDI X BSM

Universalizar a Proteção Social Especial de 
média e alta complexidade

Fortalecer a capacidade institucional dos 
municípios para implementação do SUAS e 

da Política de Trabalho

Promover a proteção social e a 
convivência familiar de pessoas em 

situação de dependência de cuidados, 
especialmente idosas ou com deficiência

Reduzir a Pobreza Rural

Promover a inclusão social dos jovens em 
situação de vulnerabilidade nos centros 

urbanos e reduzir sua vitimização

Promover a inclusão social e produtiva por 
meio da ação integrada do Trabalho e da 

Assistência Social 

Garantia de Renda

Inclusão Produtiva Urbana

Inclusão Produtiva Rural

Acesso a Serviços

Objetivos PMDI para SEDESE

Eixos Brasil Sem Miséria



O que esperamos do BSM 2

Desenho nacional de uma política 
sistêmica para as juventudes que foque 
em qualificação, empreendedorismo e 

inovação tanto nas áreas urbanas 
quanto nas áreas rurais

Aprimoramento das bases de dados e 
fontes de informação com 

detalhamento cada vez mais focado –
Fortalecimento do CadÚnico

Indução clara de formação de equipes 
volantes com infraestrutura apropriada  

e capacitação específica para 
atendimento no meio rural

Ampliação do programa das MSMA 
enquanto uma perspectiva formativa 

do jovem que praticou ato infracional e 
uma clara alternativa a qualquer 

medida de internação ou 
encarceramento

Ampliação e aprofundamento do debate sobre as ruralidades brasileiras para desenho 
de políticas públicas que visem a superação de vulnerabilidades

Articulação entre MDS e MTE para promover a integração das políticas de Assistência 
Social e Trabalho



Obrigado!

ANDRÉ QUINTÃO SILVA
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
gabinetesec@social.mg.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE


