
CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO À LETALIDADE DE 

ADOLESCENTES NEGROS 

Preocupados com a violência que aflige a juventude, diferentes setores da Prefeitura 

de Belo Horizonte lançaram o Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte com 

o objetivo de traçar metas que construam um município mais seguro para 

adolescentes e jovens. De acordo com esse documento, a desigualdade territorial é 

um dos principais fatores que intensificam a violência. E as periferias, compostas em 

sua maioria pela juventude negra e pobre, são as mais atingidas. Dados do Mapa da 

Violência de 2016 mostram que no ano de 2014, do total de mortes por armas de fogo, 

57% são de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. A sensibilização, informação e 

conscientização da população são aliadas à luta para que diminuam os altos números 

de adolescentes negros vítimas de homicídio. Nesse contexto, o projeto pretende 

realizar ações de mobilização e comunicação em bairros e comunidades com alto 

índice de vulnerabilidade social em cada uma das 09 regionais de Belo Horizonte. 

OBJETIVO GERAL: Fomentar um debate público sobre o alto índice de adolescentes 

negros mortos por causas externas em Belo Horizonte, por meio de uma campanha de 

sensibilização e mobilização. 

PÚBLICO-ALVO: Jornalistas, estudantes, conselheiros, lideranças comunitárias, 

adolescentes – 40 pessoas. Familiares, crianças, adolescentes, lideranças 

comunitárias nas ações de mobilização - 100 pessoas/regional. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Usuários do SUS e SUAS BH; agentes culturais 

adolescentes, jovens, etc.: 20 mil pessoas por meio da distribuição de produtos de 

comunicação. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Leste: Taquaril / Alto Vera Cruz e região; Centro Sul - 

Aglomerado da Serra; Noroeste - Pedreira Padro Lopes + 06 outras regionais a definir. 

EXECUÇÃO DO PROJETO: 10 meses 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 299.953,13 (Duzentos e noventa e nove mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos). 

VALOR CAPTADO ATÉ 31/12/2017: R$ 0,00 

ENTIDADE PROPONENTE: Oficina de Imagens - Comunicação e Educação 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3465-6800 

SITE: www.oficinadeimagens.org.br 

 

http://www.oficinadeimagens.org.br/

