Relatório do I Fórum Conexão dos Saberes
Aos 04 de fevereiro de 2011, aconteceu em São Gonçalo do Rio das Pedras, na sede da
Associação Pró-fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - FUNIVALE, o 1º Fórum
Conexão dos Saberes; tendo como objetivos principais a apresentação do grupo PET Conexão dos Saberes aos órgãos da gestão pública, as ONGS e ás comunidades com as quais
o grupo pretende trabalhar e levantar as demandas das comunidades locais.
Realizado pelo PET – Conexão dos Saberes; Com a parceria da FUNIVALE,
Associação Clube de Mães e Associação Sempre Viva; Tendo como patrocinadores o
Ministério da Educação, o Programa de Educação Tutorial, a Prefeitura Municipal de Serro e
a UFVJM e o apoio do Grupo de Pesquisa Atenção Básica.
Os integrantes do grupo PET chegaram à sede da FUNIVALE por volta das 7 horas da
manhã para finalizar a organização do espaço e organizar o credenciamento que teve início ás
8h. Após este foi servido um café aos visitantes que aos poucos foram se acomodando na sala
onde aconteceria a abertura do evento.
Ás 9h teve início a abertura do fórum, tendo a petiana Gabriele Morais como mestre de
cerimônias que deu boas-vindas a todos os presentes e convidou para compor a mesa o Sr.
Guilherme Simões prefeito do Serro, seu vice o Sr. Isnar Pimenta, a representante da Próreitoria da UFVJM a Sra. Geruza Tomé Sabino e a Tutora do PET – Conexão dos Saberes a
Sra. Mirtes Ribeiro.
Com a mesa já composta teve a palavra o Sr. Guilherme Simões prefeito do Serro que
agradeceu o convite e falou da importância de eventos como o Fórum para o município.
Segundo o mesmo: são iniciativas como essa que fazem com que o município caminhe para
um futuro melhor para todos; em seguida foi a vez do vice-prefeito o Sr. Isnar Pimenta que
agradeceu o convite e confirmou a grade importância de um evento com esse; e por fim a
representante da Pró-reitoria da UFVJM a Sra. Geruza Tomé Sabino que coloca as portas da
universidade aberta a comunidade e oferece sua parceria.
Todos demonstraram muita satisfação em estar participando do evento.
Dando continuidade foi a vez da tutora Mirtes, docente da UFVJM que agradeceu a
presença de todos os que ali se encontravam e fez uma breve apresentação do que é o Grupo
PET - Conexão dos Saberes, suas propostas e seus integrantes. Em seguida ela dirigiu aos
visitantes para que estes fossem até as salas onde aconteceriam as mesas de discussões de
acordo com o convite feito aos mesmos.

Sendo divididas em:
Mesa de Educação;
Mesa de Saúde;
Mesa de Meio Ambiente e Agricultura;
E Mesa de Cultura e Turismo/Logística e Transportes.
Sendo discutidas as principais demandas das comunidades, o grau de importância que
os respectivos levantamentos representam para elas, qual a proposta de solução e o
cronograma de tempo em que essas demandas podem ser solucionadas.
Principais temas levantados nas mesas de discussões:
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Seguido por mais ou menos duas horas e meio de discussões, das 10 ás 12:30, hora
esta que começaria a ser servido o almoço.
Ás 14h da tarde iniciou-se a Plenária de apresentações das mesas com os “Principais
temas levantados nas mesas de discussões” seguida da “Plenária de discussões”.
As petianas Fernanda e Giselia apresentaram as necessidades, propostas e parcerias
discutidas na mesa de Saúde;

Aline e Iolanda apresentaram as propostas da mesa de

Educação; Michelle e Eveline da mesa de Logística e Transporte/Cultura e Turismo; e a Sílvia
e Jaqueline apresentaram as propostas da mesa de Meio Ambiente e Agricultura,
respectivamente;
A petiana Romária ficou por conta da organização das refeições, das fotos do evento e
da circulação.
Durante a apresentação dos levantamentos feitos pelas mesas, alguns convidados
fizeram observações com relação a diversos assuntos.
A participante Izaura Ferreira frisou que e preciso uma sensibilização da população
com relação ao turismo, cultura, educação,...
A participante Sandra Moura falou da necessidade de uma melhor organização das
associações para um trabalho mais conjunto que beneficies a todos.
O Sr. prefeito se comprometeu a conseguir um maestro para a fanfarra da localidade de
Milho Verde, pedindo que para o encaminhasse um ofício de solicitação do mesmo o mais
rápido possível.
Vários participantes deixaram claro da necessidade sobre a sensibilização da
população com relação aos benefícios e riscos que o asfalto irá trazer.
Foi pedido também um maior trabalho da policia na região principalmente em épocas
de maior movimentação como férias, feriados e festas locais.
Com relação ao policiamento durante as festas a uma das secretárias da prefeitura
esclareceu que nestes casos o pedido tem que ser entregue com pelo menos 2 meses de
antecedência.
Foi pedido as autoridades presentes que o plano diretor seja apresentado as
comunidades.
A respeito do lixo, o Sr. prefeito falou que a prefeitura pretende passar a coleta do lixo
nas comunidades para uma vez por semana e que o centro de reciclagem que esta sendo
construído na cidade do Serro esta quase pronto.
Também se falou da necessidade de mais informação, conscientização e um trabalho
coletivo para melhorar a questão do lixo nas comunidades.

O Arte-Educador Teddy falou um pouco do seu trabalho no projeto “Ciranda das coisas
do coração“ que estará desenvolvendo no município do Serro; convidou a todos os
interessados em contação de história a entrarem em contato com ele no Serro para colocar o
projeto em andamento.
Em seguida nos presenteou apresentando uma contação maravilhosa para todos os
presentes.
O Sr. Manuel da EMATER falou sobre a bolsa verde – programa do estado de minas
onde a EMATER em parceira do IEF. O programa incentiva através de remuneração a
preservação de áreas de mata verdes as margens de rios, córregos, etc. Ele passou informações
como: quem poderá participar, como participar, qual o limite do terreno, etc. Também falou
sobre a reestruturação das leis ambientais no âmbito federal.
O Sr. Luciano turismologo falou da metodologia do seu trabalho junto a prefeitura do
Serro na organização da estrutura de gestão municipal para uma melhor gestão. E que
começou uma pesquisa nas comunidades de Pedro Lessa e Três Barras.
Em seguida o Sr. Prefeito Guilherme falou sobre ambientação urbana e de sua
necessidade. Segundo ele devesse respeitar os espaços de não construção nas áreas urbanas e
arborizar as cidades. Não só para uma melhor qualidade de vida nas cidades, mas também
como incentivo as populações rurais.
“[...] não adianta o falatório, a discussão, esta questão toda porque não resolve. Se
você não de exemplo não saiu do lugar. E qual exemplo você pode dar para o
homem do campo? E ele chegar na área urbana e achar que ali existe uma população
respeitosa. Que ali a ambiência urbana. Que o vizinho esta respeitando o próximo.
Que aqueles morros, daquele distrito, daquela cidade não e utilizado para agricultura
porque não e próprio. Que não se constrói casas próximo de um
barranco[...]”(Guilherme Simões – prefeito do Serro)

Em seguida iniciou-se a Plenária de discussão.
O Sr. prefeito falou que o plano diretor fora discutidos e que agora esta sendo
finalizado.
O Sr. Manuel falou dos projetos de geração de renda, das manchas de terras boas que
existem na região mas não tem como expandir a agricultura; Da preservação da cultura
agrícola da região; Da necessidade de adequar as agriculturas as mudanças climáticas, O uso
sustentável do solo; Das dificuldades em oferecer assistência técnica aos agricultores; E da
idéia de criar uma parceria com as escolas técnicas e da UFVJM e contratar estudantes
qualificados para dar assistência aos agricultores do município.
O Sr. Benedito representante dos quilombolas falou da necessidade de distribuição de
renda; da necessidade do grupo quilombola possuir uma sede, um local para realização de

reuniões, oficinas, danças, para a valorização da cultura quilombola.
A Sra. Vera Lucia presidente da Associação Santa Cruz – pediu recursos para
desenvolver as atividades de projetos que já estão em curso na localidade como a horta e a
granja, segundo ela possui mais ou menos 12 famílias dependendo destes projetos.
A Sra. Silvana secretaria de agricultura falou dos projetos que já estão em andamento
na sua secretaria como: o projeto de alimentação escolar onde a prefeitura compra todo o
alimento das escolas municipais de agricultores da própria região e do projeto do queijo.
Explicou que para participar o agricultor tem que ter o DAPE.
A participante Marlene Duarte agradeceu o convite para o fórum e falou de sua
experiência com projetos de contos e histórias nos anos iniciais da educação básica. Falou da
importância de projetos como esse na educação.
A participante Izaura falou da necessidade de levar para as comunidades cultura e
conhecimento através de historias e trazer destas comunidades suas histórias e conhecimentos.
O Sr. Rogério Moreira da comunidade de Três Barras expôs sua grande preocupação a
respeito do asfalto que esta sendo construído e dos turistas que com ele chegarão ate sua
comunidade. Pediu às autoridades que promova reuniões na comunidade para fazer melhores
esclarecimentos sobre os benefícios e riscos.
A Sra. Naci Ribeiro da comunidade de Capivari manifestou sua preocupação com a
sobrevivência das pessoas de sua comunidade, principalmente os jovens. E falou da
necessidade de conscientizar os jovens sobre os perigos das drogas.
Também reforçou sobre a necessidade de um posto de saúde na localidade para o
atendimento da comunidade e de uma coleta de lixo na comunidade segundo a mesma a
comunidade tem os latão, mas o que adianta se o lixo não e buscado; e a necessidade de
projetos que leve geração de renda para Capivari.
Também foi feito uma reclamação sobre o atendimento no consultório odontológico da
comunidade de São Gonçalo.
Foi citada também a necessidade de pessoas para escrever projetos para as associações
das comunidades para que essas consigam recursos.
Alguns participantes apresentaram projetos que gostariam de desenvolver em suas
comunidades como:


Projeto de criação de uma cooperativa dos idosos em Milho Verde para geração

de renda, cultura e lazer dos mais velhos da comunidade;


Projeto do grupo de futebol de São Gonçalo;



Projeto berço da flora – proposta para trabalhar o meio ambiente nas escolas e

comunidades;


Entre outros também citados.

Foi pedido também aos representantes das associações para levarem os documentos
das suas associações para os membros do PET- Conexão dos Saberes para que possam ajudar
as associações a manter toda a documentação em dia. Como citado por vários participantes, a
falta ou não regulamentação de todos os documentos e um dos grandes empecilhos que por
muitas vezes acaba por não permitir que as associações participem de editais para arrecadar
recursos.
As discussões foram muito ricas e interessantes, acreditasse que elas foram muito
significantes tanto para os palestrantes quanto para o público alvo convidado.
As pessoas participaram, discutiram os assuntos abordados, tiraram algumas dúvidas
com os palestrantes, muitas das necessidades expostas nas mesas até já tiveram sinal positivo
no evento já que o próprio Prefeito e seus secretários se encontravam ali.
Sem dúvida foi uma experiência muito enriquecedora, que propiciou a construção do
conhecimento mútuo para todos que participaram.
Em certa altura das discussões o Sr. Prefeito Guilherme Simões tomou a palavra para
agradecimento e prestígio do evento e se desculpou por ele e seu Vice o Sr. Isnar Pimenta não
poderem ficar até o final por terem outros compromissos agendados.
Durante o evento foram distribuídas fichas de avaliação do Fórum Conexão dos
Saberes, do qual foi gerado um relatório de satisfação do mesmo (Anexo I).
O debate continuou até ás 16:30 muito produtivo, quando então deu se por encerrado o
Fórum e a Tutora Mirtes agradeceu mais uma vez a presença de todos.
Ao término do mesmo foi servido um coffe-break e os visitantes aos poucos foram se
despedindo e indo embora em veículos cedidos pelo Clube de Mães e pela Prefeitura do
Serro.
Após todos terem ido para suas casas a tutora Mirtes reuniu os membros do Pet –
Conexão dos Saberes para uma breve avaliação do 1º Fórum a qual foi muito boa
justificando-se por ser nossa primeira experiência.
Teve então inicio a arrumação do espaço físico da FUNIVALE para que os membros
do PET também pudesse ir para suas casas.
Concluindo assim o I Fórum Conexão dos Saberes.

ANEXO I
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 1º FÓRUM DO GRUPO PET - CONEXÃO DOS
SABERES
O 1º fórum realizado pelo grupo PET-CONEXÃO DOS SABERES, teve por objetivo
levantar as demandas de cada comunidade, e apartir destas buscar possíveis soluções e
parceiros para que juntos possamos ajudar no desenvolvimento das comunidades. Neste
evento contamos com a presença de 62 pessoas, sendo 50 pessoas convidadas(palestrante e
publico alvo), 11 petianas e 1 tutora.
Durante todos os momentos estávamos

lidando com opiniões diferentes, isto

contribuiu muito para o enriquecimento do nosso fórum. Estávamos em um momento de troca
de experiências entre a união de todas as comunidades, ONGs e poder público. E para avaliar
o grau de satisfação do público em relação ao evento foi feita fichas de avaliação que foram
distribuídas entre os participantes do evento, na qual constavam as seguintes perguntas citadas
abaixo e cujas respostas nos mostrou a satisfação em relação a parceria entre PET,
comunidade, associações e prefeitura.
Foram distribuídas 17 fichas de avaliação, destas todas as 17 responderam a primeira
pergunta e obtivemos 100% de respostas:
1 - Fale sobre o que gostou:
 Infra-estrutura do evento;
 Os temas das mesas de discussões;
 Da iniciativa da UFVJM ao realizar esse encontro.
Partimos para a segunda pergunta cujo resultado foi de 47% de respostas:
2 - Fale sobre o que não gostou:
 Conversas paralelas/celulares ligados;
 Discussão final se perdeu um pouco;
 Preocupação em saber se todas as demandas levantadas serão solucionadas;
 Pouco tempo estabelecido;
A terceira e ultima pergunta estava voltada para a importância do fórum de forma
geral, obtivemos 94% de respostas validas:

3 - Fale sobre a importância do fórum:
Este evento acarretou o entrosamento entre as varias instituições envolvidas, além de
esclarecer para a comunidade que podemos contar com a parceria de varias instituições para
solucionarmos nossos problemas, para que isso ocorra é preciso nos unirmos, sermos
objetivos e cobrar.
Contribui para a sensibilização e conscientização da comunidade, além de fortalecer as
garantias de direitos das populações do serro e promover ainda mais o conhecimento da
realidade da região.
É preciso realizar com mais freqüência estes eventos, para que haja reflexão sobre as
ações, planejamento, para juntos levarmos desenvolvimento as comunidades.
De forma geral das falas dos participantes, podemos notar que esse evento
proporcionou bastante oportunidades, como ressalta o participante 1:
“ gostei da iniciativa da UFVJM de promover o 1° fórum, para reunir sociedade civil, ONGS e
poder púbico, a fim de promover a organização e qualidade de vida das comunidades chamando a
responsabilidade para todos os parceiros”

Este fórum e bastantes expectativas para todos da comunidade, eles aproveitaram para
expor suas necessidades claramente:
“é uma oportunidade para os moradores, usuários e prestadores de serviços refletirem sobre suas ações,
planejamento(...)participante

1

É de inteira importância para a comunidade se unir perante as autoridades, ressalta o
participante 2:
“este evento foi importante para que as autoridades conheçam os problemas das comunidades e a oportunidade
dos representantes em colocar suas duvidas, sugestões e até elogios...”

Em resumo pode-se de dizer que o evento obteve grande aceitação por parte das comunidades
e por ser o primeiro Fórum organizado e coordenado pelo grupo PET- Conexão dos Saberes
foi um evento de muito sucesso.

