
V FÓRUM VIVA CACHOEIRO

Breves sínteses de cenários 
desejados



1º Seminário - Cuidar do Ser

Saúde

Atuação mais efetiva das políticas de saúde

na área de prevenção, visando minimizar as

situações de vulnerabilidade, além de

promover maior envolvimento da sociedade
nos espaços de controle de saúde.



Educação básica

Espaços educacionais cujo ambiente estimulante

afete professores, pais e estudantes,

promovendo maior interesse dos jovens na
carreira do magistério, por meio de valorização

da carreira e concursos públicos, sem deixar de

atender à políticas públicas para educação de

jovens e adultos, programas de alfabetização e

um tratamento adequado às escolas de periferia.



Segurança pública

Uma cidade humanizada e segura, com
políticas públicas sociais integradas com as

políticas de segurança, com uma polícia

capacitada em inteligência e com efetivo
capaz de oferecer segurança aos munícipes.



Assistência social
Atuação mais efetiva e integrada entre as políticas de
assistência, educação e saúde, na área de prevenção,
visando minimizar as situações de vulnerabilidade e riscos
sociais, redução das ocorrências de vulnerabilidade e
risco social em todas as áreas de abrangência dos CRAS,
melhorando a qualidade de vida das famílias assistidas.
Tudo isso com maior envolvimento da sociedade nos
espaços de controle social.



2º Seminário – Cuidar do lugar

Mobilidade urbana
Cidade acessível para todos, sem distinção, e

organizada de maneira a permitir os deslocamentos

com segurança e em tempo razoável, para que o

cidadão possa usufruir de todos os espaços de sua

cidade independentemente de sua condição social ou

física, superando o tanto quanto possível a dicotomia

centro-periferia.



Segregação urbana e ocupações em áreas de
risco
Maior respeito ao relevo da cidade, com construções orientadas e
planejadas, ocupando espaços adequados e seguro à vivência
humana, paralelamente a um trabalho constante de minimização
dos riscos para aqueles que ainda vivem próximos à ameaças de
enchentes, desabamentos e outros perigos, valorizando a
periferia da cidade e promovendo a superação de estereótipos
que afetam a alguns bairros do município, reforçando o ciclo de

concentração de desvantagens sociais.



Planejamento urbano
Planejamento urbano focado na satisfação dos

munícipes e não somente nos interesses

econômicos de uma elite, fiscalizando a execução

das obras com qualidade, para que as mesmas

tenham durabilidade e cumpram durante o prazo

esperado a sua finalidade social.



Qualidade de vida na cidade (beleza, qualidade
do ar, espaços de lazer, etc.)

Humanização da cidade, valorizando as praças dos
bairros, incrementando os passeios públicos
pensando no pedestre e revitalizando espaços de
vivência social, em especial da Ilha do Meirelles.



3º Seminário – Cuidar do futuro

Educação superior

Ciência, tecnologia e inovação;

Desenvolvimento econômico;
Integração regional;



3º Seminário – Cuidar do futuro

Em uma síntese geral, “Cuidar do Futuro” significa viabilizar
mais oportunidades para o desenvolvimento econômico dos
cidadãos do município, a partir da ampliação de vagas no
ensino superior públicas e privadas, uma maior integração com
os municípios da região que recebem grandes investimentos, e
a aposta em novas matrizes econômicas para além do setor de
rochas ornamentais, que contemplem novas profissões de
cunho tecnológico, serviços e contemplem o desenvolvimento
sustentável.


