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A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oferece, no projeto “Meninas e
meninos convivendo com respeito”, ações de formação, como grupos de estudos e rodas de conversa nas escolas,
voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e à busca pela equidade entre mulheres e homens/meninas
e meninos. O projeto foi implantado em 2017 e é coordenado pelo Núcleo de Educação, Cultura e Cidadania da
Diretoria de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial.

A Secretaria tem como objetivo elaborar e monitorar práticas pedagógicas de prevenção à violência entre meninas e
meninos nas escolas, atuando com as equipes das Diretorias Regionais de Educação. O trabalho inclui também o
desenvolvimento de ações articuladas em parceria com instituições públicas e privadas da Educação Superior e
órgãos governamentais.

Outras ações
Além das ações na área da Educação, a Prefeitura enfrenta o desafio da superação das desigualdades, da proteção
aos direitos da mulher, do combate à violência e às diferentes formas de discriminação de gênero com o
estabelecimento de ações conjuntas e investimentos sistemáticos.
Integrada à estrutura da Subsecretaria de Direitos e Cidadania, a Diretoria de Políticas para as Mulheres (DPM) é
hoje a estrutura responsável por elaborar, propor e coordenar as políticas municipais destinadas a este público. Para
o desenvolvimento de suas atribuições, a Diretoria promove a articulação de redes de entidades parceiras ligadas às
diferentes esferas do poder público, organizações não governamentais e movimentos organizados da sociedade
civil.
Benvinda é referência no atendimento
O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência é um equipamento ligado à DPM que
desenvolve um trabalho multidisciplinar de acolhimento, atendimento psicológico, social e orientação jurídica às
mulheres em situação de violência doméstica.
Seu principal objetivo é contribuir para consolidação do programa de enfrentamento à violência por meio de
estratégias de atendimento que objetivam o fortalecimento da mulher e a compreensão e prevenção dessa violência,
bem como da articulação em rede de serviços públicos para atendimento a mulheres. Além disso, os atendimentos
psicológicos e sociais e as orientações jurídicas buscam criar condições necessárias para que as mulheres
construam, com o suporte das profissionais, possibilidade de ruptura com a violência que vivenciam.
Programa Mulheres Mil
Parceria entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, o objetivo do programa é possibilitar o acesso de
mulheres, historicamente em situação de pobreza e vulnerabilidade, à educação profissional e tecnológica. O
Mulheres Mil é uma modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), sendo
executado pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) que, na capital, conta com a
parceria da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).
O programa contribui para o aprimoramento da implementação de políticas públicas ofertadas às mulheres, com
impacto direto em áreas estratégicas como educação, saúde, inclusão social, empregabilidade, empreendedorismo e
geração de renda.
Como órgão municipal corresponsável pelo Programa Mulheres Mil, a Subsecretaria Municipal de Assistência Social
(SUAAS) mapeia os locais onde deverão ser realizados os cursos a partir da identificação de demandas prioritárias e
da existência de infraestrutura adequada. Cabe à SUAAS, por meio de suas redes de assistência social, identificar
mulheres em situação de vulnerabilidade e, por meio de equipe técnica do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), mobilizar as mulheres e realizar as inscrições nos cursos.
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