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Ideias Centrais
Metodologia de Construção do Programa

• Quatro instâncias:
1. Fóruns de discussão regionalizados

• Um coordenador regional;
• Espaço de discussão permanente;
• Diálogo com a elaboração central do programa.

2. Setoriais do PT
3. Caravanas3. Caravanas
4. Debate virtual

Cronograma

1. Dia 31 – Aprovação das Diretrizes

2. Inicio de Julho: Registro da Candidatura: Primeira versão

3. Agosto: Grande seminário

4. Até a posse debate continuo até a Janeiro



Ideias Centrais
Novo Modelo de Gestão

• Superar este modelo de gestão é primordial para 
colocar Minas Gerais em sintonia com as grandes 
transformações porque passa o Brasil. 

• Superar o Estado Gestor e Recriar o Estado • Superar o Estado Gestor e Recriar o Estado 
Planejador. 

• Esta mudança significa estabelecer a primazia do 
planejamento sobre a gestão, que continua uma 
condição fundamental para o planejamento de longo 
prazo, o qual, no entanto, deve determinar suas 
metas e resultados esperados.



Ideias Centrais
Novo Modelo de Gestão

• Para que este novo modelo de gestão funcione é 
necessário capacitar e equipar todo o aparato de gestão 
do Estado; 
• valorização do servidor público estadual;• valorização do servidor público estadual;
• adoção de valores, metas e parâmetros de avalição, 

condizentes com o caráter público do Estado e não valores e 
parâmetros validos para a iniciativa privada.
• Eficiência na gestão pública não se mede com a mesma régua 

que se mede eficiência a iniciativa privada.

• transparência da gestão, como também sua capacidade de 
ouvir e interagir com a sociedade e os movimentos sociais, 
são valores centrais neste novo modelo de gesto



Ideias Centrais
Problema Básico: Desequilíbrio Regional
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Ideias Centrais
Problema Básico: Desequilíbrio Regional

• Região Central apresenta-se como a mais 
industrializada e diversificada, respondendo por 
mais de 40% do emprego industrial e cerca de 50% 
do emprego total do emprego total 



Ideias Centrais:
Descentralização Administrativa

• A descentralização da gestão administrativa é um 
conceito central nesta reformulação do papel do Estado. 

• É necessário que o centro de decisão esteja mais perto 
dos atores e das regiões. dos atores e das regiões. 

• Não é possível que uma Secretaria para tratar de assuntos 
do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, por exemplo, seja 
localizada na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. 

• O deslocamento de órgãos de administração para as 
diversas regiões de Minas Gerais permitirá que as 
questões regionais tenham a força política necessária para 
serem atendidas;



Ideias Centrais
Descentralização Administrativa

• Esta descentralização parte do entendimento que, de 
fato, as Minas são muitas. 

• Os problemas de saúde, segurança, educação, entre • Os problemas de saúde, segurança, educação, entre 
outros, não se apresentam de forma idêntica em 
todas as regiões de Minas.

• As políticas governamentais devem, portanto, serem 
capaz de atuar em duas escalas: uma mais 
horizontalizada permeando todo a Minas Gerais; e 
outra, mais especifica para cada região.



Ideias Centrais:
Minas Multipolar

• Se a descentralização administrativa é um elemento central para dar força política e 
voz às regiões, isto por si só não garante a redução das desigualdades regionais 
dentro de Minas Gerais. 

• Neste contexto, o Estado planejador se faz necessário, atuando de forma coordenada 
na indução do desenvolvimento regional e no combate às disparidades regionais.

• O fortalecimento de polos regionais de desenvolvimento é central nesta estratégia.

• Politicas coordenadas de concentração de investimentos nestes polos são 
fundamentais para que estes possam atuarem como centro irradiador do 
desenvolvimento regional.

• A transformação destes polos em centros urbanos capazes de ofertar serviços mais 
sofisticados, integrados com as cidades de seu entrono, funcionando efetivamente 
como polos de equilíbrio, contrabalançando a força centralizadora de Belo 
Horizonte, passa necessariamente pela elaboração de um amplo programa de 
ordenamento territorial e reforma urbana, alinhado com um plano de 
investimentos específicos para tais polos.   



Ideias Centrais:
Minas Multipolar

• Necessidade de pensar as politicas públicas em duas 
escalas:
• Uma horizontal que atenda todas as regiões e são 

aplicadas horizontalmente;aplicadas horizontalmente;

• Outra indutora e concentrada no polos.



Ideias Centrais:
Diversificação produtiva visando a economia 

do conhecimento

• Necessidade de superar o processo de primarização
da produção industrial

• Base de produção de conhecimento cientifico e 
tecnológico bem dispersa no estado;tecnológico bem dispersa no estado;

• Integração como as Universidades, IFETS, etc para 
orientar o processo de transformação produtiva no 
estado;

• Diversificação na direção da sociedade do 
conhecimento



Ideias Centrais:
Diversificação produtiva visando a economia 

do conhecimento

• Minas teve seu crescimento nos últimos 11 anos atrelado, 
fundamentalmente, ao desempenho do setor exportador e à 
demanda mundial por commodities minerais e agrícola (minério  
de ferro, soja, açúcar e carne, notadamente);

• Fortalecimento da região central do estado;
• Crescimento do PIB maior que a média brasileira, mas • Crescimento do PIB maior que a média brasileira, mas 

aumento da concentração;
• A dinâmica nas regiões mais pobres do estado foi dada, 

fundamentalmente, pelas políticas federais de transferência de 
renda;

• Os setores com elevada relação capital/produto (Cultura 
irrigada no cerrado; mineração em larga escala) tem forte 
incidência de impostos federais, e como demandam pouca mão 
de obra, não induzem outros negócios capazes de gerar 
arrecadação de ICMS;



Ideia Central

• Juventude (ainda em discussão)



Estrutura do Programa

1. Minas Descentralizada e Multipolar 

2. Desenvolvimento Produtivo Sustentável e Inclusivo
1. Industria
2. Serviços
3. Ciência e Tecnologia3. Ciência e Tecnologia
4. Economia Criativa
5. Empreendedorismo

3. Infraestrutura
1. Energia
2. Transporte
3. Logística



Estrutura do Programa

4. Política de Abastecimento, Segurança Alimentar e 
Agricultura Familiar 

5. Política Agricola, Abastecimento e Reforma Fundiária

6. Política Social, Cidadania e Transferencia de Renda;6. Política Social, Cidadania e Transferencia de Renda;

7. Educação

8. Saúde
9. Desenvolvimento das Cidades

4. Habitação
5. Mobilidade Urbana 
6. Regiões Metropolitanas



Estrutura do Programa
• Segurança Pública

• Meio Ambiente e Sustentabilidade

• Cultura, Turismo, Esporte e Lazer• Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

• Finanças Públicas

• Gestão Democrática: Transparência, Participação e 
Modernização

• Idosos
• Adolecentes e Crianças



Estrutura do Programa

10. Políticas Afirmativas
1. Genero
2. Igualdade Racial
3. LBGT 
4. Pessoas protadores de Deficiências Físicas4. Pessoas protadores de Deficiências Físicas
5. Direitos Humanos





GRÁFICO 1: População de Minas Gerais e 
Regiões de Planejamento – 2000 – 2010 (mil 

habitantes)



População de Minas Gerais e Regiões de 
Planejamento segundo sexo (2000-2010) – nº 

de Habitantes















PIB das Regiões de Planejamento, 
Estado e País (2000-2010) – mil R$ de 

2000










