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GOVERNO LEVA EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS

DIRETORIAS REGIONAIS
O secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
deputado Cássio Soares, se encontrou com os 19 diretores
regionais, na quinta-feira (15), na Cidade Administrativa,
e se colocou à disposição para o desenvolvimento dos
trabalhos em conjunto ao longo deste ano.
“Estamos pactuando nossas metas e queremos
contar com cada regional para desempenharmos as
ações regionalizadas de forma efetiva”, ressaltou.
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No Dia Internacional da Mulher, o
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Governo de Minas mostrou mais uma vez
que o trabalho integrado entre diferentes
áreas resulta em políticas públicas
efetivas para a população. As Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese), de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (Sectes) e de Educação (SEE) se
uniram para levar educação em direitos
humanos para as escolas públicas
estaduais de todo o Estado.
Os secretários Cássio Soares (Sedese),
Narcio Rodrigues (Sectes) e a secretária
Secretários lançam Rede de Educação em Direitos Humanos
adjunta de Educação, Maria Ceres Pimenta
(SEE), lançaram, no último dia 8, a Rede de Educação em sobre o tema para conselhos de direitos humanos,
Direitos Humanos. O objetivo é conscientizar os jovens conselhos tutelares, educadores, servidores públicos
sobre a importância de se promover os direitos da mulher, e profissionais envolvidos com o Disque Direitos
da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com Humanos (0800 031 11 19).
deficiência e de outros grupos vulneráveis na sociedade.
Com a estrutura tecnológica e funcional da Rede de
Com a iniciativa, as diretrizes da Lei Maria da Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e Telecentros
Penha passa a fazer parte da rotina dos estudantes do Estado, a iniciativa vai possibilitar a participação
das escolas estaduais. “Reunimos três áreas distintas, de um número maior de pessoas. “Vamos ampliar a
porém, com o mesmo objetivo, que é a promoção do oferta de serviços ao cidadão e oportunizar que as
ensino e a capacitação em Direitos Humanos. Nossa pessoas ampliem a percepção do que é cidadania. As
ideia é sensibilizar, principalmente os homens, para ferramentas que estamos juntando são oportunidades
que eles respeitem a mulher como mãe, filha, esposa para colocarmos a rede CVT a serviço dessa causa”,
e, enfim, como cidadã. Não mediremos esforços para ressaltou o secretário Narcio Rodrigues.
avançarmos cada vez mais e vamos fazer de tudo para
“A Rede de Educação em Direitos Humanos será
que isso seja realizado da melhor maneira possível”, importante para a formação de todos os profissionais
destacou o secretário Cássio Soares.
de educação e o dia de hoje marca a nossa caminhada”,
A nova rede prevê capacitações permanentes concluiu a secretária adjunta, Maria Ceres Pimenta.

Mais informações: www.social.mg.gov.br

MUNICÍPIOS SE PREPARAM PARA INICIAR
DIAGNÓSTICO POR MEIO DO PORTA A PORTA
O primeiro passo para a implantação do Programa
Travessia em 75 municípios foi dado nesta quarta e
quinta-feira (14 e 15), com o início da capacitação
do Projeto Porta a Porta.
Lançado em 2011 pelo Governo de Minas e
coordenado pela Sedese, o Porta a Porta promove,
de casa em casa, a busca ativa para identificar as reais
necessidades das famílias em situação de privação social
e, assim, subsidiar as ações do Programa Travessia.
Mais 200 mil domicílios devem ser visitados nesses 75
municípios. A previsão é que os questionários, com
perguntas no âmbito da saúde, educação e padrão de
vida, comecem a ser aplicados ainda neste mês.
“Só por meio da identificação de privações é que vamos
conseguir fazer todo o plano de intervenção do Estado
nesses municípios, entendendo que vamos estar mais
próximos da realidade dos moradores e dos municípios
que serão visitados. Isso nos possibilita entender o que
esses domicílios têm de privação, para levarmos recursos,
projetos e programas para que eles possam sair dessa
privação”, disse a subsecretária de Projetos Especiais de
Promoção Social da Sedese, Maria Albanita Roberta de
Lima, durante a abertura dos trabalhos.
O assessor de Articulação, Parceria e Participação
Social do Governo de Minas, Ronaldo Pedron, também
participou da abertura do treinamento. Ele destacou que
a busca por pessoas que passam por privações é uma
‘obsessão’ do Governo de Minas. “Este instrumento é
algo impressionante que, de fato, possibilita a mudança
ou a travessia de condições de determinado lugar”,
disse, lembrando que a etapa do Projeto Porta a Porta é
‘primordial’ para o sucesso das ações seguintes.
O município de Comercinho, no Vale do Jequitinhonha,
vive a expectativa de iniciar o diagnóstico do Porta a
Porta e, posteriormente, ser beneficiado pelo Programa
Travessia. “É um projeto que já ouvimos comentar. Em
Itinga, próximo a Comercinho, o Travessia deu muito
certo. A gente sabe que a cidade vizinha mudou e temos a
expectativa que o nosso município mude também”, disse
o assistente social, Patrico Gomes Soares.

Balanço
No ano passado, mais de 128 mil domicílios foram
visitados pelo Porta a Porta, em 59 cidades. A partir
do diagnóstico apresentado, as políticas públicas para
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Representantes dos municípios em capacitação para o Porta a Porta

os municípios beneficiados são planejadas de forma
efetiva, para atender a demanda de cada população.
Outro projeto que beneficia famílias identificadas por
meio do Porta a Porta é o Banco Travessia, que incentiva
o retorno e a inserção de pessoas aos estudos. Cada
morador inserido na iniciativa que retomar os estudos
pode abrir uma poupança para a família no Banco
Travessia. Se passar de ano, acumula mais na conta. Cada
ação da família que garanta qualificação profissional ou
eleve o nível de escolaridade também será transformada
em mais dinheiro na poupança. O Banco Travessia foi
criado em 2011, em dez cidades. Neste ano, mais 30
municípios serão atendidos pela iniciativa.

Municípios
Açucena, Araponga, Barra Longa, Brasilândia de
Minas, Cabeceira Grande, Cachoeira de Pajeu, Campo
Florido, Candeias, Comercinho, Conceição do Mato
Dentro, Cônego Marinho, Congonhas do Norte, Curral
de Dentro, Divisa Alegre, Divisópolis, Felisburgo,
Francisco Dumont, Fruta de Leite, Gonzaga, Grão
Mogol, Guaraciaba, Guaraciama, Guaranésia, Ibiaí,
Ibiracatu, Icaraí de Minas, Imbé de Minas, Iraí de
Minas, Jequeri, Jordania, Juvenília, Lagoa Formosa,
Lagoa Grande, Leme do Prado, Limeira do Oeste,
Machacalis, Malacacheta, Mata Verde, Materlândia,
Mesquita, Miradouro, Montezuma, Novorizonte,
Orizânia, Peçanha, Periquito , Pintópolis, Presidente
Olegário, Riacho dos Machados, Rio do Prado, Rio
Espera, Rio Paranaíba, Rubelita, Rubim, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto, Santana do Manhuaçu,
São Bento Abade, São Francisco de Paula, São José
do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Romão, São
Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, São
Thomé das Letras, Senador Modestino Gonçalves,
Simonésia, Tiros, Vargem Grande do Rio Pardo,
Varzelândia, Minas Novas, Vargem Alegre, Santa
Cruz do Escalvado, Carlos Chagas.
Mais informações: www.social.mg.gov.br

SECRETÁRIO CÁSSIO SOARES PARTICIPA
DE REUNIÃO DO CEAS
O secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, deputado Cássio Soares, participou da 166ª
Reunião Plenária Ordinária do Conselho Estadual
de Assistência Social (Ceas), realizada na sede
do Conselho, onde conheceu as instalações e foi
apresentado aos conselheiros.
Durante a reunião, realizada no dia 1° de março,
o secretário agradeceu a acolhida em sua primeira
participação no Ceas e enfatizou a importância
do conselho para a sociedade mineira. “O Ceas é
extremamente atuante e trabalha com atividades
diferenciadas de outros conselhos. A minha
intenção à frente da Sedese é dar continuidade às
boas práticas já desenvolvidas e trabalhar com muita
disposição para minimizar as desigualdades sociais
do nosso estado”, ressaltou.
O secretário Cássio Soares finalizou colocando-se à
disposição para novas ideias e sugestões, desejando
um bom trabalho para a equipe do Ceas neste ano.

Ceas
O Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) é um
órgão de controle social do sistema descentralizado e
participativo de assistência social, de caráter e composição
paritária entre Governo e Sociedade Civil. Foi criado pela
Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, tendo iniciado suas
atividades em julho de 1997. É vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social.
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Equipe da Sedese na 166ª reunião do Ceas

PROJETO INCENTIVA A VALORIZAÇÃO PESSOAL
DE MULHERES DO COMPLEXO ESTEVÃO PINTO
O Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto,
localizado no bairro Horto, em Belo Horizonte, foi o
segundo a receber a visita do Projeto “Se Cuida”, lançado
este ano pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
para Mulheres (CEPAM). Na terça-feira (13),as detentas
do complexo foram envolvidas em atividades culturais,
palestras sobre higiene pessoal, saúde, além de serem
incentivadas a participar de um curso de penteado afro.
A primeira atividade do projeto foi realizada no
Dia Internacional da Mulher, 8 de março, na Ala
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Projeto “Se Cuida” leva atividades culturais para detentas

Feminina do Presídio de São Joaquim de Bicas e teve a
participação da Cônsul dos Estados Unidos para Minas
Gerais, Merry Miller, além da presença da promotora de
Justiça e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos
do Ministério Público, Nívia Mônica. Cerca de 250
mulheres participaram da ação, que teve distribuição
de kits de higiene pessoal, capacitação profissional,
palestras e até show com o humorista Thiago Comédia.
Idealizadora do “Se Cuida”, a coordenadora Especial de
Políticas Públicas para Mulheres, Eliana Piola, explica que
o projeto tem como objetivo principal ajudar as mulheres
a serem reinseridas na sociedade, de maneira digna.
“A aparência é importante para ingressar no
mercado de trabalho. Às vezes, quando essas mulheres
saem do presídio, a autoestima está muito baixa e elas
precisam se cuidar em todos os aspectos: estético,
intelectual, espiritual, profissional. Buscamos mostrar e
ajudá-las nessas questões”, explica Eliana Piola.
O “Se Cuida” conta com a parceria do Conselho da
Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas
Gerais, além do apoio da Secretaria de Estado de Defesa
Social. “A reação das meninas é emocionante. Elas choram
e sempre pedem para ter continuidade”, conclui Piola.

Mais informações: www.social.mg.gov.br

