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Dia Internacional da Mulher
A política precisa das mulheres. É por isso que a

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
numa iniciativa de sua bancada feminina, vai até as
rijas, para mobilizar as cidadãs mineiras a assumi-
rem o seu lugar nos centros de decisão e governo
das nossas (idades e do nosso estado.

As mulheres já provaram a sua força. Lutaram e
conquistaram a liberdade e a autonomia em relação
aos seus pais e maridos, afirmaram-se e foram reco-
nhecidas na sua capacidade produtiva ( , administra-
tiva  e, mais, conquistaram o direito ao voto e à can-
didatura política, enfim, à cidadania.

Agora é preciso ampliar a participação da mulher.
É preciso que você, cidadã, participe efetivamente da
construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A contribuição fundamental da mulher para a
política vem do seu -modo dever o mundo. Durante
muito tempo, elas estiveram afastadas da cena polí-
tica e a sua importância social não era reconhecida
publicamente. Porém, seu papel foi fundamental
paraa sustentação das bases da nossa sociedade.

Ao lidar com as questões da vida, no incansável
trabalho cotidiano e na formação dos filhos, as mu-
lheres adquiriram um grande e importante conheci-
mento, passado de geração para geração. Esse co-
nhecimento se manifesta, muitas vezes, na habili-
dade e na sensibilidade para encontrar soluções viá-
veis para os problemas sociais. Ao empreender es-
forços para conciliar a manutenção da família e a
d(lmi n istração da asa, ((mi a sua atuação na comu-
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nidade e a sua vida profissional, a mulher aprendeu
a criar caminhos para a c()ncretlzaçá() dos SCLIS '()-

nhos e ideais. Esse exercício possibilitou à mulher
desenvolver uma grande sabedoria para a adminis-
tração das questões humanas, ao procurar
equacionar as questões materiais da sobrevivência
com a felicidade e o bem-estar dos seus. E é essa
experiência na construçá() diária de unia vida me-
1 hor que precisa ser Ira/ida para a poi ít (a.

A mulher, com a sua capacidade de mobilizar as
relações humanas em torno de um fim comum, tor-
na-se uni agente importantíssimo no trabalho.

A Assembléia de Minas acredita nas mulheres.
Acredita que, se trabalharmos em pai e harmonia,
as diferenças nos mo(l( )5 de fazer (' (( )FlVi ver eu tr('
homens e mulheres iF() aperfeiçoar a prática poi iii-
ca e a gestão da vicia pública.

Deputado Mau ri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais

o
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Mensagens das Deputadas Estaduais
Mineiras

"Em e, de insistir em brigar para exigir a igualdade, diga que é igual. Quando você acredita e tala que é
vencedora, ninguém será apai de derrotá-la."

Deputada Ana Maria Resende

"Sensibilidade, competência, dedicação e compromisso. Mulheres, continuem mostrando ao País e ao
mundo a importância de nossa luta."

Deputada Cecilia Ferramenta

"A mulher é o instrumento humano que gera a vida e ma ri téni acesa a cm mli nu idade sonhadora e real da
humanidade. De todas as artes, a política é um dos caminhos que garantirão a mudança dos sonhos em
realidade."

Deputada Elbe Brandão - Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.
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"Mulher na política: há um novo Brasil surgindo do trabalho e da luta da sua metade mulher."

Deputada Jô Moraes

"O exercício da política nada mais é que um dever cívico que a mulher deve assumir, no cumprimento

do seu papel de cidadã."

Deputada Lúcia Pacífico

"Nós, mulheres, não queremos competir C()Ffl os homens. Quereniu wr sohdárias na onstruçáo de um

mundo melhor."

Deputada Maria José Haueisen

"As mulheres têm de exigir o que está bem (Iar() na Contituiço: "Todos S() iguais perante a lei",

reclamando seus direitos e lutando pelos seus ideais, para alcançar seus objetivo,,."

Deputada Maria Olívia

Mulher, ocupe 50% de 10(h) o espaço de ( nh'r, para colocar o poder a servi( ,  lr vida."

Deputada Maria Tereza tara



8 Lugar de mulher e...
em todos OS 1 ugdres."

Deputada Marília Campos

"Mulheres, demonstrem sua grande força e coragem participando ativamente da vida política. lransfor-
mem em ações e manifestçÕes diversas o flOSSO desejo vivo por um Brasil mais justo, mais igualitário e
humano. O poder está em nossas mãos."

Deputada Vanessa Lucas
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Importância da Participação da Mulher na
Política

Democracia é participação política e representação social. Como podemos dizer, então, que exercemos
a plena democracia, se as mulheres, que são 51% da população e do eleitorado brasileiro, ocuparam
menos de 1 2 dos 1.681 cargos políticos disputados nas últimas eleições?

Na sua jornada, muitas vezes tripla - de trabalhadora, mãe e dona de casa , a mulher lida de perto com
todas as questões sociais brasileiras. A educação dos filhos, o orçamento para as compras do mês, OS juros
das compras a prazo, a saúde, a preocupação com a violência, o desemprego próprio, do marido, do filho,
do irmão... E, com sensibilidade e dedicação, elas vão encontrando as soluções para dar conta da vida.

É preciso fazer representar esse olhar feminino do mundo. É preciso fazer valer a experiência feminina
de gestão dos problemas cotidianos.

A presença das mulheres no espaço público tem quebrado preconceitos e promovido profundas mudan-
ças nas relações domésticas e sociais. É dessa forma que entendemos que as mulheres têm uma importante
contribuição para dar à política. Hoje, as mulheres representam metade do eleitorado no Brasil. Entretanto,
elas permanecem minoria absoluta flO Parlamento, no Executivo e no Judiciário, apesar da existência de
cotas previstas em lei.
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As câmaras municipais, as prefeituras, os governos e as assembléias legislativas precisam da força e da
capacidade administrativa das nossas cidadãs. Não é mais possível que um mundo em que homens e

mulheres compartilham as responsabilidades, os custos e os benefícios da modernidade seja governado
apenas pelos homens. Por isso, mais do que um direito, garantir a presença da mulher na vida pública
política ( um dever e um compromisso que a sociedade assume com o desenvolvimento social e com a
melhoria (las condições de vida.

Quadro de distribuição dos cargos eletivos brasileiros por sexo - relativo às eleições de 2000 e 2002.

Cargo Político	 Total de cargos	 Cargos ocupados por mulheres
Presidente da República	 1	 O
Senador	 81 54 vagas loram ;)nen( hidas nas	8	havia duas mulheres em mandato.

de 2(X)2)	 loIJlItan(l() li) sena(loras
Deputado Federal	 513	 42
(;overiiador	 27	 2
Deputado Estadual	 1.125	 1 29
Prefeito	 5.558	 318
Veteulor	 60.265	 6.992

O' nimteros apreeniados são dado. ili',torais do ISL. () l;c:enciamento de mamiati rios
pode implicar modificação dos m('smos



A HISTÓRIA DE MARIA
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São sete horas da manhã. Maria desperta para um novo dia. Mas esse não ( um dia
qualquer. 1 a data em que (Ia comemora seus 60 anos. Não são os possíveis festejos
que anim,irn seu coração, mas uma sensação boa de conquista. Corno num filme,
pessoas e latos que marcaram sua vida começam a aflorar em sua memória.

- "Eu sou uma mulher forte e realizada", pensa Maria. "Construí unia bela família,
alcancei, por meio do ífl('U esforço, uni lugar de destaque profissional, participei da
política e ajudei a construir projetos que tornaram a vida de muitas pessoas melhor".

Mas o sentimento que tanto a animava não podia, e ela bem sabia disso, ser confun-
dido com conformismo.

- "Não está tudo terminado", pensa ela. "Meu corpo já não tem a
mesma energia dos 20, mas continua forte e Pronto para 1 LiI,ir por	fdesafios novos".

O comprorn isso de ser u ii ia guerreira (1 )Ii1C ( )U muitoito (('do ara
Maria. Nascida no dia 8 de março, sempre ouviu: "Vocc' nasceu
no Dia Internacional da Mulher". Quase como numa profecia,
Maria se viu vinculada às conquistas das mulheres. Quando cri,ii1
ça sua mãe contava-lhe i historia das mulheres que,em  ão
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março de 1857, em Nova York, haviam sido queimadas numa fábrica têxtil, lutando
pelos seus direitos.

"Esse fato tornou-se um símbolo da luta das mulheres. E, desde 1910, passou a ser
o dia em que comemoramos nossas conquistas e ganhamos energia para prosseguir o
caminho em busca do reconhecimento de nosso valor e de noss.l importância", di,ia
sua mãe.

Mais cio que o registro histórico, a fala da mãe representava tamb*m o desejo dessa
mulher que ela tanto admirava:

- "Vá, minha filha, conquiste o mundo. Mostre sua força, seu
Agora, mais do que nunca, Maria sabia do valor da mulher que a

gerou. Seus cuidados com os filhos, seu esmero com a casa, sua	 fsabedoria em orientar as escolhas, sua capacidade de lidar com as
relações, nem sempre fáceis, no seio da família. Maria sabia que
poucos reconheceram esse patrimônio. Construído em silêncio, her-
dado de suas an estrais, esse manancial de conhecimentos e sensibi-
lidades era, na concepção de Maria, uma das raiões tundamentais
que a tornavam, assim como as outras mulheres, mais rica.	 Po!tc

Essa .c e sua

'1
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E foi com esse talismã que Maria partiu para novas conquistas. O vestibular de As mulheres e o direito
à educação

2
A educação é um direito

básico de todo ser huma-
no. A conquisto do

cidadania e o igualdade de
oportunidades dependem

da sua democratização.
No Brasil, a primeira
legislação relativo à

educação de mulheres
data de 1827; o lei

admitia mulheres apenas
poro os escolas de ensino

elementar. Apenas em
1879, o Governo Brasilei-
ro abriu os instituições de

ensino superior do pois às
mulheres.

II

1edi( ina foi unia delas.
- "Onde estão minhas colegas?".
Em pouco tempo, a resposta foi dada.
- "São apenas três mulheres na turma", ponderou o colega face ao seu espanto.
Hoje, Maria, professora titular da Escola de Medicina, sabe que a realidade já é

outra. Em sua lista de chamada, aparecem as Heloísas, as Flávias, as Marinas, as
Patrícias, as Anas...

Sua viagem no tempo é interrompida pela campainha do interfone.
- "É a Carolina", responde a voz do outro lado.
Mar ia sabia que sua neta não faltaria nesta data. A afinidade

entre as duas sempre foi muito grande. Maria sempre admirou
a energia da neta e sua vontade de mudar o mundo. Carolina
tinha agora 20 anos. Fstava cursando a faculdade de Gestão
Ambiental.

- " Preocupa-me 11) Iii lo, vovô, o que ('Stã() fazendo com a natu-
reza. É preciso criar legislações que realmente funcionem e fisca-	OIKU

/
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lizar a atuação das empresas. E, talvez o mais importante, conscientizar as pessoas da
necessidade de preservar o meio ambiente", afirmava Carolina nas longas conversas
que sempre tinha com a avó.

- "Parabéns, vovó!", disse Carolina, envolvendo Maria num grande abraço. "Hoje,
vou passar a manhã com você. Quero contar algumas novidades e ornemorar esta
data tão especial", dizia.

A novidade que a neta tanto ansiava contar era a vitória de sua chapa na eleição do
DCE.

- "Eu serei a presidente", dizia Carolina.
Maria compartilhava a alegria expressa no olhar cia neta.
- "Sempre quis que você entrasse para a política. A eleição

para o DCE é apenas o primeiro passo", afirmava a avó.
Maria também foi presidente cio Diretório dos Estudantes,

quando cursava Medicina. Participou ole I)aealas, resistiu,
como muitos estudantes, às ações do ro'girlle militar que cer-
cearam as liberdades e as possibilidades (le participação) polí-
tica. Maria acreditava que a grande conquista das mulheres

/

Msjhe no ohto.
Essa IIcj (,

O movimento feminista e
as lutas sociais

O movimento feminista
nasceu com os lutas pelo

igualdade de direitos entre
homens e mulheres. Na

década de 30, suo principal
bandeira era o voto

feminino. Durante o regime
militar, as feministas lutaram

contra o ditadura e pelo
redemocrotizoção do Brasil
(Diretas á) e, posteriormen-

te, participaram do processo
constituinte.

Em fins dos anos 70 e
durante a década de 80, o
movimento se ampliou e se

diversificou, oclenirando
partidos políticos, sindicatos
e associações comunitárias.
Hoje, o movimento se volto

para questões sociais,
econômicas e culturais.
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havia Sido a liberdade (li' escolher seus caminhos, a autonomia de tomar as deci-
sões que afetavam SUdS vidas. Elas podiam escolher entre ser médica, professora,
engenheira, jornalista, motorista, dona de casa, enfim, a profissão que realmente
desejassem. Elas são as donas do leme de sua história.

- "A sua vitória, Carolina, é  melhor presente que você poderia me dar neste dia",
diz Maria, cheia de orgulho da neta.

No meio da conversa sobre política, numa dessas coincidências da vida, chega à
casa de Maria sua grande amiga Clara. Eleita nas últimas eleições, Clara é deputada.

- "Parabéns, Maria. Desejo a você toda felicidade".
Maria conta-lhe a novidade da eleição da neta para o DCE.
- "Que coisa l)Od, Carolina. Precisamos, nós, mulheres, mo-

bili,ar-nos e conquistar nossa participação nos espaços de de-

cisão política. Não sei se voces sabem que nós representamos
nleta(l(-' do eleitorado, mas, em contrapartida, ocupamos
pouquíssimos espaços no Congresso Nacional, nas assembléi-
as legislativas, nos (argos ('xe('utivos e nos ministérios", afir-
mava (;lara.

- ----

Igualdade de
remuneração

Em 1951, foi aprovada, pelo
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), a Convenção

de Igualdade de Remunera-
ção entre trabalho masculino
e feminino para função igual.

Entretanto, no mercado de
trabalho formal, ainda são os

mulheres que recebem os
solários mais baixos e que se

encontram em postos de
trabalho com piores condi-

ções. Das mulheres brasilei-
ros, que integram o Popula-
ção Economicamente Ativo
(PEA), 51,4% não possuem
renda mensal regular -- um

direito trabalhista garantido
pelo Constituição Federal e

pela OIT. Dentre os que
possuem algum tipo de

remuneração regular, quase
30% recebem até dois

saláíios mínimos mensais. As
desigualdades de remunera-

ção tornam-se ainda mais
contrastantes ao se compara-

em simultaneamente as
variáveis de sexo e cor,

mesmo quando a mulher tem
maior grau de escolaridade.

/

Mulher no PoUtico.
Esso luto é suo,

17



- "É verdade. Há até mesmo uma lei que estabelece cotas de participação para as
mulheres nos órgãos de representação política. Foi a primeira conseqüência prática da
participação do nosso país na Conferência Mundial da Mulher, realizada na China, em
1995", disse Maria.

- "Não sabia da existência dessa lei. Acredito que tenha sido adotada como uma
'ação afirmativa' para apressar a diminuição da exclusão das mulheres dos cargos
eletivos", questiona Carolina.

- 'É verdade, essa lei foi aprovada em 1995 e apI icadi, pela primeira vez, nas elei-
ções municipais de 1996. O propósito ' chegar , igualdade entre os sexos flOS centros
de poder político", diz Clara.

- "Acredito que a existência da lei e fundaiuental, mas não ufici-
ente. Se não houver a mobilização das mulheres e o efetivo

envolvimento, o resultado não será alcançado", alerta Maria.
- "É iSSO mesmo, vovó. E se pensarmos bem, somente lere-

mos uma democracia de verdade quando as mulheres gari lia-
rem parti< i paço relevante nos órgãos (Id decisão política. Te-
mos de íf'(OfihdCPr nossa força; afinal podemos decidir uma

Conferência Nacional de
Mulheres Brasileiras

Realizado em 2002, a
Conferência resultou na

aprovação da Plataforma
Político Feminista, documento

que apresenta diversas
propostas (sobre democracia,

j ustiça social, inserção do
Brasil no cenário internacio-

nal, liberdade sexual e
reprodutivo, etc) e que se

tornou o expressão do
pensamento de um conjunto

de mulheres, afirmando a
diversidade e a capacidade
de aliança entre feministas.

Legislação de cotas

Em 1995, foi editado a Lei
9100, que regulamentou as
eleições municipais de 1996. 
Essa lei determinava que pelo

menos 20% das vagos de
cada partido ou coligação

deveriam ser preenchidos por
candidaturas de mulheres.

Em 1997, o Lei 9.504,
relativa às eleições de 1998, 

ampliou o cota mínimo de
candidaturas de cada sexo

paro 30%.

/

Miii' açj Potca
Essa ula t. suo

-

18



eleição, somos metade do eleitorado", pondera Carolina.
O calor da discussão faz acender em Maria o desejo de candidatar-se.
- "Por que não?", pensa ela. "Tenho uma história de lutas e a vontade de continuar".
Um pouco receosa, expõe seu desejo para a neta e a amiga.

"Por que não, Maria? Essa idéia é ótima. Temos de somar forças. Tudo contribui
para sua vitória", entusiasma-se Clara.

- "Hoje mesmo, vindo para cá, fiquei pensando... Maria, além de nascer no Dia
1 n Iernacional da Mulher, chegou ao iii LI nd() no mesmo ano em que as mulheres con-
quistaram o direito ao voto no Brasil, 1934. Nesse tempo, tantas coisas mudaram na
vida das mulheres! E ela é um exemplo de'as vitórias", orgulha-se Clara.

A neta não cabia em si de felicidade.
- "Vovó, se minha eleição para o DCE liii o melhor presente do

seu aniversrio, para mim, a sua trajetória e a sua postura consciente
e ativa são o presente da minha vida. Sempre vou me inspirar em
voc( e buscar contribuir para que outras mulheres entrem nessa luta."

Chega ao final do dia que, para Maria, não podia ser mais espe-
(Ml. Sentia-se nova, cheia de energia.

"Por que não posso ser candidata a prefeita? Esse é o meu
desejo. Agora é lutar por ele", pensava ela.

tt_-_-.-.---- 4 -- -

Direito ao voto

No Brasil, foram 108 anos de
diferença entre a primeiro lei
eleitoral que assegurava aos
homens o direito de votar e

serem votados e a lei eleitoral
que assegurou o mesmo direito

às mulheres.
Embora a Constituição de 1891
não vetasse o direito de voto às

mulheres, elas ainda tiveram que
lutar por mais de 40 anos por

esse direito.
O voto feminino foi assegurado

em 24/2/32, por meio do
Código Eleitoral provisório. Mas
esse decreto restringia o direito

de voto apenas às mulheres
casadas que tivessem a autoriza-

ção dos maridos e a algumas
solteiras ou viúvas que tivessem
renda própria. A Constituinte de
34 reafirmou o direita assegura-

do no Código Eleitoral, eliminan-
do as restrições existentes, mas

tornou o voto obrigatório apenas
às mulheres que exercessem

funções remuneradas em cargos
públicos. A obrigatoriedade
plena do vota para todas as

mulheres só foi instituído com a
Constituição de 1946.

/

,
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Orientações para ingressar na carreira
política

1 - Requisitos iniciais para ingressar na carreira política:
• Ser brasileira nata OU natural i,ada';
• Estarem pleno exercício dos direitos políticos;
• Não incidir em inelegibilidade2.

2 - As idades mínimas para ocupação dos cargos':
• i a1	Presidente ('Vi( ('-Preside Ie da República e Senador;
• 3() anos para Governador e Vice-Governador de Estado;
• 21 anos para Deputado 1- ederai, Deputado Estadual ou Distrital, Preleil( e Vi (-Prefeito;

	 II

• 18 anos para Vereador.

.('	1 (di(116 ir i() (argos dl' Prv%fflefitv vVke-!'resklenle da República, de !'reçidenu' da ( :1s()IrI (lOS 1 )epoiad » e (Iv l'n 'ik i te
do .S '(li ((lI) 1 ('(11 'til, (litro outros cargos d'finidos tia Constituição federal, deve ser brasileira ou brasileiro ii. tio.
2. A lii('l('6il)iIUl,I(k pode ser (101(1 ida como a i(lSE5l((il (II' condição exigida IJ11 ser ((l(dkl,(t() io ( irg() pleiteado. ( )s casos dt
ioelogihiluluh' lctçiitt t't,dnits bIt i ii ( ( tu1ituu, tu 1 odo,,d E' EM 1 ei ( u,upleiut'o(ar 64.

A 1(1,1(11 i0S0tlII,t 's(.tIt1t' ((Ii	ri?U ( O(t(lIÇ,t(, (II ('I('Lth1I(d,E(.I(' E' s(r,lI(ad,t lendo pUI (('hotEl Ii 1 (1(1.1 (II

--	- -
21	 ---.-:--
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3 - Primeiros passos para tornar-se candidata a cargo político:
• Estar filiada a um partido de sua escolha no prazo de, pelo menos, um ano antes das eleições;
• Possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes da eleição;
• Ter sua candidatura aprovada pelo partido, mediante a realização da convenção partidária;
• Acompanhar, junto ao partido, a efetivação do registro de sua candi latura. O prazo legal para o

registro encerra-se às 19 horas do dia 3 de julho do ano em que se realizarem i ,, eleições;
• Realizar as despesas cia campanha eleitoral sob a responsabilidade do partido ou da própria candidata;
• Realizar, diretamente ou por pessoa por ela designada, a administração financeira de sua campanha;
• Receber doações em conformidade com a Lei Eleitoral;
• Registrar os gastos eleitorais realizados nos limites legais;
• Promover a realização de pesquisas e testes pr(-eleitorais, conforme (iefifli(l() na Lei Eleitoral;
• Iniciar a propaganda eleitoral a partir de 6 de julho do ano da eleição, observando os critérios legais;
• Zelar pela eficiente fiscalização das eleições, por meio dos fiscais e delegados escolhidos pelo partido

ou pelas coligações;
• Sendo a candidata agente público em campanha, não incorrer nas condutas vedadas relacionadas no

artigo 73 cia Lei Eleitoral.



4' y

4 - É importante conhecer:
• A Constituição 1 ('deral;
• A Lei Complementar Federal 64/90;
• A Lei Federal 9.504/97;
• A Lei Federal 4.737/65 (Código Eleitoral);
• A Lei Federal 9.840/99;
• As Resoluções dos Tribunais Eleitorais.

5 - Outras informações:
• Certamente vocc I1('(essitrá de outras informações mais detalhadas e aprofundadas para efetivar sua

candidatura. Um bom caminho é procurar o es(rilório do partido de sua preíercncia e pedir orientação.

_____	-- --------	 LT---rr----- -.-



Informações úteis
Conselho Estadual da Mulher - Av. r\If1	Iii.	2	2() dfl(ldr. (-'ntr. F31'1	I) i/(I11' •\1(

Tel: (31) 3271-26561(31) 9956-8485.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher Rua
Pdrdíh,l, 29, (:entro, Belo Horizonte/MG. 0 P 101 10-140
Tel: (31) 3277-4723

Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher Rua Tenente Brito Meio, 353, Barro Preto, Belo
Horiionte/MG. CEP 30180-070.
Tel: (31) 3330-1760

Alem	Rua Carijós, 141, sl/1 .003, (erlim, Ie[u 1 Iui i,unle:\t(j. (TEP 301 j()00.j
.Tel: (31) 3273-7871

Benvinda - Centro de Apoio 3 Mulher Rua Araguari, 1012, Santo Agostinho, Belo Hori,'onte/MG. CEP
1(1 1 ')0- Iii
Tel: (31) 3277-7047



Casa Colméia (Apoio à Mulher Grávida) - Rua Gastão Bráulio dos Santos, 838, Jardim América,
Belo Horizonte/MG. CEP 30510-120.
Tel: (31) 3372-3693

Centro da Mulher do Graal - Rua Pirapetinga, 390, Serra, Belo Horizonte/MG. (IP 30220-1 5()
Tel: (31) 3225-2416

Centro de Referência da Comunidade Negra - Rua Edgard Torres, 218, Parque São Pedro,
Belo Horizonte/MG. CE P 30510-120.
lei: (31) 3451-4584

Gapa - Prevenção à Aids - Rua Tamios, 617, lod 14, ( euti o, Belo F-lori,orite/M( (1 P 3() 1 20-050.

Tel: (31) 3271-3636

Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais -- Rua da Bjhi, 1. 148, sala 302.
(TEP ffl160-011.

Tel: (31) 3274-1033

MPM - Movimento Popular da Mulher - Rua Hermilio Alve'-, 34, Santa Tereza, Belo Hori,onte/MG.
(TEP 31010-070.
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Musa - Mulher e Saúde - Rua td(i)IonhI, R , Santa Ter( , /i, Bem lior /nnte.V1G. (1 l 301 80-070.
Tel: (31) 3467-5875

N1inga -- Coletivo de Mulheres Negras - Rua Herrnílio Alves, t4, Santa Tereza, Belo Horizonte/MG.
( T F 1`31010-070.
Tel: (31) 3227-5379

Pastoral da Mulher -Rua do Bonfini, 762, Bonfirn, Belo 1 Ioriionte/M( (:1 }) 31 2 1 0-1 50.

Tel: (31) 3442-0677

Rede Saúde - Rua Hermílio Alves, 34, Santa Tere,a, Belo Hori,'onte/MG. CEP 3101-070.

Alemg -- Assernbl('ia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Rua Rodrigues Caldas, 30,
Santo i Ag t i n ho, Belo Hori,'onte/M( . CEP 301 90-1)2]
Tel: (31) 3290- 7000

Procon Assembléia - Rua Curitiba, 2.002, 1 ourde, Belo 1 iori,nnte/M( . (' 1 J > 01 70-1 22.
Tel: (31) 3290-7944
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