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Uma política
para a igualdade

As mulheres que procuram atendimento no Benvinda – Centro
de Apoio à Mulher, em Belo Horizonte, logo se deparam com um
espelho na parede. Segundo a gerente do Centro, Maria das Gra-
ças Rodrigues, o espelho serve como um símbolo para que a usuária
comece a se enxergar, a se perceber e a se valorizar. De fato, as
mulheres atendidas reconhecem o resgate de sua auto-estima como
uma das principais conquistas após passarem pela instituição.

“Chegamos de cabeça baixa e recebemos uma palavra”, afirmou
uma delas, num encontro de mulheres promovido pela prefeitura.

Benvinda - Centro de Apoio à Mulher
Área de implantação: Belo Horizonte – MG

Instituição: Coordenadoria Municipal dos
Direitos da Mulher - Comdim

Contato: Márcia de Cássia Gomes
Rua Paraíba, 29 - 6º Andar

Belo Horizonte, MG – CEP: 30130-140
Telefone: (31) 3277-9756 – Fax: (31) 3277-9758

e-mail: marciac@pbh.gov.br
site: www.pbh.gov.br/cidadania/mulher-coordenadoria

ALÉM DE CRIAR DOIS ABRIGOS PARA MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA, BELO HORIZONTE MOBILIZOU VÁRIAS
INSTITUIÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DE GÊNERO
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BENVINDA: ORIENTAÇÃO,
APOIO E ESPERANÇA

“As pessoas não têm medo de entrar no nosso problema e ajudar”,
disse outra. “É lá que começa a esperança”, declarou uma terceira.

Inaugurado em 1996, o Benvinda já atendeu cerca de 9 mil mu-
lheres vítimas de violência de gênero ou em outras situações de ris-
co social. O Centro surgiu a partir de discussões entre grupos de
mulheres e representantes da área de saúde e de outras entidades

da capital mineira.
As usuárias chegam de diversos municípios e são

encaminhadas ao local por hospitais, postos de saú-
de, conselhos tutelares, abrigos, ou ainda pelo Dis-
que-Cidadã – serviço telefônico oferecido pela pre-
feitura para orientação sobre os direitos das mulhe-
res. Algumas tomam conhecimento do Centro por
meio de outras pessoas ou dos cartazes espalhados
pela cidade. Elas são recebidas por assistentes soci-
ais e depois passam pelo atendimento jurídico e psi-
cológico realizado pelo próprio Centro.

O serviço jurídico presta orientação não apenas sobre como pro-
ceder nos casos de violência de gênero, mas também sobre outras
questões, como as da área trabalhista, por exemplo. Além disso, a
advogada entra em contato com outras instituições que podem aten-
der a usuária do Benvinda: a delegacia, a defensoria pública, as or-
ganizações não-governamentais e os centros de apoio e atendimen-
to jurídico mantidos por universidades.

Para fortalecer as mulheres diante dos agressores e encorajá-las
a lutar por seus direitos, o Benvinda acompanha as usuárias nas
audiências judiciais. A área jurídica faz ainda a mediação de confli-
tos: se a usuária solicita a presença do agressor, este é chamado
para uma conversa entre o casal e a advogada.

Quando sofrem risco de morte, as mulheres ficam na Casa Abrigo
Sempre Viva (CASV). Localizada num endereço sigiloso, a Casa tem
capacidade para abrigar até 12 famílias (mulheres e seus filhos meno-
res de 16 anos) e é o único abrigo no Brasil onde as famílias são acomo-
dadas em quartos separados. Elas permanecem no abrigo pelo período
médio de 90 dias, durante os quais recebem apoio psicológico, jurídico,
de saúde e participam de oficinas profissionalizantes. As crianças pas-
sam a freqüentar creches ou escolas públicas das imediações.
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Benvinda -
Centro de Apoio
à Mulher

FUNCIONÁRIAS: ATENDIMENTO
SOCIAL, JURÍDICO E PSICOLÓGICO

O Benvinda entra novamente em ação quando as mulheres saem
da Casa Abrigo Sempre Viva. Quinzenalmente, elas participam de
encontros organizados pelo Centro para, juntamente com a assisten-
te social, discutirem sobre sua situação e suas perspectivas.

A rede de atendimento
A fim de coordenar a atuação da Casa Abrigo e do Benvinda, bem

como elaborar e executar políticas voltadas para as mulheres e para
o combate à discriminação, o governo de Belo Horizonte criou em
1998 a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim).
A Coordenadoria está vinculada à Secretaria Munici-
pal de Direitos de Cidadania e fundamenta suas ações
em três eixos: Políticas Afirmativas, Formação para a
Cidadania e Inclusão Social e Produtiva.

Além dos serviços oferecidos pelo Benvinda, pela
Casa Abrigo e pelo Disque-Cidadã, a Comdim realiza
cursos para os funcionários públicos, palestras so-
bre os direitos femininos e o Fala Mulher – um fórum
que reúne membros da comunidade e do poder pú-
blico para discutir assuntos de interesse das mulhe-
res. A Coordenadoria também leva as questões de
gênero para outros fóruns governamentais e para as organizações
da área da saúde.

No eixo Inclusão Social e Produtiva, a Comdim começou a desen-
volver ações para estimular o empreendedorismo entre as mulheres,
além de encaminhá-las para cursos profissionalizantes financiados
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e para instituições que
oferecem o microcrédito. Nos últimos três anos, foram oferecidas
quase 5 mil vagas em cursos profissionalizantes e, aos poucos, as
beneficiárias conseguem capacitar-se para profissões tradicionalmen-
te ocupadas pelos homens, tornando-se pedreiras, bombeiras hidráu-
licas e eletricistas, por exemplo.

Também é no âmbito da Coordenadoria que se estabelecem diver-
sas parcerias para o atendimento às mulheres vítimas de violência.
Graças a essas parcerias, tais mulheres contam com uma rede de aten-
dimento na região metropolitana de Belo Horizonte, integrando as ad-
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PALESTRA SOBRE DIREITOS
DAS MULHERE

ministrações regionais, as delegacias gerais e especializadas em cri-
mes contra a mulher, os centros de saúde, pronto-socorros e hospi-
tais, o Ministério Público, os Conselhos Municipais de Belo Horizonte
e das cidades vizinhas, as organizações do movimento de mulheres, a
Pastoral da Mulher e a Pastoral da Criança, entre outras instituições.
Um dos resultados mais relevantes de todo esse processo é a valori-
zação da temática de gênero na Prefeitura de Belo Horizonte.

Depois do abrigo
As parcerias entre a Comdim e as diversas secretarias municipais

possibilitam ainda que as mulheres continuem a ter o apoio do poder
público quando saem do abrigo e buscam reconstruir a vida. Na cha-

mada “fase de pós-abrigamento”, elas recebem ajuda
para encontrar uma nova moradia, seja por meio da
bolsa-aluguel oferecida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, seja por meio dos programas da
Secretaria Municipal de Habitação.

A Secretaria de Assistência Social também con-
tribui para a solução de necessidades emergenciais
(passagens de ônibus para outros municípios, uten-
sílios domésticos, providências para retirada de do-
cumentação, etc.). Outro apoio importante é o da
Secretaria Municipal de Abastecimento, que forne-

ce a alimentação da Casa Abrigo Sempre Viva, além de cestas-
básicas para as usuárias do Benvinda e para as famílias na fase
de pós-abrigamento.

Com o objetivo de divulgar os serviços e capacitar os servido-
res para um atendimento diferenciado à mulher vítima de violên-
cia, a Comdim atua em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde. Um dos frutos dessa atuação conjunta é a Notificação Com-
pulsória, documento no qual os casos de violência contra as mu-
lheres atendidos nos serviços de saúde são notificados pela pró-
pria equipe médica. Isso incentiva as mulheres a fazerem a denún-
cia e garante que a violência não fique impune. Com base nos da-
dos das notificações, será possível identificar os atos de violência
e planejar políticas públicas para combatê-los.




