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Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Itabira 

Desenvolvimento Sustentável de Itabira 

 
1. Firmar parceria para a duplicação da MG-129, entre Itabira e o trevo da BR-381;  

2. Construir o Parque Científico e Tecnológico – garantia de emprego de base 
tecnológica ao jovem itabirano;  

3. Criar novo complexo no Distrito Industrial, com ramal ferroviário que contemple a 
economia circular;  

4. Construir o heliponto e o aeroporto municipal para atendimento à logística e à 
sustentabilidade do Parque Científico e Tecnológico;  

5. Reformular o Parque de Exposições Virgílio José Gazire, garantindo uma agenda 
regular de eventos;  

6. Construir o centro de convenções, que atrairá o turismo de negócios e potencializará 
a rede hoteleira e o comércio;  

7. Criar programa com grande agenda cultural e ênfase em Drummond, para atrair 
público externo;  

8. Prosseguir com investimentos para a ampliação da UNIFEI;  

9. Implantar o curso de Medicina na Unifei Itabira;  

10. Criar Parque Cultural da Mineração, em espaço destinado às atividades do setor, 
com contexto histórico inovador, sustentável, artístico e socioeconômico.  

 

Destaques 

 
1. Construir 1.500 novas moradias populares do programa Casa Verde e Amarela;  

2. Estabelecer políticas públicas que garantam os direitos universais pelos animais, 
com estrutura própria e sistemática para atender a castração de cães e gatos;  

3. Consolidar a retirada da linha férrea dos bairros Vila Amélia, Pará e Areão;  

4. Investir e apoiar o futebol amador (juvenil, adulto e master);  

5. Ampliar a estrutura e a capacidade de atendimento de creches nas comunidades, 
com a construção de novas unidades;  

6. Implantar o programa Farmácia Itinerante: o remédio estará mais perto do cidadão, 
seja nas comunidades ou zona rural;  

7. Revitalizar e ampliar o serviço de videomonitoramento (Olhar Atento);  

8. Ampliar e promover a cultura da agricultura familiar;  

9. Incentivar a Feira do Produtor Rural;  

10. Consolidar a implantação da captação de água do rio Tanque.  
 

Introdução 



O Programa de Desenvolvimento Sustentável será norte para o desenvolvimento de 
ações que impulsionam a continuidade de investimentos transformadores em Itabira.  

O programa está afinado com a concepção de uma gestão moderna, que dialoga com 
toda a sociedade e tem como principal objetivo a sustentabilidade econômica do 
Município.  

Embora em situação financeira adversa, equilibramos as contas, investimos em obras 
essenciais e estruturais para a cidade e, agora, podemos avançar na construção de um 
Município ainda mais próspero.  

Somará ao plano novas ações de promoção socioeconômica que surgirão – dinâmicas e 

que vão de encontro às necessidades da população. 

Objetivo Geral 

Estabelecer diretrizes e estratégias para a execução do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Itabira, contemplando soluções para os problemas identificados da 

população, de forma democrática, além de garantir o desenvolvimento integrado e 

sustentável do Município no contexto de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. 

Diretrizes 

Gestão eficiente baseada no planejamento, com metas em todos os níveis e controle dos 

resultados com vistas a: 

• Obter o maior valor agregado nos investimentos; 

• Ampliar e divulgar o canal da transparência; 

• Manter o equilíbrio das contas públicas; 

• Garantir o respeito e a dignidade ao funcionalismo público.  

 

1. Educação 
-  Criar programa de alfabetização digital para estudantes do ensino infantil e 

fundamental, dialogando com hábitos e particularidades das novas gerações;  

-  Implementar novos recursos tecnológicos nos métodos de educação;  

-  Ampliar a grade curricular baseada no empreendedorismo;  

-  Ampliar a estrutura e a capacidade de atendimento de creches nas comunidades, com 
a construção de novas unidades;  

-  Otimizar a infraestrutura das escolas com mais recursos e estruturas de 
acessibilidade;  

-  Implantar a Escola Cívico-Militar Municipal;  

-  Implantar o ensino em tempo integral;  

-  Criar projeto de equoterapia para crianças com deficiência, síndromes, transtornos e 
sofrimento mental;  

-  Implementar o Programa Jovens em Ação. 

2. Saúde 



-  Implantar o programa Farmácia Itinerante: o remédio agora vai chegar às 
comunidades e, principalmente, à zona rural. Serão unidades móveis de farmácia 
municipal, disponibilizando as medicações à população, assim como orientações do 
uso correto dos remédios por um farmacêutico;  

-  Ampliar o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, das 7 às 19 
horas, de segunda a sexta-feira;  

-  Criar um aplicativo que possibilite ao usuário acompanhar a marcação de consultas e 
exames, e acessar os resultados da atenção básica por meio eletrônico;  

-  Implantar uma unidade de fisioterapia, para atendimento nos distritos;  

-  Revitalizar o Centro de Reabilitação e implantar fisioterapia respiratória;  

-  Eliminar as filas de espera nas especialidades de exames, consultas e cirurgias – 
situação agravada pela presença da pandemia;  

-  Implantar o SAD – Serviço de Atenção Domiciliar, levando assistência ao paciente 
acamado;  

-  Ampliar e fortalecer a rede de assistência à saúde das mulheres vítimas de violência;  

-  Ampliar atendimento de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores;  

-  Implantar o serviço de radioterapia, em parceria com o Hospital Nossa Senhora das 
Dores;  

-  Instalar novo tomógrafo no Hospital Municipal Carlos Chagas;  

- Ampliar as vagas de residência médica no Hospital Municipal Carlos Chagas; 

-  Criar um Centro de Parto Normal no Hospital Municipal Carlos Chagas com foco no 
parto natural e humanizado;  

-  Implantar a Farmácia Municipal no Pronto-Socorro para que o paciente tenha acesso 
facilitado às medicações;  

-  Ampliar o número de veículos para o transporte de pacientes às consultas e exames 
em Belo Horizonte;  

-  Buscar junto ao Ministério da Saúde o credenciamento de neurocirurgia para o 
Município;  

-  Criar um centro de tratamento de feridas com equipe multiprofissional e utilização de 
materiais especiais;  

-  Implantar um centro de terapias alternativas para ofertar as práticas integrativas e 
complementares (PICs) – recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 
tradicionais;  

-  Reestruturar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, criando ambiência 

com maior segurança e conforto para profissionais e usuários. 

 

3. Desenvolvimento Econômico 
- Implementar o turismo e a economia criativa; 

- Implantar portais nas entradas da cidade; 

- Construir o Centro de Distribuição Comercial e Logística; 

- Implantar usina de beneficiamento do lixo, transformando-o em produto reutilizável; 

- Consolidar a implantação da captação de água do rio Tanque; 



- Asfaltar a estrada de ligação entre os distritos de Ipoema e Senhora do Carmo; 

- Concluir o programa de asfaltamento dos morros da região rural; 

- Executar a terceira etapa da avenida Integração (Machado de Assis), ligando à 
avenida Rio Doce, incluindo um viaduto sobre a linha férrea; 

- Consolidar a retirada da linha férrea dos bairros Vila Amélia, Pará e Areão; 

- Fomentar capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho dos usuários 
da Assistência Social; 

- Desenvolver programa de captação de novas empresas para Itabira; 

- Ampliar o acesso à telefonia celular e internet nas áreas rurais; 

- Implantar o posto de atendimento UAI, para agilidade na obtenção de documentos, 
como RG, carteira de trabalho etc; 

- Fomentar a geração de emprego e renda, feiras, campanhas, workshop, circuitos e 
convênios; 

- Implantar o Centro de Convenções; 

- Promover parcerias e convênios com escolas técnicas e universidades, para o 
empreendedorismo e a inovação; 

- Implementar o programa Cidades Sustentáveis, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 17) e Smart City Itabira; 

- Implementar o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, coworking público, 
incubadora de empresas, startups e FABLAB; 

- Fomentar o desenvolvimento do comércio local, por meio do WIN - Workshop 
Itabirano de Negócios, Luz de Natal e comércio digital; 

- Implementar programa para fomentar o desenvolvimento de fornecedores locais; 

- Estruturar e implementar roteiros turísticos em Itabira; 

- Implantar o projeto de sinalização turística no Município; 

- Dar continuidade à revitalização dos atrativos turísticos (Parque da Água Santa, 
Museu do Ferro, Caminhos Drummondianos, Usina Ribeirão São José); 

- Revitalizar o Centro de Tradições do Carmo. 

 

4. Assistência Social 
- Ampliar o acesso à tarifa social de água e esgoto, com 50% de redução na fatura, 

para inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico); 

- Construir 1.500 novas moradias populares por meio do programa Casa Verde e 

Amarela; 

- Criar auxílio para a reforma de moradias, atendendo às populações em 

vulnerabilidade social das zonas urbana e rural; 



- Viabilizar a implantação do Centro Socioeducativo, para o cumprimento de penas 

aplicáveis aos adolescentes em conflito com a lei; 

- Criar o Serviço de Vigilância Socioassistencial; 

- Implantar o Serviço de Atendimento Especializado à População em Situação de Rua; 

- Implantar equipes volantes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 

para cobertura da população residente na zona rural; 

- Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio, para assistência às 

pessoas idosas e com deficiência; 

- Ampliar o Programa Aprendiz Social; 

- Criar programa de profissionalização e inserção no mercado de trabalho para 

mulheres vítimas de violência; 

- Implantar o Serviço de Guarda Subsidiada em Família Extensa, Ampliada ou Afetiva, 

para o cuidado de crianças, adolescentes, idosos e deficientes em situação de risco. 

 

5. Segurança  

-  Ampliar o apoio às Polícias Civil, Militar e Bombeiro Militar, com recursos de 

tecnologia para aumento da eficácia e eficiência de seus serviços;  

-  Ampliar a mobilidade policial em atendimento à comunidade; 

- Implantar a tecnologia digital para o sistema de comunicação por rádio da Polícia 

Militar; 

- Substituir a tecnologia analógica por digital, com tecnologia embarcada que acelere 

registros de ocorrências; 

- Revitalizar e ampliar o serviço de videomonitoramento (Olhar Atento); 

- Renovar a frota das polícias, substituindo veículos com mais de três anos de uso. 

 

6. Agricultura 
- Criar o Arranjo Produtivo Local (APL) das atividades agroecológicas; 

- Ampliar e promover a cultura da agricultura familiar; 

- Incentivar a Feira do Produtor Rural; 

- Fornecer subsídios para apoio às atividades agrícolas e pecuárias de pequeno porte; 

- Fortalecer ações de segurança alimentar e nutricional no Município; 

- Assegurar a compra direta dos produtos da agricultura familiar em Itabira; 

- Promover o aumento da produção leiteira no Município; 

- Fomentar a diversificação econômica rural; 



- Apoiar o desenvolvimento da equinocultura no Município; 

- Fortalecer e consolidar o Centro de Referência de Agronegócio Sustentável; 

- Desburocratizar e tornar menos onerosa a regularização de agroindústrias; 

- Garantir a continuidade de atividades de assistência técnica, de extensão rural e de 

defesa sanitária animal e vegetal; 

- Disponibilizar estrutura de apoio para a obtenção do crédito rural junto aos bancos de 

fomento; 

- Manter parceria com EMATER e IMA; 

- Facilitar aos produtores rurais a certificação pelo SIM (Selo de Inspeção Municipal), 

permitindo legalmente a comercialização de seus produtos em todo o território 

nacional. 

 

7. Cultura  

-  Ampliar, promover e divulgar a história e obra de Carlos Drummond de Andrade;  

-  Implantar um portal eletrônico de cultura;  

-  Democratizar a cultura da cidade: criar espaços culturais e de lazer descentralizados 

nos distritos e comunidades rurais;  

-  Incrementar o Festival de Inverno, priorizando as atividades culturais locais. 

 

8. Esporte e Lazer 
- Reativar a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude; 

- Ampliar o Programa Vida Ativa; 

- Investir e apoiar o futebol amador (juvenil, adulto e master); 

- Investir em esportes especializados; 

- Resgatar a prática das “Ruas de Lazer” nos bairros; 

- Criar campeonato de jogos eletrônicos; 

- Criar espaços de esportes radicais; 

- Desenvolver ações para incentivar o turismo local nas áreas urbanas e rurais com 

foco no cidadão itabirano, a exemplo do distrito de Ipoema e da comunidade de Serra 

dos Alves; 

- Implantar a Estação de Esporte Radical de Aventura (voo livre, escalada, 

montanhismo). 

 



9. Meio Ambiente 
- Promover a recuperação de áreas degradadas; 

- Ampliar o monitoramento dos impactos ambientais; 

- Implementar educação ambiental eficiente, com indicadores de qualidade; 

- Ampliar o Programa de Preservação das Águas; 

- Promover a revitalização das Áreas de Preservação Permanentes na área urbana do 

Município; 

- Ampliar áreas verdes, elaborar e executar o plano de arborização urbana; 

- Implementar a regularização ambiental das atividades potencialmente poluidoras; 

- Estabelecer práticas que garantam os direitos universais pelos animais, com estrutura 

própria e sistemática para atender a castração de cães e gatos; 

- Modernizar a gestão de resíduos sólidos urbanos; 

- Incentivar a mobilidade urbana sustentável. 

  

Conclusão 

Itabira recupera sua força e volta a ser um ambiente favorável a investimentos. Prova 

disso está nas grandes obras públicas e na chegada de novas empresas, ampliando a 

cadeia econômica da cidade. Estamos transformando uma economia baseada na 

mineração, em uma economia impulsionada pela tecnologia e pelo conhecimento, aliada 

à proteção e à valorização social. 

Depois de um reequilíbrio nas contas do Município, o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável é pensado para multiplicar oportunidades em um território que se consolida 

fértil para grandes conquistas e investimentos transformadores. 


