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introdução

N

o ano 2000, nos Estados Unidos, a Organização das
Nações Unidas (ONU) fez uma reunião com representantes de 189 países para discutir os principais
problemas da população mundial. Os assuntos mais
discutidos foram a pobreza e a fome. Os governantes constataram que quase 1 bilhão de pessoas no mundo viviam
em situação de pobreza e passavam fome e, preocupados, decidiram estabelecer um pacto, um acordo para eliminar a pobreza
e a fome no mundo, até 2015.
Esse pacto recebeu o nome de Pacto do Milênio e foi feito com
objetivos e metas para serem cumpridos até o ano de 2015 e
com indicadores para acompanhar as mudanças da realidade.
Os objetivos são as mudanças que os governantes querem que
aconteçam na realidade para diminuir a pobreza e melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
As metas são os compromissos assumidos por cada governante
para atingir os objetivos.
Os indicadores são instrumentos que servem para medir se o
governante irá atingir a meta ou não no prazo estabelecido.

Os Oito Objetivos do Milênio são:
1. Acabar com a extrema pobreza e a fome
2. Atingir o ensino básico universal
3. Promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna

6. Combater o HIV/AIDS e outras doenças
7. Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
A Prefeitura de Belo Horizonte, em 2006, foi convidada pela
ONU para aderir ao Pacto do Milênio. A Prefeitura, ao aceitar o
convite, se comprometeu também a cumprir com os 8 Objetivos
do Milênio e para isso ela estabeleceu metas e indicadores.
Esta cartilha vai nos mostrar como está a realidade de Belo Horizonte de acordo com os Oito Objetivos do Milênio.

O que é a ONU?
A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma instituição formada por 192 países, que surgiu em 1945, com a missão de
promover a paz, após a tragédia ocorrida durante a 2ª Guerra
Mundial que levou à morte milhões de pessoas. Sua sede fica na
cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América.

objetivo 1
Acabar com a Extrema Pobreza e a
Fome em Belo Horizonte

A

pobreza é uma situação causada por diversos fatores, tais como a falta de trabalho, de acesso aos
serviços de saúde, saneamento básico, assistência e
educação. Por isso, dizemos que a pobreza é multidimensional. Portanto, ela não pode ser compreendida apenas sob o ponto de vista da falta de recursos.

Além disso, um fator interfere no outro, criando um ciclo vicioso.

Veja um exemplo do que seria um ciclo vicioso de pobreza: Otaviano e Matilde têm 5 filhos, o mais novo tem 3 meses e a
mais velha é uma menina de 14 anos, chamada Cláudia. Matilde
cuidava da casa e do bebê enquanto Otaviano trabalhava como
mestre de obras, numa grande empresa. A empresa mudou para
outro estado e Otaviano perdeu o emprego. Cláudia e seu irmão Mateus, de sete anos, foram para a rua vender amendoim à
noite. Cláudia, que antes era uma ótima aluna, começou a tirar
notas ruins na escola, pois ficava muito cansada. Ela não passou de ano e acabou desistindo de estudar. Quando fez 18 anos,
Cláudia resolveu procurar emprego numa firma para melhorar a
sua situação, mas não conseguiu o trabalho porque a firma só
contratava pessoas que haviam estudado até o Ensino Médio.

Famílias ou indivíduos que estão em situação de pobreza vivem, normalmente:
• com menos de meio salário mínimo
por mês;
• desempregados ou com trabalhos
precários;
• em moradias inadequadas construídas
em lugares perigosos, poluídos por lixo
e esgoto;
• abandonados nas ruas;
• sem acesso à informação, ao estudo,
ao divertimento e a práticas culturais e
esportivas;
• com acesso a alimentação escassa e
de baixa qualidade e a precárias
condições de saúde.
Se as pessoas estão vivendo nessa situação significa que o governo não está cumprindo com as suas obrigações de maneira
adequada, pois é dever do Estado assegurar à população seus
direitos para que esta tenha uma vida digna.
A Constituição Federal de 1988, nossa lei maior, estabelece que
o Estado tem o dever de garantir à população seus direitos. Os
direitos sociais previstos na nossa Constituição são: educação,
saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência
aos desamparados.
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A CIDADE DE BELO HORIZONTE E O OBJETIVO 1
Ao longo dessa cartilha, vamos analisar vários fatores que causam a pobreza - fatores relacionados à saúde, à discriminação
da mulher, ao saneamento básico, à educação.
Neste capítulo, vamos analisar a pobreza do ponto de vista da
renda. São consideradas pessoas em situação de pobreza aquelas que vivem com menos de meio salário mínimo por mês.
A Prefeitura assumiu a seguinte meta: Reduzir pela metade a
proporção da população que vive com menos de meio salário
mínimo por mês.

Para acompanhar se a Prefeitura está caminhando para atingir
essa meta, calculamos, ano a ano, quantas pessoas estão vivendo em situação de pobreza, com menos de meio salário mínimo
por mês.

VEJAMOS COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DA POBREZA EM BELO HORIZONTE?

Porcentagem da população de Belo Horizonte que
vive em situação de pobreza – 2001, 2005 e 2008

28,93%

2001

22,99%

2005

17,62%

2008

Fonte: CENSO/IBGE (1991 e 2000); PNAD/IBGE (2009)
Valores com referência no sal. mínimo de 2009.

Isto significa que a pobreza diminuiu
muito de 1990 até 2009. No entanto, a
Prefeitura sabe que há muito a se fazer
para garantir que famílias e indivíduos
não retornem à pobreza e para melhorar
as condições de vida daqueles que ainda
continuam sofrendo.
A fome é a situação limite da existência
humana, pois uma pessoa com fome não
consegue trabalhar, pensar e nem reagir.
Você sabia que no mundo existe, aproximadamente, 1 bilhão de pessoas passando fome?
Não existem indicadores exatos para
analisar a situação de fome de uma população. Para avaliarmos essa situação,
vamos refletir um pouco sobre a desnutrição infantil.

Desnutrição infantil é a situação em que
uma criança adoece por não ter sido alimentada com alimentos saudáveis e em quantidade suficiente para manter a sua saúde.

A desnutrição é um problema social causado pela falta de renda e também pela
falta de acesso das famílias aos serviços
de saúde, saneamento básico, educação
e assistência social. A pobreza e a desigualdade social são as maiores causas da
fome e, assim, da desnutrição.
Em Belo Horizonte, a taxa de crianças com
menos de 1 ano internadas por desnutrição, em 1998, era de 2,14, já em 2009
esse número caiu para 0,22. Percebe-se
que houve uma diminuição expressiva da
taxa. Essa diminuição está relacionada à
melhoria das condições de saúde, saneamento básico e do aumento dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Bolsa Família
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O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA COMBATER
A POBREZA E A FOME NA CIDADE?
A Prefeitura realiza várias ações para combater a pobreza e a
fome. Vamos apresentar três importantes ações.
O Programa BH Cidadania é um programa desenvolvido nas vilas
e favelas que busca diminuir a situação de pobreza das famílias e indivíduos e, para isso, articula ações de saúde, cultura,
educação, assistência social, saneamento básico e urbanização.
Hoje existem 26 núcleos do BH Cidadania que oferecem: oficinas
de arte e cultura para crianças e jovens, academias de esporte,
assistência a famílias em situação de risco, e atendimento a
pessoas vítimas de discriminação ou de violência.
A Política Municipal de Segurança Alimentar busca assegurar
a toda a população o acesso à alimentação de boa qualidade
e em quantidade suficiente para a manutenção da saúde. Suas
principais ações são:
a. manutenção de 4 restaurantes populares e um refeitório
popular, que oferecem refeições de boa qualidade a preços
acessíveis;
b. implementação de sacolões (ABC) em diversos bairros,
que são espaços comerciais que vendem alimentos, verduras
e frutas de boa qualidade a baixo custo.
O Programa de Combate à Desnutrição Infantil realiza ações preventivas e educativas, além de atuar diretamente nas situações
de risco. As unidades de saúde realizam ações de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança e ações
de incentivo e apoio às gestantes para o aleitamento materno.
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O QUE VOCÊ E SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PARA AJUDAR A
COMBATER A POBREZA E A FOME NA CIDADE?
1. Participar das associações comunitárias para buscar
melhorias para a sua comunidade.
2. Participar do Orçamento Participativo para lutar por
obras e benfeitorias para a sua comunidade.
3. Participar dos conselhos municipais, comissões locais e
conferências municipais para fiscalizar e acompanhar a
ação do poder público, fortalecendo o controle social.
4. Orientar as pessoas que tiveram seus direitos violados
a denunciarem e a procurarem os serviços de
atendimento jurídico, de saúde e assistência social.

objetivo 2
Atingir o Ensino Básico Universal

N

o mundo todo existem crianças e jovens fora da
escola. Muitas vezes, esses jovens e crianças abandonam a escola para trabalhar, geralmente, em atividades precárias, que pagam pouco e que atentam
contra a sua integridade física e moral.

O abandono da escola é grave porque, além de comprometer o
futuro, retira de crianças e jovens a oportunidade de conviverem
com outras pessoas da sua idade, num ambiente de sociabilidade saudável e alegre.

Por causa dessa situação é que os governantes dos países do
Pacto do Milênio se comprometeram com o Objetivo 2 “Atingir
o Ensino Básico Universal” para garantir que todos os jovens
em idade escolar concluam o ensino básico. No Brasil, o ensino básico é formado pelos primeiros nove anos de estudo (o
ensino fundamental).
Em nosso país esse objetivo já foi praticamente cumprido e em
Belo Horizonte, também.

A CIDADE DE BELO HORIZONTE E O OBJETIVO 2
Em Belo Horizonte, no ano de 2009, 94% das
crianças e jovens de 7 a 14 anos estavam
matriculados e frequentando a escola. Isso
significa que a Prefeitura praticamente já tinha cumprido com objetivo de colocar todas
as crianças e jovens no ensino básico.
Mesmo assim, a Prefeitura permanece
executando ações para que todas as crianças
frequentem a escola, além de assumir outro
compromisso que é o de melhorar a qualidade
da educação das escolas da Rede Municipal
de Ensino.

Para medir a qualidade da educação, todas as
crianças e todos os jovens do país fazem uma
prova. O Ministério da Educação avalia o resultado das provas e também quantas crianças e jovens foram aprovados e, assim, dá
uma nota para cada cidade. Essa nota chamase Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB.

A Prefeitura se comprometeu a melhorar a educação, então ela
assumiu duas metas para serem cumpridas até 2015.
Meta 1

Melhorar a educação, aumentando o IDEB, nos 5
primeiros anos do ensino fundamental, de 5,3 para 5,9.

Meta 2

Melhorar a educação, aumentando o IDEB, nos 4
últimos anos do ensino fundamental de 3,8 para 4,9.

COMO ESTÁ A EDUCAÇÃO EM BELO HORIZONTE
NOS ÚLTIMOS ANOS?

Nesta cartilha, vamos avaliar somente a nota, ou seja, o IDEB,
da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, analisando
a qualidade da educação que a rede oferece. Essa nota pode
variar de 0 a 10.

IDEB da Rede Municipal de Ensino

4,6

2005

5,3

2009

anos iniciais

3,7

2005

3,8

2009

anos finais
Fonte: Ministério da Educação e Cultura/ INEP
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Isso significa que a educação está melhorando pouco a pouco
nas escolas municipais, principalmente porque mais crianças
estão frequentando as unidades de educação infantil (UMEI) e
porque a Prefeitura está oferecendo mais atividades em tempo
integral e, assim, crianças e jovens melhoram suas capacidades.

O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO?
A Prefeitura de Belo Horizonte busca oferecer uma educação de
qualidade, incluir todas as crianças e todos os jovens na escola,
respeitar as diferenças e tratar os estudantes, pais, professores
e funcionários com dignidade.

As principais ações que a Prefeitura tem feito são:
a. ampliação do atendimento à Educação Infantil, com a
construção de mais unidades de educação infantil (UMEI);
b. aumento da oferta de atividades culturais, esportivas e
de reforço escolar fora do horário escolar, por meio do Programa Escola Integrada;

EDUCAÇÃO
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c. acompanhamento da frequência escolar dos estudantes;
d. acompanhamento do desempenho dos estudantes, para
garantir a equidade, que significa garantir que todos os meninos e todas as meninas, pobres e não pobres, negros e
não negros tenham uma trajetória escolar saudável, alegre
e de sucesso;
e. garantia da acessibilidade nas escolas, possibilitando a
inclusão de crianças com necessidades especiais.

O QUE VOCÊ E SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PARA AJUDAR A
CUMPRIR COM ESTA META NA CIDADE?
A comunidade é importante nesse processo, pois ela também
pode ajudar a cuidar da educação de suas crianças e seus jovens
e propor ações que contribuam para que cada vez mais a qualidade da educação melhore para todos.
Ações que a comunidade pode desenvolver:
1. apoiar as crianças e os jovens a frequentarem a escola;
2. participar das atividades que acontecem na escola
(festas, atividades da escola aberta, eventos de
formatura, campeonatos, feiras culturais);
3. participar do colegiado escolar;
4. cuidar da escola, preservando seus espaços físicos;
5. participar do Conselho Municipal de Educação e das
conferências municipais de educação, que são espaços
propositivos e de fortalecimento do controle social.
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objetivo 3
Promover a Igualdade entre os
Sexos e a Autonomia das Mulheres

N

a maioria dos países do mundo há mais meninas
fora da escola do que meninos, por isso os governantes dos países do Pacto do Milênio se comprometeram a equilibrar essa situação, fazendo com
que todos os meninos e meninas tenham as mesmas
condições de estudar.
No entanto, no Brasil e em Belo Horizonte isso não é mais problema, pois meninas e meninos já estão frequentando o ensino
fundamental e o ensino médio.
Por isso, vamos analisar nesta cartilha dois outros problemas
que a mulher enfrenta e que precisam ser resolvidos:
1. a violência contra a mulher, que chamamos de violência
de gênero e
2. a pouca participação das mulheres na política.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
UMA SITUAÇÃO QUE PRECISA ACABAR!

Há vários tipos de violência, muitas delas cometidas por interesse financeiro como o roubo, o tráfico de drogas e a extorsão. Mas existem violências que acontecem
porque a pessoa é discriminada, ou seja, é
maltratada por ser criança ou adolescente
ou idoso ou gay ou deficiente ou da raça
negra ou mulher.

O tratamento violento, desumano ou humilhante que acontece com uma pessoa pelo
fato de ela ser mulher dentro de casa ou
no trabalho ou na rua chama-se violência
de gênero.
No Brasil, assim como em Belo Horizonte,
essa situação é muito grave. Segundo informações da Secretaria Nacional da Mulher, do total de mulheres
brasileiras, 40% já sofreram algum tipo de violência por ser
mulher. Na cidade de Belo Horizonte, somente no ano de 2005,
as delegacias registraram 144 ocorrências de estupro.
Uma importante conquista, neste sentido, foi o fato de o Presidente Luis Inácio Lula da Silva sancionar, em agosto de 2006,
a Lei Maria da Penha (N.º 11.340) para barrar o aumento da
violência cometida contra a mulher.
A Lei Maria da Penha garante:
a. que o agressor seja preso em flagrante dentro de sua
própria casa ou fora dela ou que tenha sua prisão preventiva
decretada;
b. que o agressor não poderá cumprir pena alternativa;
c. o aumento do tempo máximo da pena de um para três
anos;
d. medidas que vão desde a saída do agressor da casa até
a proibição de sua aproximação da mulher agredida e de
seus filhos.
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AS MULHERES TÊM DIREITO DE PARTICIPAR DA POLÍTICA!
Em Belo Horizonte, como em todo o
restante do país, as mulheres têm poucas condições de participar das eleições
como candidatas. Isso ocorre pelos seguintes motivos:
a. porque a sociedade ainda discrimina muito a mulher, ou seja, não
valoriza sua capacidade de tomar decisões políticas, de ocupar cargos e de
representar a população;
b. porque os partidos não apoiam
suas candidaturas como deveriam;
c. porque as mulheres têm uma jornada de trabalho muito intensa, além de
sustentarem a casa, cuidam dos filhos.

Para modificar essa situação, em 2009,
foi aprovada a Lei N.º 12.034/2009 que
estabelece que todos os partidos têm que
lançar no mínimo 30% de candidatas,
ou seja, de cada 100 candidaturas, pelo
menos 30 terão que ser do sexo feminino. Essa lei também prevê que parte do
recurso dos partidos terá que ser usada
para capacitar mulheres para participarem da política.
Precisamos acompanhar se, com o passar dos anos, a situação irá melhorar, se
mais mulheres irão participar da política.
Por isso, vamos ver o que aconteceu na
Câmara de Vereadores de Belo Horizonte,
nas últimas eleições.

Mulheres vereadoras – 1993, 1997, 2001, 2005 e 2009

1993

1997

2001

2005

2009

3 mulheres (total de 37 vereadores)

6 mulheres (total de 37 vereadores)

6 mulheres (total de 37 vereadores)

7 mulheres (total de 41 vereadores)

5 mulheres (total de 41 vereadores)
Fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte

Em 2009, a situação piorou muito, mas é bom lembrar que as
eleições aconteceram antes da aprovação da Lei. Isso significa
que, na próxima eleição, poderemos ter mais mulheres na Câmara de Vereadores.

O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA
MELHORAR A SITUAÇÃO DA MULHER?
A Prefeitura realiza ações para atender mulheres vítimas de violência e, também, ações educativas para ajudar a diminuir a
violência e a discriminação em nossa cidade.
São importantes ações:
a. o Centro Benvinda que atende mulheres em situação de
violência de gênero, oferecendo a elas assistência psicológica, social e orientação jurídica;
b. a Casa Abrigo Sempre Viva que oferece abrigo às mulheres e a seus filhos menores de 16 anos em situação de
violência, que não têm outra alternativa de proteção e que
estão correndo risco de morrer;
c. o Serviço especializado de proteção à família e à pessoa
em situação de violação de direito, realizado nos Centros
de Referência Especializados de Assistência Social/ CREAS,
localizados nas nove Administrações Regionais.
A união de governantes de diferentes municípios com o objetivo
de melhorar as condições de vida de suas populações, enfrentar
a violência e buscar alternativas conjuntas para a resolução dos
problemas sociais e urbanos é algo muito importante e que precisa avançar muito ainda no Brasil.
Neste sentido, o Consórcio Intermunicipal Mulheres das Gerais,
que foi implementado em 2008, é uma iniciativa pioneira! As
prefeituras das cidades de Belo Horizonte, Betim, Sabará e Contagem realizam de forma conjunta ações de prevenção e atendimento às mulheres em situação de violência.
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O QUE VOCÊ E A SUA COMUNIDADE PODEM
FAZER PARA ENFRENTAR A DISCRIMINAÇÃO E
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER?
1. Se você for vítima ou souber de alguma mulher
vítima de violência, procure ou a ajude a procurar
os serviços de atendimento à mulher, tais como:
o CREAS de sua regional, a delegacia
especializada em atendimento à mulher ou o
Centro Benvinda;
2. Criar grupos de mulheres na comunidade, para
discutir formas próprias de enfrentamento à
violência contra a mulher;
3. Valorizar e participar de conversas e debates
sobre a violência nas associações, assembleias,
escolas do bairro e com seus vizinhos e familiares;

4. Participar do Conselho Municipal da Mulher e das
conferências municipais para fiscalizar e
acompanhar as ações da Prefeitura.
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objetivo 4
Reduzir a Mortalidade Infantil
em Belo Horizonte

A

morte de crianças em qualquer país do mundo é
algo que preocupa os órgãos de saúde, os governos
e a sociedade, pois a maioria das mortes, ocorridas
antes dos cinco anos de vida, poderia ser evitada se
a criança tivesse recebido os cuidados necessários.

Segundo a UNICEF, o número de mortes de menores de 5 anos
caiu de 12,5 milhões, em 1990, para menos de 9 milhões, em
2008. No entanto ainda morrem, em média, 25 mil crianças menores de 5 anos por dia, principalmente por questões como falta
de água tratada e de saneamento.
Por isso, os governantes dos países do Pacto do Milênio assumiram o compromisso de cuidar mais das condições de vida das
gestantes e das crianças, para que menos crianças morram de
causas que poderiam ser evitadas.

Para evitar que crianças morram, os governantes precisam:
a. garantir saneamento básico, para que
ninguém viva em contato com o esgoto;
b. promover a coleta de lixo e a varrição,
em todos os lugares da cidade, para que ninguém viva perto da sujeira e do lixo;
c. dar assistência à mãe gestante, oferecendo de 6 a 7 consultas de pré-natal, para
que a mãe possa ter uma gravidez saudável
e evitar riscos desnecessários à sua vida e à
do bebê;
d. dar assistência à mãe e ao bebê na hora do parto, para que
eles não corram risco de vida;
e. fazer os exames necessários quando a criança acaba de nascer, como o teste do pezinho, que é um teste que indica para
o médico a presença de doenças que, se tratadas a tempo, não
colocariam a vida do bebê em risco.
Assim como o Governo Federal, em Belo Horizonte a Prefeitura
também assumiu a meta de reduzir em 2/3 a mortalidade infantil até 2015.
Para que todos os países possam comparar os dados sobre a
mortalidade infantil, todos têm que fazer o mesmo cálculo.
Por isso, todos respondem à seguinte pergunta: Para cada grupo
de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas crianças morrem, em
determinado ano?
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VAMOS VER ENTÃO O QUE ESTÁ ACONTECENDO
COM AS CRIANÇAS DA NOSSA CIDADE!
Chamamos de mortalidade infantil a morte de uma criança antes
de ela completar 1 ano de vida.

Crianças que morrem antes de completar 1 ano
(para cada grupo de 1.000) – 1993, 2000 e 2009
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17

12

1993

2000

2009

Fonte Secretaria Municipal de Saúde/ SIM

Chamamos de mortalidade na infância a morte de uma criança
antes de ela completar 5 anos de vida.

Crianças que morrem antes de completar 5 anos
(para cada grupo de 1.000) – 1994, 2000 e 2009
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19

14

1994

2000

2009

Fonte Secretaria Municipal de Saúde/ SIM
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É possível perceber que a mortalidade de crianças com menos
de 5 anos diminuiu significativamente nos últimos 8 anos. No
entanto, vale destacar que ainda há muito que ser feito, pois
nenhuma morte é aceitável se a mesma poderia ter sido evitada.

O QUE A PREFEITURA TEM FEITO
PARA DIMINUIR A MORTALIDADE INFANTIL EM NOSSA CIDADE?
Para combater a mortalidade infantil a Prefeitura realiza as seguintes ações:

a. oferece apoio e orientação para a realização de planejamento familiar e oferece acompanhamento da gestante do início
da gravidez até o nascimento do bebê, com consultas médicas
de pré-natal;
b. promove o Movimento BH pelo Parto Normal que é um movimento que incentiva o parto normal, para evitar as cesarianas
desnecessárias e diminuir o risco de morte materna;
c. promove a Rede Solidária BH de Aleitamento para incentivar
e apoiar as mães a amamentarem, e também o Programa de
Combate à Desnutrição e à Anemia que oferece alimentação suplementar para gestantes, mães, bebês e crianças em situação
de desnutrição;
d. realiza o Programa da “Criança que Chia” que objetiva melhorar a qualidade de vida das crianças asmáticas, diminuir a
repetição das crises e o número de internações causadas por
doenças respiratórias;
e. realiza o Programa de Saúde dos Adolescentes que oferece oficinas educativas sobre importantes temas para os jovens, como,
por exemplo, sexualidade, prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, promoção de hábitos saudáveis, prevenção do
tabagismo, álcool e outras drogas;
f. realiza o Programa de prevenção e atendimento à criança vítima
de violência, nos Centros de Saúde e nas unidades de urgência.
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O QUE VOCÊ E A SUA COMUNIDADE PODEM FAZER
PARA REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL?

Para apoiar o combate à mortalidade infantil,
você e sua comunidade podem:
a. participar e incentivar a participação das mães nas atividades oferecidas pelo Centro de Saúde, nas consultas médicas do acompanhamento do pré-natal;
b. levar as crianças até o quinto dia de vida ao posto de
saúde para: consultar, fazer o teste do pezinho e vacinar;
c. amamentar e incentivar as mulheres de sua comunidade
a amamentarem seus filhos;
d. Participar das comissões locais de saúde, do conselho
municipal de saúde e das conferências municipais de saúde
para fiscalizar e acompanhar as ações da Prefeitura.

Se uma criança morre antes de completar um ano, por exemplo,
por causa de uma diarreia, isso é mortalidade infantil, porque se
sua mãe tivesse recebido as orientações adequadas e a criança
tivesse recebido os cuidados adequados, a morte dessa criança
poderia ter sido evitada. A maioria das mortes de menores de 1
ano poderia ser evitada se as grávidas recebessem os cuidados
adequados e as crianças recebessem do governo, da família e da
comunidade o cuidado e a atenção de que necessitam para viver
com saúde e tranquilidade.
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objetivo 5
Melhorar a Saúde Materna

A

situação da saúde materna é uma situação que preocupa os governantes dos países do Pacto do Milênio, pois milhões de mulheres no mundo morrem
por falta de assistência médica e de orientação durante a gravidez ou durante o parto.

Mortalidade materna é a morte que acontece em função da gravidez, do parto ou da interrupção da gravidez.

A Prefeitura assumiu o compromisso de mudar essa situação e
se comprometeu com a seguinte meta: “Reduzir em ¾ a razão
de mortalidade materna, até 2015”.
Para sabermos se a Prefeitura está caminhando para cumprir a
Meta, temos que calcular o indicador chamado: “Razão da Mortalidade Materna em Belo Horizonte”.

Uma vez que vários países, estados e cidades estão preocupados com a mortalidade materna, é importante comparar como
ela ocorre em cada local. Por isso, todos
têm que responder à mesma pergunta, ou
seja, para cada 100 mil crianças nascidas
vivas, quantas mulheres morrem em consequência da gravidez ou do parto?

“Boa saúde é sinônimo de boa qualidade
de vida. Isto significa dizer que ser saudável não é apenas não estar doente, mas
também dispor de uma série de serviços
que garantam uma vida digna, tais como
moradia, alimentação, água tratada, esgoto, transporte, educação, emprego, segurança, lazer e assistência médica.”

texto escrito pela Rede Nacional Feminista de
Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos
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Número de mulheres que morrem em
conseqüência da gravidez ou do parto
(para cada 100 mil crianças nascidas)
1997, 2005 e 2007 – Belo Horizonte

53

1997

59,5

2005

43

2007

Fonte Secretaria Municipal de Saúde/ PBH

Podemos observar que, apesar de a situação ter melhorado ao
longo dos anos, ainda há muito que fazer. Muitas mortes poderão ser evitadas se as mulheres fizerem o pré-natal, que são
consultas médicas feitas durante a gravidez e forem assistidas
na hora do parto.

O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DA MULHER?
A Prefeitura de Belo Horizonte realiza o programa “Promoção da
saúde da mulher” que realiza, dentre outras, as seguintes ações:
a. propicia o atendimento integral, a prevenção e o tratamento
de doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS);
b. encaminha e orienta as mulheres vítimas de violência;
c. oferece atenção à saúde das adolescentes e assistência à mulher grávida do início da gravidez até o parto, oferecendo de 6
a 7 consultas pré-natais;
d. investiga a morte de mulheres relacionada à gestação e ao
nascimento do bebê, para apurar o que deve ser feito para reduzir a mortalidade materna.
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O QUE VOCÊ E A SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PARA
MELHORAR A SITUAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER?
Para ajudar a melhorar a saúde das mulheres, você e sua comunidade podem:
• promover e participar das discussões sobre igualdade de gênero, gravidez na adolescência e sexualidade para ficar bem informado e, assim, contribuir para melhorar a situação da mulher
na sua comunidade;
• participar do Conselho Municipal da Mulher, do Conselho Municipal de Saúde e da Comissão Local de Saúde;
• conhecer os serviços de atendimento à mulher e orientar as
adolescentes a evitarem a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis;
• procurar o centro de saúde aos primeiros sintomas de uma
possível gravidez e comparecer a todas as consultas de pré-natal.

objetivo 6
Combater o HIV/AIDS e
outras doenças

M

uitas doenças graves levam à morte milhares
de pessoas no mundo. Por isso, os governantes do Pacto do Milênio se comprometeram a
combater essas doenças, melhorando a saúde
de suas populações.

Normalmente, cada país tem um tipo de doença que é mais
preocupante, por exemplo, na África mais de 700 crianças
morreram de sarampo este ano. Já no Brasil, praticamente,
não existem mais casos dessa doença.
Por isso, cada governante se comprometeu a combater as
doenças que mais prejudicam seus países. No nosso caso, a
Prefeitura assumiu a meta de combater quatro doenças: a
AIDS, a DENGUE, a LEISHMANIOSE e a TUBERCULOSE.
AIDS
A AIDS é uma doença que ocorre quando a pessoa é infectada por um vírus chamado Vírus da Imunodeficiência Humana,
mais conhecido como HIV.

O vírus HIV ataca as células de defesa do corpo, chamadas de
linfócitos, deixando o organismo indefeso e sujeito a vários
tipos de doenças, como câncer, pneumonia, diarreia, toxoplasmose, etc.
Para acompanhar o crescimento da AIDS na
cidade, temos que calcular a “Taxa de ocorrência de AIDS entre pessoas com 13 anos
ou mais”.
Para isso temos que responder à seguinte
pergunta: Para cada grupo de 100 mil pessoas com 13 anos ou mais, quantos casos de
AIDS existem em Belo Horizonte?

Casos de AIDS (em grupos de 100 mil pessoas)
1997, 2003, 2008 e 2009
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30

24

21

1997

2003

2008

2009

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/PBH

Vamos ver como Belo Horizonte vem caminhando na meta de
combate à AIDS!
Cabe ressaltar que, em Belo Horizonte, o número anual de mortes causadas pela AIDS tem caído. Em 2001 foram registrados
212 óbitos e em 2009 foram registrados 70 óbitos. Essa diminuição se deve a contínuas melhorias na assistência ambulatorial, especializada às pessoas que vivem com HIV/AIDS.
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DENGUE
A DENGUE é uma doença viral causada pela picada de um mosquito, contaminado, chamado Aedes aegypti. As pessoas com
DENGUE normalmente sentem febre alta, dor de cabeça, dores
pelo corpo, dores atrás dos olhos, fraqueza, falta de apetite e
enjoo (vômito), e também ficam com manchas avermelhadas na
pele, semelhantes às do sarampo.
Para acompanhar a crescimento da DENGUE na cidade, temos
que calcular a “Taxa de ocorrência da DENGUE”.
Para isso, temos que responder: Para cada grupo de 100 mil
pessoas, quantos casos de DENGUE existem em Belo Horizonte?

Casos de DENGUE (em grupos de 100
mil pessoas) – 1997, 2003, 2008 e 2009

111

1997

70

2003

574

577

2008

2009

Fonte: SISVE/GEEPI/SMS/PBH

Como se pode observar, a DENGUE aumentou muito nos últimos
anos. No entanto, vale destacar que o combate à Dengue é algo
que exige um esforço permanente de toda a sociedade, ou seja,
é necessário que todos assumam a responsabilidade de enfrentá-la. Combater a DENGUE significa mudar de atitude, significa
um exercício de cidadania!
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LEISHMANIOSE
A leishmaniose visceral é uma doença provocada pela picada de
um mosquito, conhecido por mosquito palha (Lutzomyia) ou birigui, contaminado, que deposita na pele da pessoa um parasita
chamado Leishmania. Esse parasita, por sua vez, pode afetar
órgãos vitais como o fígado, a medula óssea e o baço.
As pessoas com leishmaniose visceral normalmente sentem febre, inchaço no baço e no fígado e perdem peso.

Para acompanharmos o crescimento da LEISHMANIOSE na cidade, temos que calcular a “Taxa de ocorrência da doença em
Belo Horizonte”.
Para isso, temos que responder à seguinte pergunta: Para cada
grupo de 100 mil pessoas, quantos casos de LEISHMANIOSE
existem em Belo Horizonte?
Vamos ver como Belo Horizonte vem caminhando na meta de
combate à LEISHMANIOSE!

Casos de LEISHMANIOSE (em grupos de 100
mil pessoas) – 1997, 2003, 2007 e 2009

2

4

4

6

1997

2003

2007

2009

Fonte: SINAN/Secretaria Municipal de Saúde
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TUBERCULOSE
A tuberculose é uma doença causada por bactérias que geralmente atacam os pulmões, embora possam também afetar outros órgãos. O diagnóstico é rápido na maioria dos casos e o
tratamento é gratuito, mas, apesar disso, a tuberculose ainda
é um grave problema para a saúde pública no mundo e no Brasil. As pessoas com tuberculose pulmonar normalmente tossem,
sentem cansaço, febre, dor no tórax, rouquidão e eliminam sangue pelas vias aéreas.
Para acompanharmos o crescimento da TUBERCULOSE na cidade,
temos que calcular a “Taxa de ocorrência da TUBERCULOSE em
Belo Horizonte”.
Para isso, temos que responder à seguinte pergunta: Para cada
grupo de 100 mil pessoas, quantos casos de TUBERCULOSE existem em Belo Horizonte?
Vamos ver como Belo Horizonte vem caminhando na meta de
combate à TUBERCULOSE!

Casos de TUBERCULOSE (em grupos de 100
mil pessoas) – 2001, 2005, 2007 e 2009

46

2001

40

2005

34

29

2007

2009

Fonte: SINAN/Secretaria Municipal de Saúde
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A CIDADE DE BELO HORIZONTE E O OBJETIVO 6
AIDS

Para combater a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, a Prefeitura, junto com vários parceiros, realiza o programa “BH DE MÃOS DADAS CONTRA A AIDS” que realiza as
seguintes ações:
a. distribuição de preservativos (camisinhas) em todas as
unidades de saúde, nos centros de referência de assistência
social e nas entidades parceiras;
b. campanhas educativas para orientar a população a tomar os cuidados necessários para não contrair a doença;
c. oficinas com jovens sobre afetividade, sexualidade, gravidez na adolescência e prevenção de doenças;
d. capacitação de aproximadamente 4 mil agentes para realizarem as ações educativas.

DENGUE
Para combater a DENGUE, a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha com 1.200 agentes da zoonose que realizam visitas na cidade, monitorando a presença de focos do mosquito e orientando
e ajudando a população a acabar com os focos. Em locais com
maior ocorrência de mosquitos, como os ferros-velhos, as borracharias e as floriculturas, os agentes fazem visitas quinzenais.

41

LEISHMANIOSE
Para combater a LEISHMANIOSE, a Prefeitura realiza as seguintes ações:
a. capacita os agentes da zoonose para trabalharem na prevenção;
b. avalia se há cães infectados nas várias regiões da cidade;
c. orienta as pessoas sobre como elas devem agir para cuidar de
seus animais e não colocarem a vida das pessoas em risco;
d. determina e providencia a morte de cães que estão infectados
(doentes).

TUBERCULOSE
Para combater a TUBERCULOSE, a Prefeitura capacita seus profissionais de saúde que tratam, monitoram e avaliam os casos
e, também, realiza ações educativas, orientando a população no
combate à doença.
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O QUE VOCÊ E A SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PARA AJUDAR
A COMBATER A AIDS, A DENGUE E A LEISHMANIOSE:
AIDS
Para combater a AIDS, você e sua comunidade podem:
a. se proteger, usando preservativo (camisinha) e orientando as
pessoas a fazerem o mesmo;
b. apoiar os adolescentes a procurarem os profissionais dos
postos de saúde, para que eles possam receber as orientações
adequadas sobre sexualidade e prevenção;
c. promover e apoiar as atividades de saúde preventiva em sua
comunidade;
d. participar do “Dia Internacional de Luta Contra a AIDS”;
e. participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde para
fiscalizar e acompanhar as ações do governo local e fortalecer
o controle social.
DENGUE
Para combater a DENGUE, você e sua comunidade podem contribuir com os agentes da zoonose, sensibilizando as pessoas a
adotarem as medidas necessárias para evitar a proliferação do
mosquito.
Para evitar que o mosquito se prolifere, todos precisam:
a. não deixar água acumulada em pratinhos sob vasos de plantas, em pneus, baldes, ou em qualquer outro local;
b. não deixar acumular lixo em nenhum local da casa e nem fora
dela;
c. participar dos mutirões de limpeza, organizados pela Prefeitura;
d. não tomar medicamentos por conta própria e orientar as pessoas a fazerem o mesmo;
f. participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde para
fiscalizar e acompanhar as ações do governo local e fortalecer o
controle social.
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LEISHMANIOSE
Para combater a leishmaniose, você e sua comunidade devem:
a. contribuir com os agentes da zoonose, sensibilizando as
pessoas a tomarem as medidas necessárias para que o mosquito palha não prolifere;
b. manter o lixo em sacolas fechadas e não jogá-lo em
lotes vagos;
c. manter o quintal limpo de folhas e de fezes de animais;
d. manter limpos a casa do cachorro e o galinheiro;
e. manter seu cão fora das ruas e vaciná-lo durante as
campanhas;
f. participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde
para fiscalizar e acompanhar as ações do governo local e
fortalecer o controle social.
TUBERCULOSE
Para combater a TUBERCULOSE, você e sua comunidade devem:
a. procurar o centro de saúde em caso de tosse, prolongada
por mais de 3 semanas, e orientar as pessoas a fazerem o
mesmo;
b. participar ativamente dos conselhos municipais da área
de saúde e da área de política urbana para fiscalizar se o governo está realizando ações de saneamento básico, coleta de
lixo, segurança alimentar e saúde, que são ações importantes para ajudar a evitar o aumento dos casos de tuberculose;
c. apoiar as ações educativas por meio dos conselhos de
saúde, associações de moradores, escolas e centros de saúde.
Observação – É muito importante que, em caso de doença, você
siga o tratamento até o final.
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Ser tolerante com as diferentes escolhas das pessoas ajuda a
acabar com o preconceito e facilita a solidariedade, que é algo
fundamental quando queremos contribuir com a nossa comunidade, evitar o sofrimento desnecessário e, até mesmo, salvar
uma vida.
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objetivo 7
Garantir a
sustentabilidade ambiental

S

ustentabilidade ambiental significa viver num país,
num estado ou numa cidade em que o desenvolvimento econômico acontece sem prejudicar o meio
ambiente. A sustentabilidade ambiental é um grande
desafio para o mundo, pois durante séculos os homens
investiram no desenvolvimento econômico sem se preocupar
com a preservação da natureza, dos rios, das matas, dos animais
e do ar que respiramos.
Para os governantes dos países do Pacto do Milênio, a sustentabilidade ambiental ocorre quando todos os indivíduos e todas as
famílias conseguem viver num lugar com a natureza preservada,
o esgoto tratado, a água potável, as moradias adequadas, sem
muita poluição, sem problemas graves de trânsito e sem acúmulo de lixo.

A CIDADE DE BELO HORIZONTE E O OBJETIVO 7
A Prefeitura se comprometeu a melhorar a vida das pessoas que
vivem nas vilas e favelas da cidade. Para saber se esse objetivo
está sendo cumprido, vamos responder a três perguntas.

Pergunta 1 - A população de Belo Horizonte tem acesso a água potável?
O indicador que usamos para saber isso é
a “Proporção da população com acesso a
água potável”.
A “proporção da população com acesso a
água potável” é calculada assim: dividimos o número de pessoas que têm acesso
a água potável pelo número de habitantes de Belo Horizonte.

Porcentagem da população com acesso
à água potável – 1991, 2000 e 2008
água potável

93,7

1991

97,5

2000

99,7

2008

Fonte: Censo-IBGE (1991 e 2000); PNAD (2008)

Isso significa que praticamente toda a
população tem acesso a água tratada.
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Pergunta 2 - A população de Belo Horizonte tem acesso a melhores condições de esgotamento sanitário?
O indicador que usamos para saber isso é a “Proporção da população com acesso a melhores condições de esgotamento sanitário”.

“Melhores condições de esgotamento sanitário” significa que
a família ou indivíduo possui acesso à rede geral de esgoto ou
possui fossa séptica.
A “proporção da população com acesso a melhores condições de
esgotamento sanitário” é calculada assim: dividimos o número
de pessoas que têm acesso a melhores condições de esgotamento sanitário pelo número de habitantes de Belo Horizonte.

Porcentagem da população com
acesso a melhores condições de esgotamento sanitário – 1991, 2000 e 2008

85,6

1991

93,1

2000

97,7

2008

Fonte: Censo-IBGE (1991 e 2000); PNAD (2008)

Praticamente toda a população de Belo Horizonte tem acesso
a melhores condições de esgotamento sanitário, mas ainda há
muito que ser feito. Para garantir a sustentabilidade ambiental,
além de coletar o esgoto é importante tratá-lo, evitando que ele
polua os rios e córregos.
Na cidade de Belo Horizonte, em 2001, somente 40% do esgoto
era tratado. Em 2008 subiu para 63%.
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Pergunta 3 - A população de Belo Horizonte tem boas condições
de moradia?
O indicador que usamos para saber isso é a “Proporção de domicílios com condições adequadas de moradia”.
Um domicílio adequado para se morar é aquele que tem luz elétrica, água tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, banheiro, e
no máximo 3 pessoas por dormitório.
Para calcular esse indicador, dividimos o número de domicílios
com condições adequadas para se morar pelo número de domicílios existentes em Belo Horizonte.

Porcentagem de domicílios adequados
para se morar – 1991, 2000 e 2009

67,2

1991

80,2

2000

83,8

2009

Fonte: Censo-IBGE (1991 e 2000); PAD/FJP (2009)

Informações importantes!
A quantidade de moradias em áreas de risco diminuiu muito. Em
1994, do número total de edificações em vilas e favelas, 21,8%
se encontravam em situação de risco. Já em 2008, esse número
caiu para 2,9%.
Em 2007, de acordo com a SLU – Superintendência de Limpeza
Urbana, 95%, da população já era atendida pelo serviço de coleta de lixo.
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Podemos concluir que a situação das famílias e dos indivíduos
que moram nas vilas e favelas melhorou muito nos últimos anos,
especialmente por causa das políticas urbanas, realizadas de
forma participativa, que garantiram o acesso à moradia, à água
potável, aos serviços de limpeza urbana e a melhores condições
de esgotamento sanitário.

O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?
A Prefeitura tem feito intervenções na cidade de forma planejada e organizada, sempre com a participação das comunidades.
São alguns exemplos dessas ações:
a. o Programa Vila Viva, que é um programa de intervenção
urbanística de grande porte que engloba obras de saneamento, remoção de famílias, construção de unidades habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, e implantação de parques
e equipamentos para a prática de esportes e lazer. Após o
término da urbanização, a área é legalizada com a emissão
das escrituras dos lotes aos ocupantes;
b. o Orçamento Participativo (OP), que é um programa que
permite à população decidir sobre parte do orçamento municipal, conquistando obras e benfeitorias para sua comunidade;
c. o Orçamento Participativo da Habitação, que é um programa que tem como objetivo reduzir o número de famílias
sem moradia na cidade e proporcionar um canal direto de reivindicação entre o Movimento dos Sem Casa e a Prefeitura;
d. o Programa Estrutural em Áreas de Risco (PEAR), que
é um programa de caráter preventivo para as famílias que
vivem nos locais de risco geológico;
e. o Programa DRENURBS, que é um programa que promove
a despoluição dos cursos d’água, a redução dos riscos de
inundação, o controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos hídricos naturais (rios e córregos) ao
cenário urbano.
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O QUE VOCÊ E SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?
Para garantir a sustentabilidade ambiental, você e sua comunidade não devem:
a.
b.
c.
d.
e.

jogar lixo e entulho nos córregos e nas encostas;
despejar água de pia, calha ou esgoto nas encostas;
plantar bananeiras nas encostas;
utilizar fossas;
construir em áreas de risco.

Participar é muito importante! Por isso, você e sua comunidade devem
discutir sobre os problemas que afetam a comunidade, sobre como
os serviços estão sendo prestados, sobre a infraestrutura urbana e os
equipamentos públicos e, a partir daí, se organizarem para:
a. participar do Orçamento Participativo;
b. participar dos espaços de participação popular, tais como o
Conselho Municipal de Políticas Urbanas e as comissões locais de
transporte para fiscalizar e acompanhar as ações da Prefeitura;
c. informar à Prefeitura sobre preocupações nas áreas onde ocorreram remoções de famílias e as ocupações de áreas que tenham
muito risco ou de áreas verdes.

objetivo 8
Estabelecer uma Parceria Mundial
para o Desenvolvimento

A

té agora já analisamos a pobreza, a educação, a situação da mulher, a mortalidade infantil e materna,
a saúde e as condições de moradia. Neste capítulo,
sobre o Objetivo 8, vamos analisar dois importantes
assuntos: o acesso às novas tecnologias e o trabalho digno para os jovens.

NOVAS TECNOLOGIAS
O que são novas tecnologias? Novas tecnologias são descobertas feitas pelo homem para facilitar o desenvolvimento, a comunicação, o trabalho, a medicina e para economizar tempo.
O computador e a internet são exemplos de novas tecnologias.
O mundo mudou muito de uns tempos para cá! Com o computador e a internet, as pessoas passaram a receber notícias e a se
comunicarem com pessoas de outras cidades, estados e países
em segundos. A internet é também uma importante ferramenta
para as pessoas adquirirem conhecimento.

Muitos problemas ocorreram em função
do mau uso dessas novas tecnologias. Por
exemplo, as empresas, com o uso das novas tecnologias, começaram a utilizar máquinas para fazer o trabalho que antes era
feito pelos operários e, assim, milhões de
trabalhadores perderam seus empregos.

Há vinte anos, quando queríamos nos comunicar com uma pessoa, telefonávamos várias
vezes até o sinal funcionar e a pessoa atender, ou escrevíamos
uma carta que levava às vezes 15 a 20 dias para chegar. Hoje
podemos mandar uma mensagem, usando a internet e, em menos de 5 minutos, a pessoa lê a sua mensagem e manda a resposta de volta.
No entanto, hoje temos no mundo uma nova forma de desigualdade social, pois são poucas as pessoas que têm acesso às novas
tecnologias, ou seja, que têm acesso à internet. As pessoas que
têm internet conseguem ter mais acesso à informação e ao conhecimento e, também, conseguem se comunicar mais rapidamente. Isso significa que essas pessoas possuem mais chances
de estudar e de conseguir um bom trabalho do que as outras.
Para superar essa desigualdade, os governantes dos países do
Pacto do Milênio se comprometeram a aumentar o acesso das
pessoas às novas tecnologias, ou seja, ao computador e à internet. No entanto, vale destacar que isso é um grande desafio,
pois a internet é um produto caro.
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TRABALHO DIGNO PARA A JUVENTUDE
Em grande parte dos países do mundo, a situação dos jovens
é muito preocupante, pois milhões deles não conseguem bons
postos de trabalho por não atenderem às exigências feitas pelo
mercado de trabalho. Para ocupar um bom posto de trabalho, o
jovem precisa ter alta escolaridade, ser qualificado e saber usar
as novas tecnologias.
No mundo existem, hoje, 81 milhões de jovens de 15 a 24 anos
desempregados. A maioria deles, para sobreviver, fazem bicos e
trabalham em condições precárias, muitas vezes em atividades
que colocam sua saúde e a própria vida em risco. Vale destacar,
ainda, que nessas atividades os ganhos são muito baixos e eles
geralmente não têm nenhum direito trabalhista assegurado.
Diante dessa situação, os governantes dos países do Pacto do
Milênio se comprometeram a criar estratégias para que os jovens possam obter um trabalho digno e produtivo, ou seja, para
que os jovens possam trabalhar por salários justos, sem correr
riscos e, também, tendo seus direitos assegurados.

VAMOS VER COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DOS
JOVENS EM BELO HORIZONTE!
A situação dos jovens é preocupante, pois, além da dificuldade
de acessar o primeiro emprego, eles são os mais afetados com o
desemprego. Isso acontece na maioria das cidades, assim como
em Belo Horizonte, na qual, em 2009, a taxa total de desemprego era de 8,7% e a taxa de desemprego juvenil era de 20,5%.
A falta de boas alternativas de trabalho e de acesso à universidade é uma situação grave, pois é nessa fase da vida que os
jovens começam a sonhar, a fazer planos para o futuro. O desespero causado por essa situação leva inúmeros jovens ao tráfico e
à morte. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade/SIM - DATASUS, 2010, somente no ano de 2007 morreram
assassinados 17.475 jovens de 12 a 24 anos.
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DESEMPREGO

Taxa de desemprego juvenil
1996, 2000 e 2009

21,4

1996

28,8

2000

20,5

2009

Fonte: Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) – Fundação João Pinheiro

Como demonstram os dados, a situação vem melhorando gradativamente de 1996 até 2009. No entanto, é bom lembrar que o
desemprego e a situação de trabalho precário da juventude são
fenômenos que não podem ser resolvidos apenas com a ação do
governo local (da Prefeitura), pois dependem do crescimento
econômico nacional, que melhorou significativamente nos oito
últimos anos, mas que ainda precisa melhorar mais.
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O QUE A PREFEITURA TEM FEITO PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DOS JOVENS E PARA
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS?
Para melhorar a situação dos jovens, a Prefeitura está investindo na qualificação profissional e lançou um programa chamado
“Programa Melhor Emprego”.
O programa oferece capacitação gratuita para jovens e adultos
para apoiar a entrada destes no mercado formal de trabalho. A
meta da Prefeitura é aumentar a possibilidade de geração de
trabalho e renda e, para isso, estão sendo realizadas parcerias
com o setor privado, para que os jovens possam, depois de frequentar os cursos profissionalizantes, serem contratados.
Na área da inclusão digital, a Prefeitura realiza as seguintes ações:

a. implantação de TELECENTROS, que são espaços que possuem de 10 a 20 computadores para serem utilizados na
realização de cursos de informática básica e profissionalizante, para facilitar o acesso a serviços públicos e imprimir
documentos;
b. implantação de Pontos de Internet municipais, que são
pontos de internet gratuita, implantados nos órgãos públicos da Prefeitura, tais como bibliotecas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e núcleos do programa
BH Cidadania (nesses pontos, os cidadãos podem enviar e
receber e-mails, pagar contas e impostos, fazer pesquisas,
tirar segunda via de documentos, cursos à distância, cursos
de informática, votação do OP Digital e consultas públicas);
c. capacitação de Jovens Aprendizes para que eles possam
ensinar os alunos da Escola Integrada a utilizarem o computador como ferramenta de pesquisa, reforço escolar e lazer;
d. a Unidade Móvel de Inclusão Digital, que é uma carreta
equipada com duas salas de aula e vários computadores que
circula pelos bairros da cidade, oferecendo cursos de informática básica e disponibilizando o acesso à internet para as
pessoas da comunidade local.
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O QUE VOCÊ E SUA COMUNIDADE PODEM FAZER PARA MELHORAR
A SITUAÇÃO DOS JOVENS DE SUA COMUNIDADE?
Você e sua comunidade podem apoiar os jovens a frequentarem
cursos profissionalizantes, cursos de arte e cultura e oficinas de
esporte, pois todas essas atividades contribuem para o amadurecimento saudável e alegre da juventude.
Os jovens podem conquistar seus direitos e para isto devem
criar espaços próprios de discussão sobre a realidade, considerando, por exemplo, as seguintes questões: Como vivem os
jovens na sua comunidade? Quais são os seus problemas, seus
desejos e aspirações? Quais as propostas da juventude para a
sua comunidade?
Além disso, os jovens devem participar dos espaços já existentes, tais como movimentos culturais, grêmios escolares e o
Conselho Municipal da Juventude.

ENDEREÇOS ÚTEIS À POPULAÇÃO
Endereço

Telefone

Conselho Municipal de Saúde

Avenida Afonso Pena, 2336 – Pilotis – Funcionários – CEP: 30130–007 3277-8845

Conselho Municipal de
Assistência Social

Rua Eurita, 587 – Santa Tereza – CEP: 31010–220

3277-5688
3277-4563

Conselho Municipal do Idoso

Rua Eurita, 587 – Santa Tereza – CEP: 31010–220

3277-5733

Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente

Rua Eurita, 587 – Santa Tereza – CEP: 31010–220

3277-5687

Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher

Av. Álvares Cabral, 200 – Prédio PreviMinas
Sala 1207 – CEP: 30170–740

3277-4716
3277-4346

Conselho Municipal de
Segurança Alimentar

Rua da Bahia, 2500 – 3° andar, Lurdes
CEP: 30160–012

3280-6349

Conselho Municipal de
Educação

Rua Carangola, 288 – térreo – Santo Antônio
CEP: 30330–240

3261-2261

Conselho Municipal de
Políticas Urbanas

Avenida do Contorno, 5454, 7º andar, Santo Antônio
CEP: 30110–030

3277-8001/8002

Conselho Municipal
de Habitação

Rua Tupis, 149, 9º andar – CEP: 30190–061

3277-6962

Conselho Municipal de Pessoas
Portadoras de Deficiência

Rua Espírito Santo, 505, 10º andar
Centro – CEP: 30160–030

3277-4694

CREAS – Centro–Sul

Rua Tupis, 149 – 11º andar – CEP: 30190–060

3277-4900/4946

CREAS – Norte

Rua Pastor Muryllo Cassete, 25, São Bernardo – CEP: 31741–405

3277-7373

CREAS – Pampulha

Av. Antônio Carlos, 7596, São Luiz – CEP: 31270–000

3277-7914/7433

CREAS – Barreiro

Rua Flávio Marques Lisboa, 345, Barreiro – CEP: 30640–050

3277-5888/5812

CREAS – Noroeste

Rua Peçanha, 144, 7º andar, Carlos Prates – CEP: 30710–040

3277-7150/7686

CREAS – Nordeste

Rua Queluzita, 45, São Paulo – CEP: 31910–000

3277-6729/7463

CREAS – Oeste

Av. Silva Lobo, 1280, 4º andar, Nova Granada – CEP: 30460–000

3277-6878/6879

CREAS – Leste

Rua Lauro Jaques, 20, Floresta – CEP: 31010–020

3277-5744 /5745

CREAS – Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 1055 – CEP: 31510–000

3277-5474

Programa Benvinda

Av. do Contorno, 2231, Floresta – CEP: 30110–060

3277-4380

Programa BH de Mãos Dadas
Contra a AIDS

Av, Afonso Pena 2.336, CEP – 30130–007

3277-7798

Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher

Rua Paracatu, 812, Barro Preto – CEP: 30180–090

3330-1758

Centro de Referência da
População de Rua

Av. do Contorno, 10852, Barro Preto – CEP: 30110–150

3271-8484

Centro de Referência da
Criança e do Adolescente

Av. dos Andradas, 50, Centro – CEP: 30120–010

3277-6902

Programa de Atenção ao Idoso

Rua Tupis, 149, 12º andar, Centro – CEP: 30160–090

3277-4939
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