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DE JANEIRO A SETEMBRO, DDH RECEBEU
MÉDIA DE 16 DENÚNCIAS POR DIA
O Disque Direitos Humanos (0800 031 1119)
recebeu, de janeiro a setembro deste ano, cerca de 16
denúncias por dia de violações de direitos humanos de
crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e
detentos. Foram 2.910 denúncias de várias regiões do
estado, a maioria delas para relatar crimes ocorridos
dentro da própria casa e cometidos por familiares.
Do total de relatos, 1.776 foram de crimes contra
crianças e adolescentes, dos quais a maior incidência
foi de violência física dentro da própria casa, com 676
relatos, e 575 denúncias de negligência e abandono.
As violações cometidas contra a população idosa
aparecem em seguida, com 831 denúncias. Neste
caso, o relato mais comum foi o de maus-tratos
familiares, com 542 ligações.
O serviço também registrou 122 denúncias de
crimes contra mulheres, dos quais 110 foram de
agressão e maus-tratos.
Os crimes contra pessoas com deficiência foram
denunciados 87 vezes nesses nove meses, sendo 68
registros de agressão e maus-tratos.
Criado em 2000 pelo governo de Minas, o serviço
recebe ligações de todo o Estado. Os relatos recebidos
são encaminhados para os conselhos e delegacias
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especializadas. Em alguns casos, dependendo da
gravidade e urgência, até mesmo a Polícia Militar
pode ser acionada.
Toda pessoa pode ajudar a combater qualquer
violação, sobretudo as sofridas pelos grupos mais
vulneráveis como mulheres, idosos, pessoas com
deficiência, crianças e adolescentes, LGBTs, entre
outros. O serviço é sigiloso, gratuito e funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Para que
a denúncia seja apurada com mais agilidade e
as providências tomadas, o denunciante precisa
fornecer informações básicas, como identificação da
vitima e do agressor, além do endereço completo do
local da violação.

ADESÃO AO POUPANÇA JOVEM DE POUSO
ALEGRE VAI ATÉ 19 DE OUTUBRO
Alunos do primeiro ano do ensino médio de
9 escolas públicas estaduais participantes do
Poupança Jovem, em Pouso Alegre, já podem
aderir ao programa. As adesões deverão ser feitas
nas escolas participantes e o prazo termina dia 19
de outubro. Em cada estabelecimento de ensino
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Adesões em Pouso Alegre vão até 19 de outubro

haverá uma equipe da coordenação, para orientar
os alunos e receber as adesões.
No ato da inscrição, o estudante deverá apresentar a
seguinte documentação: CPF (original e cópia) e carteira de
identidade - ou, na falta destes documentos, a certidão de
nascimento, juntamente com o comprovante de endereço.
Os menores de 18 anos também deverão apresentar o CPF
e a carteira de identidade dos pais ou responsáveis.
Ao fazer a adesão, o aluno também assina um termo
em que se compromete a participar das atividades e
seguir todas as normas do Poupança Jovem.
Criado em 2007, o programa tem como objetivo
estimular a capacidade dos jovens de planejar o futuro,
aspirações pessoais, profissionais, planejamento
financeiro e criar melhores condições de ingresso no
mercado de trabalho. Quem participa da iniciativa,
cumpre todas as atividades estabelecidas e é aprovado
recebe, ao final dos três anos, o valor de R$ 3 mil.
Mais informações: www.social.mg.gov.br

INCLUSÃO É RESSALTADA NO DIA NACIONAL DE
LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Apesar das conquistas que as pessoas com algum
tipo de deficiência obtiveram nos últimos anos,
devido às políticas e leis criadas, ainda são muitos
os preconceitos e dificuldades que elas enfrentam.
Por esse motivo, o dia 21 de setembro foi instituído,
por meio da Lei Federal nº 11.133/2005, como o Dia
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
Para marcar a data, a Coordenadoria Especial de
Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência (Caade), da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese),
realizou no último dia 21, na Cidade Administrativa,
uma mobilização com distribuição de panfletos e uma
apresentação do grupo de dança Superar, de Belo
Horizonte, composto por pessoas com deficiência.
O servidor do Instituto Estadual de Florestas (IEF),
Miguel de Paula Júnior, disse ter ficado emocionado
com a dança. “Tem gente que tem tudo e coloca
empecilhos nas coisas que deseja fazer. Acredito
que para ser feliz basta querer, independente de
quais sejam suas condições físicas e financeiras. Esse
momento foi uma verdadeira lição de vida”, concluiu.
A deficiente física Débora Netto Bruzzi de Carvalho,
de 24 anos, contou que dança há nove anos.
“Sempre gostei de música e a dança foi a maneira que
encontrei para expressar minha liberdade. Quando
estou dançando, sinto uma sensação que não tenho
palavras para descrever”, resumiu.
De acordo com a coordenadora da Caade, Ana Lúcia
de Oliveira, o objetivo da ação é mostrar os dilemas
enfrentados por esses indivíduos e a importância de
serem consideradas pessoas capazes e normais.
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Apresentação do grupo Superar na Cidade Administrativa

Quarto crime mais denunciado
As manifestações de proteção às pessoas com
deficiência estão sendo, até o momento, o quarto
tipo de queixa mais registrada neste ano, por meio
do Disque Humanos (0800 031 11 19), da Sedese. O
balanço dos oito primeiros meses de 2012 revelou que
em primeiro lugar estão as denúncias contra criança e
adolescente (1.610); segundo, proteção ao idoso (733)
e, em terceiro, proteção à mulher (108). No mesmo
período, o serviço recebeu 75 denúncias de crimes
contra pessoas com deficiência.
Entretanto, segundo Ana Lúcia, o desafio de
combater a violência sofrida por esse público ainda
é grande. “Na maioria das vezes, os maus-tratos
acontecem pelos próprios familiares, que trancam
esses indivíduos em casa, além de não prestarem os
cuidados necessários. Isso acaba contribuindo para
excluí-los da sociedade”, advertiu.

MINAS SEDIA REUNIÃO DO SUAS
Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de
Assistência Social (Subas), da Sedese, sediou, na última
quinta-feira (27), na Cidade Administrativa, a Reunião
Técnica Regional Sul/Sudeste, “CapacitaSUAS”. O
objetivo da reunião foi discutir a gestão do trabalho
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Foram
apresentados, durante o encontro, os avanços que
cada estado obteve com a capacitação do SUAS,
contribuindo para a troca de conhecimento.

A reunião contou com a presença de representantes
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito
Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
além dos gestores do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS).
Geraldo Ribeiro / Sedese

EXPEDIENTE
Orgão oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
ASSCOM - Assessoria de Comunicação
www.social.mg.gov.br - comunicacao@social.mg.gov.br
(31) 3916-8235

Reunião Técnica Regional Sul/Sudeste do CapacitaSUAS

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

