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Poder Executivo

Capa

PBH CERTIFICA ENTIDADES COM O SELO BH SEM RACISMO

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, entregou ontem, em solenidade realizada
em sua sede, no Centro, o Selo da Igualdade Racial (BH Sem Racismo) às entidades comprometidas com a promoção da
igualdade racial. A partir de agora, estes agentes passam a fazer parte do Programa de Certificação em Promoção da Igualdade
Racial, instituído pelo Decreto 15.392, de 22 de novembro de 2013.

O programa é dividido em duas categorias: Compromisso (voltada para instituições que desejam implementar programas na área
de superação do racismo) e Excelência (para agentes que já desenvolvem ações de igualdade racial e enfrentamento ao racismo).
Nesta edição, 11 entidades foram certificadas na categoria Compromisso e oito na categoria Excelência. Confira no box abaixo os
contemplados.

Para o secretário municipal de Políticas Sociais, Marcelo Mourão, o programa ajuda a minimizar o cenário de desigualdade racial.
“É um mecanismo multiplicadordas ações de enfrentamento ao racismo. Por meio dele é possível ampliar o raio de atuação das
políticas sociais e também resgatar as manifestações da cultura negra na cidade”, afirmou.

De acordo com a coordenadora municipal de Promoção da Igualdade Racial, Rosângela da Silva, 52,1% da população belo-
horizontina, segundo o IBGE, é negra, o que se reflete principalmente dentro das empresas. Dados do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) também comprovam que a maior parcela da população economicamente ativa
na região metropolitana também é negra. No entanto, cerca de 36,1% dessa força de trabalho recebe uma remuneração menor.

O programa

Lançado em 2013 pela PBH, o Programa de Certificação em Promoção da Igualdade Racial tem a finalidade de estimular, apoiar e
reconhecer empresas, associações e entidades da sociedade civil que possuem em sua prática de gestão ações no campo da
promoção da igualdade racial, do enfrentamento ao racismo, do combate à discriminação etnicorracial e da valorização da cultura
negra.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de
Cidadania e da sua Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e da Fundação Municipal de Cultura (FMC). A adesão ao
programa de certificação é atestada por meio do Selo de Promoção da Igualdade Racial (BH Sem Racismo), conferido a cada dois
anos a empresas, associações e entidades que se destacarem pelas ações voltadas para a promoção da igualdade racial, em
consonância com os objetivos estabelecidos na Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, instituída pela lei 9.934, de
21 de junho de 2010, e diretrizes fixadas por meio de edital.

Empresas, associações e entidades que têm interesse em apresentar práticas internas que promovam a igualdade racial ou que
querem assumir o compromisso com um plano de ação a ser desenvolvido para o enfrentamento ao racismo podem se inscrever no
site da PBH, no endereço www.pbh.gov.br/igualdaderacial, onde estão disponíveis os formulários para cadastro.

Os certificados
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Categoria Compromisso: Arquindex Soluções em Arquivos, Creche Dom Bosco, Escola Municipal Fernando Dias Costa, Escola
Municipal Jardim Vitória, Escola Municipal Luigi Toniolo, Escola Municipal Maria das Neves, Escola Municipal Maria de
Magalhães Pinto, Escola Municipal Mestre Paranhos, Escola Municipal Professor Amílcar Martins, Escola Municipal São Rafael
e Umei Luxemburgo.

Categoria Excelência: Escola Municipal Anne Frank, Escola Municipal Florestan Fernandes, Escola Municipal Marlene Pereira
Rancante, Escola Municipal Milton Campos, Escola Municipal Monteiro Lobato, Instituto Cultural Casarão das Artes, Umei São
Marcos e Umei Solimões.
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