
INICIATIVAS INOVADORAS 
INDICAÇÃO DO SETOR POPULAR DO COMPUR 



APRESENTAÇÃO GERAL 

ORIGEM: o Grupo Rainha das Agulhas é uma 
iniciativa da Urbel, de autoria de pessoas da 
comunidade dos bairros Santa Cecília e Vila Pinho, 
que funciona desde o mês de agosto de 2017 (1 ano 
e 4 meses). 
 

ONDE ATUA: é formado por moradores dos 
residenciais Serras de Minas (I e II) e do Vale do 
Jatobá, na região do Barreiro. 
 
 



APRESENTAÇÃO GERAL 
O QUE PRODUZ: Confecciona produtos artesanais 
diversos utilizando materiais recicláveis, com foco 
na sustentabilidade. Além da preocupação com o 
meio ambiente, a atividade possibilita: 
 
• a integração 
• o desenvolvimento local 
•o fortalecimento da comunidade com a geração 
de trabalho, renda e inclusão social dos 
moradores.  
 



APRESENTAÇÃO GERAL 
O grupo atinge mulheres que possuem 
dificuldades de se inserir no mercado de 
trabalho por: 
• Idade     
• Saúde 
• Família 
 
Muitas mulheres possuem dificuldades em 
abandonar pensamentos como: “não tenho 
mais idade para aprender nada”, “não 
tenho capacidade para aprender nada”.  
 

“Poder de participação social”, 

esse é um dos princípios básicos 

do empoderamento feminino. É 

permitir que a mulher lute por 

seus direitos, entenda seu 

papel na sociedade e seja 

valorizada por isso. Empoderar 

uma mulher é o mesmo que 

valorizá-la” 
 

(Site Empreenda com propósito (guia de 

empoderamento feminino) 

 

 

 



PONTOS DE DESTAQUE 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(17 Objetivos para transformar o mundo) 
 
1- Erradicação de pobreza  
3 - Saúde e Bem-estar 
5 - Igualdade de Gênero 
8 - Trabalho decente e crescimento econômico 
9 - Industria, inovação infraestrutura 
10 - Redução das desigualdades   
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS  
12 - Consumo e produção responsável  
17 - Parceria e meios e implementação 
 

 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 

O grupo, atualmente, tem conhecimento da importância do trabalho que 
vem realizando, da sustentabilidade e da reciclagem por isso é grande o 
sonho de levar e mostrar o produto pra fora da comunidade e até 
mesmo replicar a ideia em outras comunidades. 
 
O trabalho ainda é restrito ao próprio bairro onde tudo é confeccionado, 
mas almeja conseguir ampliar a visibilidade do projeto, participando de 
feiras e levando uma feira de artesanato para a região, onde há artesãos 
de diversas áreas que poderão aproveitar a oportunidade. 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 



OBRIGADA 



INICIATIVAS 
INOVADORAS 
INDICAÇÃO DO SETOR TÉCNICO DO COMPUR 



 

 

● O Movimento Nossa BH é um coletivo constituído em 2008 por cidadãs e cidadãos com 

o objetivo de participar da construção de uma cidade mais justa, democrática e 

sustentável. São 10 anos de atuação cujo o trabalho se dá por meio de duas frentes: 

 

○ Incidência em políticas públicas pensando desde o orçamento ao planejamento 

das políticas setoriais; 

○ Ações diretas que criam uma fissura e uma utopia no cotidiano da mobilidade. 
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MOVIMENTO NOSSA BH  

 

● PROJETOS 

○ #ObservamosBH; 

○ MobCidades: orçamento e direitos  

● Atuação: cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana e em conexão com outras 

cidades do país. 

● Fortalecer espaços e instituições da sociedade civil, em diálogo com o poder público, 

para a construção de uma mobilidade urbana mais inclusiva, ativa, coletiva e 

sustentável. 

● Ambas iniciativas tiveram início no ano de 2017. 

 



#ObservamosBH 
BH 

 

● OBJETIVO: 

Tornar a sociedade civil mais atuante nas políticas de mobilidade urbana, articulando-as às 

questões e políticas climáticas 

● EIXOS DE ATUAÇÃO 

○ Nível local: ObsMob-BH atua na construção de indicadores e políticas de 

mobilidade mais sustentáveis; 

○ Nível regional: ObsMob-BH atua nos espaços metropolitanos, incidência na 

elaboração do PlanMob-RMBH e a integração dos 34 municípios da RMBH. 

○ Identificar e articular atrizes e atores, formar e sensibilizar para as políticas 

públicas de mobilidade urbana e mudanças climáticas; e  

○ Divulgar e comunicar para promover a mobilidade urbana sustentável no âmbito 

municipal e metropolitano. 



#ObservamosBH 
 

 
ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: 

 
● Atuação em busca de uma política de mobilidade urbana com priorização efetiva dos 

transportes coletivos e ativos sobre os individuais motorizados. 
 

ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
 

● Atuação no Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência; 
● Integração discursiva e prática entre mudanças climáticas e mobilidade urbana 

sustentável. 
 
ODS 17 - PARCERIA EM PROL DAS METAS 
 
● Diálogo e construção conjunta com movimentos sociais, setores da sociedade civil, 

governo estadual e governo municipal. 
 

 



#ObservamosBH 
BH 

 
● DESAFIOS 
 

○ Melhoria e consolidação dos instrumentos de controle social da mobilidade 
urbana e a ausência de instrumentos deliberativos sobre a mobilidade Conselho 
Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB). 

 
○ Necessidade de reinventar cotidianamente as formas e os conteúdos dos diálogos 

com a sociedade civil; 
 
○ Falta de disposição de atores públicos em propor caminhos alternativos, criativos e 

mais eficientes e a descontinuidade de políticas e processos; 
 

 

 



#ObservamosBH 
BH 

 
● RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

○ O projeto é financiado pelo iCS - Instituto Clima e Sociedade uma ponte entre 
financiadores internacionais e nacionais e parceiros locais que é uma frente aos 
problemas climáticos a partir de uma lente social. 

 
 
○ Arranjo institucional capaz de lidar com as demandas sociais no que diz respeito 

às políticas de mobilidade e clima; 
 



 
● ESCALA 

 10 cidades brasileiras composta por uma rede local: BH em Ciclo; Movimento Unificado de 

Deficientes Visuais; Observatório Social de Belo Horizonte o Tarifa Zero BH e Fórum das 

Juventudes da Grande BH. 

● OBJETIVOS 

○ Buscar aprendizado e incidência no orçamento público municipal; 

○ Aumentar as capacidades das organizações da sociedade civil sobre orçamento 

público, com foco na transparência e em ações de incidência em políticas públicas 

de mobilidade urbana; 

○ Disseminar a pauta da mobilidade urbana sustentável e do controle social do 

orçamento público na sociedade; e 

○ Mobilizar e comunicar sobre o tema. 

 

MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 



MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 
 

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: 

● Incidência no orçamento público municipal, aprovando emendas orçamentárias como:  

○ Implantação de paraciclos; 

○ Auxílio no deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida nas estações de 

integração do Move; 

○ 100km de faixas exclusivas para ônibus; 

○ Implantação de Zonas 30 nas 9 regionais; 

○ 8 emendas aprovadas em 2017 e 13 emendas aguardando votação no plenário da 

CMBH em 2018. 

 



 

ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO: 

● Realização do evento MobMulheres: 

propor diálogos de uma cidade para e com 

as mulheres por um planejamento da 

mobilidade urbana sensível ao gênero. 

● Envio de proposta de emenda 

orçamentária para a realização de 

campanhas contra o assédio no 

transporte público. 

 

 

 

MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 



 

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES: 

● Realização de relatórios de análise da 

execução do orçamento público de 

mobilidade urbana a cada 04 meses; 

● Participação nas audiências públicas de 

prestação de contas do município; 

● Participação nas audiências públicas sobre 

o ciclo orçamentário. 

 

 

 

 

MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 



MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 

ODS 17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS: 

● Ações de mobilização para o tema da 

mobilidade urbana inclusiva, ativa e coletiva: 

○ Oficinas de incidência no orçamento 

público; 

○ Mesas de discussão sobre mobilidade e 

gênero; 

○ Outro olhar sobre a mobilidade: Vistoria 

na Estação Vilarinho; 

○ Semana da Mobilidade 2017 e Mês da 

Mobilidade 2018. 

 

 



 

 

● RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

○ Engajamento das/os participantes é o principal: as ideias de incidência e debate 

vêm das organizações envolvidas no projeto; 

○ O projeto é financiado pela União Europeia, tendo o INESC (Instituto de Estudos 

Socioeconômicos) como coordenador nacional. 

 

 

MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 



● DESAFIOS 

○ O processo de envio de emendas 

orçamentárias pela sociedade civil 

é bastante complexo e tem 

muitos entraves técnicos; 

○ Depois de aprovadas as emendas 

para o orçamento, não vemos 

receptividade da Prefeitura em 

executá-las. 

 

 

MOBCIDADES: Orçamento e Direitos 



 

#ObservamosBH 

● Possibilidades de replicação no 

território: ressignificação do  

espaço público. 

 

 

POTENCIAL TRANSFORMADOR 
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POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

#ObservamosBH 

● Alcance dos efeitos no território da 

cidade: 

○ Processo de debate nas 

Comissões Regionais de 

Transporte e Trânsito 

(CRTTs). 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

#ObservamosBH 

● Alcance dos efeitos no território  

da cidade: 

○ Reunião livre do Conselho 

Municipal de Mobilidade 

Urbana de Belo Horizonte. 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

#ObservamosBH 

● Construção de entendimento 

conjunto sobre mobilidade e 

clima: Representação no 

Ministério Público - COMRB 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

#ObservamosBH 

● Alcance dos efeitos no  

Território:  

o Caravana Metropolitana + A 

Juventude Okupa a Cidade 

 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

#ObservamosBH 

● Participação no Comitê 

Municipal sobre 

Mudanças Climáticas e 

Ecoeficiência. 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

MOBCIDADES - Orçamento e Direitos:  

● Possibilidades de replicação no 

território 

○ Interesse de outras cidades e 

outras áreas em atuar com a 

incidência no orçamento 

público, como tem sido o caso 

de parcerias iniciais com 

Contagem e a área de 

Educação. 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

MOBCIDADES - Orçamento e 
Direitos:  
 
● Pautando agendas: 

 
#VereadorAproveoPlanoDiretor 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

MOBCIDADES - Orçamento e Direitos:  
 
● Aprovação de emendas ao 

orçamento de mobilidade urbana.  

○ Aprovação de 8 emendas ao 

orçamento público em 2017 e 

13 emendas em tramitação em 

2018; 

○ Formulações a respeito da 

equidade de gênero na 

mobilidade urbana. 

 

 



POTENCIAL TRANSFORMADOR 
 

MOBCIDADES - Orçamento e 

Direitos:  

● Debate sobre 

financiamento do 

transporte público: Roda 

de Conversa Violência 

Institucional na 

Mobilidade Urbana. 

 



 

comunica.nossabh@gmail.com 

www.nossabh.org.br 

Seguimos!  


