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• 56 mil lâmpadas eficientes distribuídas pela 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

• 50 mil folhetos, contendo o valor que cada 
município tem a receber em relação às perdas da 
Lei Kandir, distribuídos durante debate público 
realizado em 13 territórios.

• 10,6 mil atendimentos no estande da Companhia 
de Abastecimento de Minas Gerais (Copasa).

• 7,6 mil mudas e sementes entregues pelo Sistema 
Estadual do Meio Ambiente (Sisema).

• 7,5 mil participantes das ações da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) 
para a divulgação dos programas e projetos de 
tecnologias para o setor agrícola.

• 4,2 mil participantes das ações da Secretaria 
de Estado de Esportes, incluindo orientações 
individualizadas sobre a Lei de Incentivo ao Esporte 
(LIE) e o ICMS Esportivo. 

• 4,1 mil alunos participantes da atividade sobre o 
uso consciente da água, o Show Chuá, da Copasa e 
das apresentações sobre Segurança Elétrica,

 da Cemig. 

• 2,6 mil carteiras de identidades emitidas pela 
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

• 2,4 mil participantes das oficinas e palestras sobre 
o programa Rede Cuidar, o projeto Busca Ativa de 
vagas e a Economia Popular Solidária da Secretaria 
de Trabalho Desenvolvimento Social (Sedese).

• 1,256 participantes no estande e nas oficinas do 
programa de Educação Fiscal da Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEF).

• 1,2 mil participantes da palestra da PCMG sobre 
as “Drogas e suas Consequências no Ambiente 
Familiar e Escolar”.

• 1,2 mil professores participaram das capacitações 
e 680 estudantes participaram da maratona de 
prevenção às drogas, atividades realizadas pela 
Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), 
em seis encontros dos Fóruns Regionais.

• 995 Catálogos de Apoio aos Municípios entregues 
pelo Grupo de Trabalho de Apoio aos Municípios, 
coordenado pelas secretarias de Governo (Segov)

 e Planejamento e Gestão (Seplag).

• 980 atendimentos feitos pela Companhia de 
habitação de Minas Gerais (Cohab) à mutuários, 
gestores municipais e prefeitos.

• 900 atendimentos feitos pelo Departamento 
de Estado de Telecomunicações (Detel) para a 
divulgação dos serviços oferecidos nas áreas de 
telecomunicações e radiodifusão.

• 572 certificados de Produtor Rural Destaque 
entregues pela Secretaria de Estado de Agricultura 
e Abastecimento (Seapa).

• 504 artesãos habilitados pelo Núcleo de 
Artesanato da Secretaria Extraordinária de 
Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais 
(Seedif). O processo dá direito à Carteira Nacional 
do Artesão.

• 460 atendimentos feitos pela Junta Comercial 
de Minas Gerais (Jucemg) sobre a Sala Mineira 
do Empreendedor e o Minas Fácil Digital e 50 
municípios assinaram contrato para implantação da 
Sala Mineira do Empreendedor.

• 300 agricultores familiares participaram das feiras 
da agricultura familiar organizadas pela EMATER.

• 230 participantes das oficinas da Rede de 
Desenvolvimento Institucional e Capacitação 
(REDIC), da Secretaria de Cidades e Integração 
Regional (Secir).

• 220 prefeituras atendidas pela Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) 
para informar programas, convênios e parcerias.

• 52 municípios atendidos pelo gabinete estratégico 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

• 14 encontros da Secretaria de Estado de Educação 
(SEE) com prefeitos, secretários municipais de 
educação e diretores de escolas estaduais para 
discutir as principais questões ligadas à educação

 no território.

• Presença da base comunitária móvel da Polícia 
Militar em 11 eventos dos Fóruns Regionais.

• 4 unidades regionais do Fórum Permanente 
Mineiro das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Fopemimpe) instaladas em

 quatro territórios.

• 10 oficinas para agricultores familiares e gestores 
municipais realizadas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário (Seda).

• 60 reuniões dos Colegiados Executivos. 


