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A MULHER E O PODER
A Constituição Federal de 1988, conhecida como
Constituição Cidadã, tem grande significado para a
mulher brasileira. Ao estabelecer a igualdade entre
homens e mulheres, assegurou muitas conquistas para
a população feminina.
O mundo do trabalho é tema recorrente dos
movimentos de mulheres. E não poderia ser de outra
forma, pois o provimento do próprio sustento é
condição para o exercício da liberdade. É sabido que a
participação crescente da mão-de-obra feminina no
mercado de trabalho brasileiro e o ingresso cada vez
maior de mulheres em cursos superiores são

responsáveis pelas transformações sociais dos últimos
anos. Leve-se em conta também o processo de
redemocratização do País, a partir do final da década
de 1980, o que proporcionou a participação das
mulheres nas esferas de poder, de modo a se
organizarem politicamente.
o acesso da mulher brasileira ao Parlamento torna-se
possível quando ela passa a votar, em 1932. Antes,
em 1914, Eugênia Moreira Bernardino, a primeira
jornalista conhecida, afirmava que "a mulher será livre
somente nos dias em que passar a escolher seus
representantes'.
E certo que o direito ao voto garantiu às mulheres
participação maior nos espaços de poder. Hoje, além
de eleitoras, elas são eleitas. Mas, em se tratando de
sua ocupação nos espaços institucionais de poder, seja
no Legislativo, Executivo ou Judiciário, o que se constata
é que essa participação é desproporcional à sua
presença numérica na sociedade. Não obstante essa
observação, o desempenho dos mandatos revela que
as mulheres têm talento para o trato da vida pública.
Poder, força e determinação são observados em sua
atuação em diversas atividades na vida pública e na
vida cotidiana, haja vista sua performance em



representações sindicais e de categoria, em lideranças
de comunidades, no papel de referência nas familias,
para citar apenas algumas delas.
Este ano, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, além
da tradicional comemoração das conquistas femininas,
que sempre homenageia exemplos de luta e defesa dos
direitos da mulher, vai realizar o Ciclo de Debates 'A
Participação da Mulher nos Espaços de Poder" e promover
discussões relacionadas à mulher rias comissões
permanentes durante o mês de março.
Também como parte das comemorações, foi editada
esta cartilha A mulher e o poder', que conta um pouco
da história de mulheres que ocuparam espaços de
poder no Estado de Minas Gerais, No relato de
experiências exitosas de associativismo feminino,
testemunhamos a força. a determinação e a coragem
de mulheres que lutam para garantir o sustento de
suas famílias e comunidades, criam oportunidades de
trabalho e renda e protegem crianças e adolescentes.
Na seção 'Memória das Parlamentares Mineiras",
podemos observar o aumento da presença da mulher
no Parlamento mineiro a partir de 1947: porém, essa
presença está ainda muito aquém de sua capacidade
e desproporcional à presença masculina.

Nas mensagens das deputadas estaduais mineiras às
mulheres, podemos identificar o traço específico de
cada mandato e, no seu conjunto, a riqueza do
Parlamento: a diversidade, a pluralidade das visões
de mundo e de perspectivas que somam força na
defesa da igualdade em Minas Gerais,
A relação das leis estaduais que tratam da questão da
mulher mostra que toda conquista é fruto de muita
reflexão e luta: por certo, nada foi oferecido com
facilidade. Ao destacar essas experiências, esperamos
estimular aquelas que seguem o mesmo caminho e
inspirar outras, porque há muito ainda por fazer.
Por fim, esta publicação apresenta uma lista de
endereços e telefones de organizações femininas que
atuam em áreas diversas, corno assistência a vítimas
de violência doméstica, saúde da mulher, entre outras.



ANA MARIA RESENDE
o equilíbrio justo só será alcançado quando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, que
representam mais de 50% da população brasileira, forem entendidas como problema nacional
e não como 'coisas de mulher".

1

CECILIA FERRAMENTA
Gostaria de prestar minha sincera homenagem a todas as mulheres que, sem abrir mão do
cuidado com a família e com o lar, resistem ao machismo e à discriminação e conquistam o
seu espaço.
Parabéns, mulheres, pelo seu dia.

ELBE BRANDÃO
Entre desi:arninhos e conquistas, a mulher ressurge, num futuro sinalizado por grandes
oportunidades, geradora de uma nova sociedade, mais harmônica, mais justa, mais humana,
atuando cada vez mais fortemente como cidadã e agente do desenvolvimento. A crescente
inserção feminina nas instituições de ensino, na chefia da família ou na liderança comunitária
surge como uma resposta que nos motiva, neste dia 8 de março, a afirmar os princípios para
a construção de um mundo baseado na igualdade, na liberdade, na solidariedade e na par.



ELISA COSTA
Mulheres negras, brancas, operáriasjá denunciavam suas condições de vida, trabalho e renda
no século XIX.
Hoje somos mulheres trabalhadoras do campo e da cidade. unidas para combater a violência.
a discriminação no trabalho e nos direitos sociais e económicos.
Comemorar o 8 de março é símbolo de luta e participação política em Minas e no Brasil.
Parabéns a todas vocês.

GLÁUCIA BRANDÃO
Assim como seiva alimenta a raiz e os frutos, a mulher, com sua sensibilidade, determinação
e trabalho, fortalece e colabora para a construção de uma sociedade mais solidária, fraterna
e justa na consolidação da sua cidadania.
A Assembléia Legislativa, por meio cio "Fórum de Mulheres', promove o vivo debate entre as
diversas entidades comprornissadas com os interesses da comunidade feminina, em prol do
bem comum.
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MARIA LÚCIA
Nos caminhos trilhados por nós, mulheres, em direção à igualdade dos gêneros, há obstáculos
culturais históricos. Para combatê-los, é preciso elaborar políticas públicas consistentes, que
centrem as suas atenções em medidas preventivas sem deixar de lado as curativas. A educação,
voltada para a formação de cidadãs íntegras e integradas, deve ser a tônica do Estado. E que
essas ações e medidas sejam encaradas por nós, mulheres, não como concessão, mas como
conquistas.

Á	 ROSÂNGELA REIS

à

'rhcipaçao ativa das mulheres nos movimentos sociais é condição indispensável na formação
cidadania, com o objetivo de fortalecê-la e enfrentar com determinação a discriminação e

d violência, efetivando a implementação de políticas públicas e a formulação de leis em que
possam prevalecer a justiça e a igualdade de oportunidades.



Legislação Mineira que beneficia as mulheres



LEGISLAÇÃO MINEIRA QUE BENEFICIA AS MULHERES
Lei Complementar 69, de 30 de julho de 2003.
Dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n o 64. de 25 de março de 2002. que institui o Regime
Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores publicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Art. 1 0 - 0 art. 70 da Lei Complementar n° 64. de 25 de março de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 70 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança para fins de adoção será
concedida licença-maternidade pelo periodo de:
1 - cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade:
II sessenta dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade:
III trinta dias, se a criança tiver de quatro a Oito anos de idade.
Parágrafo único. O beneficio de que trata o caput será concedido uma única vez, quando da
for,nal izacao da guarda udic;al ou cia adoção.

Para ver o texto integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.govl,r

Lei 15.218, de 7 de julho de 2004.
Cria a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher o a Comissão de Monitoramento cia Violência
contra a Mulher.

Art. 1° - Fica criada a Notificação Compulsória de Violência contra a MUlher, a ser feita pelo estabelecimento
público ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento a mulher vitima de violência.
Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, considera-se:



/ violência contra a mulher a ação ou conduta, motivada pelo gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, ocorrida em ãmbito público ou doméstico;
li violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força do agressor, com ou sem o uso de
instrumentos, ou por queimadura, corte, perfuração e uso de armas brancas ou de fogo, entre outras;
III - violência sexual a situação em que a vítima é obrigada pelo agressor a manter relação sexual ou a
praticar ato sexual, ou é objeto de comércio para fins de exploração sexual;
IV - violência psicológica a situação em que a vítima sofre agressões verbais constantes, com coação e ato de
constrangimento que impliquem situação vexatória, humilhante e desrespeitosa à intimidade e à vida privada.
Art. 30 - Serão notificados, em formulário oficial, os casos atendidos e diagnosticados de violência contra
a mulher, tipificados como violência física, sexual ou psicológica.
Parágrafo único O profissional de saúde que verificar que a mulher atendida sofreu violência solicitará ao
profissional responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação Compulsória de Violência
contra a Mulher.

Para ver o texto integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.gov.br

Lei 15.295, de 5 de agosto de 2004.
Institui a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da Infertilidade.

Art. 1° - Fica instituída a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da Infertilidade, com o
objetivo de divulgar os fatores que contribuem para a infertilidade e orientar a população quanto a seu
tratamento e prevenção.
Art. 2° - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual manterão afixadas em suas dependências,
em local de fácil acesso e visibilidade, informações relativas à campanha instituída por esta lei.
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Para ver o texto Integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.gov.br



Lei 15.677, de 14 de julho de 2005.
Assegura o encaniinhamento da gestante em acompanhamento pré-natal a consulta odontolõgica com avaliação
perioclontal.

Art. 10 O Estado assegurará, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS -, que a gestante em
acompanhamento pré-natal seja encaminhada a consulta odontológica com avaliação periodon tal.
Art. 21 - A gestante que apresentar alterações periodontais será encaminhada para tratamento específico.
Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua
publicação.

Para ver o texto integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.gov.br

Lei 15.952, de 28 de dezembro de 2005.
Estabelece a nolítica de prevenção da mortalidade materna e dispõe sobre o Cadastro Mineiro de Controle da
Mortalidade Materna Carnma.

Ari. 1° - O Estado adotará política de prevenção da mortalidade materna, que terá como diretrizes:
/ - a realização de diagnóstico permanente da situação da modalidade materna no Estado, enfocando os
aspectos sociais, econômicos, políticos, jurídicos, sanitários e outros;
li - a adoção de medidas específicas com vistas à redução da mortalidade materna;
III a articulação e a integração das diferentes instituições envolvidas na solução do problema:
IV a descentralização das atividades no Estado;
V -- a mobilização e o envolvimento de todos os setores da sociedade afetos à questão.



Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, considera-se óbito materno aquele causado por fator relacionado
à gravidez ou por medidas tomadas com relação a ela, ocorrido durante a gestação ou até quarenta e dois
dias após o seu término, independentemente da duração e do desfecho da gravidez.

Para ver o texto integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.gov.br

Lei 16.307, de 7 de agosto de 2006.
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá outras providências.

Art. 40 - o número de militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças
Bombeiros Militares será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto.
Parágrafo único O número de militares do sexo feminino não será limitado nos demais quadros.

Para ver o texto integral, acesse o site da Assembléia: www.almg.gov.br



C' No caminho do associativismo



Um ato de amor e doação
Para mim. que sou ( :stà, e um chamado de Deus'. E

assim que Célida Braga responde ao ser indagada sobre o
motivo de ter fundado a instituição Recanto Gente Feliz, onde
moram 53 filhos adotados por ela e pelo seu marido, Gledson
Braga Evangelista, dois filhos biológicos e 12 crianças para
adoção. Ela conta que criou a entidade em 1988 para socorrer
as crianças e encaminhá-las para adoção, mas, ao longo dos
anos, algumas permaneceram na instituição e ela resolveu
adotá-las. "De uma só vez. 37 crianças me adotaram e eu
as adotei. Elas tinham medo de me perder", conta Célicla.

Ela justifica sua decisão ao lembrar que, naquela época,
as pessoas não cotavam adotar cnanças que nao fossem do
sexo masculino, recém-nascida e de cor branca' Hoje temos
encaminhado para adoção crianças menores, e aquelas acima
de três anos normalmente ficam'. Entre as crianças que
permaneceram na instituição. Célida conta a história de Paula
Luiz Tomás, que chegou ao local com 14 anos, teve o suporte

familiar proporcionado por Cólida e seu marido, formou-se cm
técnica de enfermagem e, em novembro do ano passado,
casou-se, aos 23 anos. Somente após o casamento, ela saiu
da instituição. "A Paula e as crianças do abrigo convivem com
meus filhos e me chamam de mãe', conta.

Esse trabalho de doação ao próximo impressionou a
deputada Gláucia Brandão (PPS), que indicou o trabalho
desenvolvido por Célida e Gledson. lndiquei essa associação
pela solidariedade e sensibilidade desse casal, que adota
crianças abandonadas e assume a responsabilidade de incluí-
las socialmente", explica. "E um papel que pouca gente
tem coragem de desempenhar, e a iniciativa é da Célida.
mãe de 55 filhos, completa a parlamentar.

Em relaçao ao seu trabalho com as crianças que podem
ser adotadas. Célida conta que oferece suporte psicológico.
assistencial, médico, escolar e familiar. Cuida ainda de todo
o procedimento para elas serem encaminhadas para adoção.
Segundo Celida, essas crianças chegam ao abrigo por
intermédio do Conselho Tutelar e do Juizado Especial da
Infância e da Juventude. "Abrigo aqui, no máximo, 15 crianças,
porque queremos dar as mesmas condições que oferecemos
para nossos 55 filhos", conta Célida, que comanda a Recanto
Gente Feliz, que vive de doações. Todos vivem em uma casa
de 18 quartos, sete banheiros, quatro salas e um refeitório
no bairro São Bernardo, em Belo Horizonte. Mais informações
sobre a instituição no site www.familiafeliz.org.hr



Oportunidade de trabalho e renda
Fundada em junho de 2001 pela irmã Ana da Glória Alves

Rolim, a Associação das Mulheres e Adolescentes de Araçuaí,
no Vale do Jequitinhonha/Mucuri, oferece oportunidade
profissional para mulheres carentes ao ensinar trabalhos de
estamparia, corte e costura, bordado, entre outros. De acordo
com sua fundadora, o objetivo é gerar renda para as famílias
e qualificar profissionalmente as mulheres, principalmente
devido à falta de oportunidade de trabalho na região. "E uma
experiência comunitária das mulheres de Araçuaí, que são
reconhecidas profissionalmente", afirma irmã Ana da Glória.
A mesma opinião tem a responsável pela associação, Rosélia
Prates: • trabalho é importante para nos sentirmos úteis. É
muito bom saber que você tem uma profissão".

E a importância dessa associação para as mulheres de
Araçuaí foi um dos motivos que levou a deputada Ana Maria
Resende (PSDB) a destacar o trabalho ali desenvolvido. 'A
associação gera renda e proporciona qualificação profissional
para as mulheres carentes, que têm, a partir do aprendizado
obtido, uma oportunidade de trabalho. Acredito que a
instituição tem obtido êxito nesse objetivo", afirma.

Segundo Rosélia, ter uma profissão é fundamental
também para exercitar a mente e proporcionar a realização
lo sonhos e de integração social. Além de ter uma dimensão

oomunitária e de trabalho em equipe, a irmã Ana da Glória
acredita que a participação das mulheres na associação,
que conta com o apoio da Congregação das Irmãs
Franciscanas Penitentes Recoletinas, é uma oportunidade
de reflexão sobre qualidade de vida e valores.

Sobre o trabalho desenvolvido na instituição, Rosélia
explica que as seis atuais associadas recebem as
encomendas, que são, principalmente, camisetas de malha,
silk e uniformes escolares e de supermercado. O material é
comprado pelas associadas, e o valor obtido com a venda é
dividido para cobrir as despesas de manutenção da casa
onde funciona a associação, que foi cedida pela Arquidiocese
de Araçuaí. O restante é dividido entre as associadas. "De
acordo com a encomenda, dá para viver bem", acredita
Rosélia, que aposta no aumento da demanda. Caso isso
ocorra, o trabalho, que é dividido em dois períodos de seis
horas, poderá ser dobrado para atender os clientes.

Das cerca de 40 mulheres que já passaram pela
instituição, muitas atualmente trabalham e produzem peças
que aprenderam na associação. De acordo com Rosélia, a
nova associada é treinada durante um mês, até começar a
produzir seu material. As interessadas podem procurar
Rosélia Prates, no telefone (33) 3731-3763. Endereço: Rua
Goiás, 305 - Bairro Alto Santuário - Araçuaí/MG.



A força do artesanato na comunidade rural
Unir força e mao-de-obra para aumentar a produção e a

renhi. Com es',) ideia, ha cerca de 1 5 ,inos, nove mulheres
artesãs das comunidades rurais de Campo do Buriti e de
Coqueiro Campo, distritos de Turmalina e Minas Novas, no
Vale do Jequitinhonha/Mucuri, resolveram criar a Associação
dos Artesãos de Coqueiro Campo. 'Com muita dificuldade,
conseguimos fundar a instituição, que, atualmente, tem 45
associadas', conta Deuzani Gomes dos Santos, uma das
fundadoras e a primeira presidente da entidade.

Segundo ela, o trabalho manual em argila e barro é
feito na casa de cada uma das associadas e vendido na
sede, que funciona em Campo do Buriti. "Como muitas
mulheres têm crianças pequenas, produzir o artesanato em
casa é essencial, porque elas podem cuidar dos filhos e das
tarefas domésticas, além de trabalhar para a associação.
explica Deuzaru. De acordo com a artesã, muitas mulheres
conseguem viver praticamente do artesanato; outras
complementam a renda familiar com os produtos vendidos
na loja. Deuzarii destaca ainda a importância da associação
para as mulheres da região: "Somos uma comunidade rural,

com poucas oportunidades de emprego, e o nosso trabalho
al uda muitas mulheres a ter um ROUCO de independência",

A possibilidade de renda e sobrevivência dessas mulheres
foi um dos motivos que levou a deputada Elbe Brandão
DSDB) secretária Extraordinária para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e do Norte
de Minas, a indicar essa associação. "São bravas mulheres,
que sobrevivem do artesanato e levam o reconhecimento
do artesanato mineiro para o Brasil e o mundo", opina Elhe
Brandão. Ela destacou ainda o trabalho da ceramista Isabel
Mendes da Cunha, reconhecida internacionalmente por sua
famosa criação: bonecas de barro.

Deuzani conta ainda que os lojistas e turistas que
procuram a loja da associação encontram produtos inspirados
na vivência das mulheres do Jequitinhonha e do Mucuri.
São trabalhos com cerâmica cio argila, criados de acordo
com a inspiração da artista, como vasos para flores, quadros
para cozinha e enfeites em geral. "Oferecemos produtos
para decoração, utensilios domésticos e miniaturas. São
produtos cIa região, que nós retratamos no barro", conta.

A artesã conta que os produtos são vendidos ainda em
feiras cm capitais como Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.
"Quando conseguimos patrocínio para transportar as peças,
o resultado da venda é bom", conta Deuzani, que espera
aumentar ainda mais as vendas com possíveis encomendas.
Os interessados em adquirir os produtos ou participar da
associação podem ligar para Deuzani Gomos dos Santos,
nos telefones (38) 3527-0024 e (33) 9115-0520.



Orgulho resgatado, trabalho garantido
Qualificação profissional. Para a equipe da Associação

Ação Social pela Vida (AASV) de lpatinga, essa é a principal
base para a inserção na sociedade e para o acesso a
oportunidades de trabalho. A associação foi criada em 1997
por uma equipe de voluntários interessados em promover o
bem-estar da população menos favorecida, nas áreas de
educação, saúde, jurídica, esporte e lazer. "Nossa proposta
é oferecer condições de inserção social. Muitas mulheres
que chegam aqui não conseguem perceber sua importância
na sociedade. Queremos mostrar a essa mulher o papel que
ela pode e deve desempenhar', afirma a secretária executiva
da entidade, Regiane Nogueira, que trabalha há oito anos
na associação.

Atualmente, são oferecidos 38 cursos profissional iza ntes
gratuitos em Ipatinga, como artesanato, pintura em tecidos,
pintura em telas, culinária, auxiliar administrativo,
cabeleireiro, datilografia, depilação, manicure e pedicure,
massagem corporal, estética facial, técnicas de venda,
telemarketing, secretariado, além de um curso voltado para
criação de cooperativas. A partir de 2007, alguns desses

cursos passaram a ser oferecidos em outras seis cidades da
região - Coronel Fabriciano, Periquito, Naque, Belo Oriente,
Santana do Paraíso e Timóteo. "Nessas cidades, temos
parceiros que ajudam, por exemplo, com a cessão de espaço
para aulas", diz Regiane.

A cada semestre, uma enorme fila é formada em frente
à sede da AASV. A inscrição nos cursos é concorrida e dura
uma semana. "Sabemos de casos de pessoas de fora do
Estado que ficam na casa de parentes enquanto fazem o
curso. Já veio gente até de Rondônia", revela. Quem passa
pelos cursos conta também com um Outro serviço da
associação, o banco de dados de ex-alunos. Com essa
ferramenta, a entidade indica profissionais solicitados por
empresas parceiras, que já têm na MSV uma fonte confiável
de cadastro de profissionais.

Transformar os alunos e alunas em gestores do seu próprio
negócio é um dos resultados almejados pela associação. São
milhares as mulheres que comprovam a eficácia do projeto.
"Hoje, uma clínica de estética que se tornou referência para o
público feminino da cidade é administrada por uma ex-aluna
nossa", orgulha-se Regiane. Exemplos como esse são comuns
no cotidiano da MSV, que em dez anos já atendeu mais de 20
mil pessoas. A associação se mantém com doações da
comunidade e de empresas cidadãs, além do apoio da deputada
estadual Rosângela Reis. "Reclamar da condição social do
País é muito fácil. É nosso dever contribuir, oferecer nossa
parcela para a transformação social", declara Regiane.
Associação Ação Social pela Vida
Endereço: Avenida Livramento, 285, Bairro Veneza II -
lpatinga/MG
Telefone: (31) 3822-9388



Fábrica de doces, fabrica de sonho
Em 1999, um grupo de dez mulheres

do distrito de Bananal do Melquiades.
no Rio Doce, decidiu aumentara renda
de suas famílias com o hencíiciarnento
da banana plantada no quintal de suas
casas. Urna fábrica de doces era o sonho
de todas elas, lideradas por Almi Maria
Rosa, 37 anos, a Mimi. Com a vida cada
dia mais difícil, Mirni queria melhorar a
situação da família, que vendia na feira
livre de Governador Valadares as frutas
e os legumes plantados na pequena
propriedade. Como sempre gostou de
trabalho social, ela queria envolver a
comunidade. "Não tínhamos nada: SÓ
esperança e vontade de vencer", lembra.

Cerca de oito anos depois e com muito
esforço. a Associação dos Produtores
Rurais de Bananal do Melquiades
(Aprobarnel) colhe os frutos do trabalho.
Hoje a produção mensal da pequena

fábrica de doces é de duas toneladas de
mariolas, vendidas para as escolas
municipais de Valadares, que fica a 50
km. Sem aditivos químicos, o diferencial
da mariola é ser um produto artesanal
que obedece a rígidas condições de
higiene na fabricação. Para Mimi, isso
explica terem vencido todas as licitações
rara as quais concorreram, desde 2000,
na rede municipal de ensino.

Há cinco meses, o grupo diversificou
a produção. Agora o selo "Nossa Terra"
tambéni comercializa, alõm das
mariolas, barrinhas de doces de
amendoim, leite e coco para as redes
penitenciária e hospitalar de Valadares.
O sonho de Mimi e suas amigas vai
mudando á medida que oportunidades
são criadas pelo grupo. Por outro lado,
as dificuldades financeiras continuam a
exigir criatividade. "Meu objetivo agora
é o crescimento da fábrica e o
envolvimento de mais mulheres.
Melhorar ajudando os outros e evitar que
as pessoas saiam daqui", afirma.

Para homens e mulheres que têm um
sonho, Muni ensina com sua experiência.
Ter fé em Deus e perseverança: não ter
medo e não desistir. Parecem frases feitas,
mas são ensinamentos de vida. É preciso,
ainda, procurar parcerias e se informar
sobre políticas públicas. O grupo fez isso.

Em 1999, as mulheres foram à Emater, a
empresa de assistência técnica e extensão
rural, que lhes ofereceu apoio e cursos com
o suporte da Vigilância Sanitária. A primeira
sede da fábrica foi no quintal da escola e
hoje está em terreno cedido, em comodato,
por Antônio Paixão, da comunidade. A
Aprobamel integra ainda o Fórum (te
Economia Solidária.

Reinvestir o dinheiro no negócio é
outro ensinamento. Mimi conta que os
R$ 140 que ganharam com a primeira
produçao 400 manolas - foram usados
na compra de tetas para as janelas e outros
matenais. Apenas depois de cerca de dois
anos, as mulheres começaram a tirar
dinheiro da fábrica. 1-loje, cada uma leva
para casa mais de um salário mínimo.
Como atesta a deputada Elisa Costa (PT),
que indicou a Aprobamel como exemplo
de associativismo, esse grupo é de
vanguarda. São trabalhadoras que
decidiram se organizar, mudando posturas
devida. Elas geram trabalho e renda para
a comunidade e ajudam suas famílias. E
uma expenencia que merece visibilidade.'
Associação dos Produtores Rurais de
Bananal do Melquiades (Aprobamel)
Endereço: Rua dos Pimentas. 1.005
Bananal do Melquiades, distrito de
Governador Valadares/MG
Telefone: (33) 9953-2516
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Mãos que pensam: um movimento

O Movimento de Mulheres de Ipatinga
nasceu há cerca de 30 anos, época em
que mulheres casadas com metalúrgicos
demitidos da Usiminas, siderúrgica
sediada naquele município, começaram a
se mobilizar. Elas foram bater panela na
porta da fábrica, para reivindicar os direitos
dos mandos, engrossando o movimento
sindical, ao mesmo tempo em que se
reuniam em seus bairros. Desencadearam
um processo lento, mas constante, de
conscientização sobre direitos, recuperação
da auto-estima, politização e criação de
alternativas para geração de trabalho e
renda. O resultado mais recente desse
movimento é a concretização do Empório
da Arte, inaugurado em 2005, onde as
mulheres vendem artesanato, participam
de oficinas e promovem debates.

Presidente da entidade, Tereza Paula
Silva, 44 anos, está há 15 no movimento,
que representou para ela uma mudança
de rumo na vida. A história de Tereza é
semelhante à de muitas das cerca de 1,5
mil associadas. Casada aos 17 anos e

mãe de dois filhos aos 20, a dona-de-
casa descobriu o movimento por
intermédio de uma vizinha, que a convidou
a se reunir com outras mulheres do bairro.
Depois, envolveu-se definitivamente ao
freqüentar palestras e oficinas de trabalho
na sede da prefeitura, que apoiou a
entidade. "Eu tinha perdido minha auto-
estima e estava desiludida, além das
dificuldades financeiras, quando descobri
que havia um monte de gente ao meu
redor", relata Tereza, que aprendeu o
ofício de cabeleireira na entidade.

Nos primeiros tempos, o movimento
contou com o suporte da prefeitura, que
contribuiu para sua articulação. Além
de palestras sobre direitos da mulher e
políticas públicas, as integrantes
aprendiam artesanato com monitores.
Ao concluir os cursos, elas se tornavam
multiplicadoras na comunidade. Esse
processo era comum a cada bairro onde
havia grupos de mulheres. Pessoas que,
trabalhando na varanda de suas casas,
ajudavam a manter suas famílias e
recuperavam a auto-estima com o apoio
das companheiras.

Anos depois, a entidade foi
formalizada e uma diretoria eleita para
dar suporte aos grupos e angariar apoio
externo. Hoje, o movimento conta com o
apoio da Petrobras para manter a sede

alugada, o Empório da Arte, e tem a
parceria do Sebrae, serviço de apoio às
micro e pequenas empresas, nas
palestras sobre empreendedorismo.
"Caminhamos com nossas próprias
pernas. Não somos um movimento
político-partidário, mas politizado", opina
Tereza. Essa experiência de sucesso vem
sendo copiada regionalmente. O
movimento tem sido procurado por
mulheres de outros municípios e dá
suporte a organizações de mulheres em
Santana do Paraíso, Timóteo e Ipaba.
Nesta última cidade, o trabalho é realizdo
com as mulheres dos sentenciados do
presídio regional.

A deputada Cecília Ferramenta (PT),
que destaca esse exemplo de
associativismo feminino, relata que a
entidade fez parte de seu crescimento
político. Mulher do então líder sindical
Chico Ferramenta, que depois se tornou
deputado e prefeito, a parlamentar foi uma
das que ajudaram a formar o movimento
e hoje o apóia. "Ele representa uma
imensa transformação na vida de inúmeras
famílias", atesta, afirmando que essa
história é também um pouco sua.
Movimento de Mulheres de Ipatinga
Endereço: Avenida Macapá. 440 -
Bairro Veneza 1 - lpatinga/MG
Telefone: (31) 3822-3906
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Uma lição da roça pra cidade aprender

Mulheres Cio Campo, casadas ou nau, com diferentes
habilidades e precisando de um dinheiro extra para ajudar a
farnilia. Alem disso, carentes de informação, auto-estima e
estímulo. Uma realidade dolorosa, mas comum a muitas
mulheres da arca rural de diferentes regiões, era assim
também a vida de uni grupo de mulheres dos distritos de
Cataguases, na Zona da Mata mineira. Na década de 80,
essas pessoas começaram a se organizar, com o suporte da
Emater, a empresa mineira de assistência técnica e extensão
rural. Hoje. a Associação de Mulheres Rurais de Cataguases
contabiliza mais de 200 associadas, cl,stnbuidas em 12 grupos
de mulheres nos cinco distritos, e expõe seu artesanato na
loja "Coisas da Roça", no centro cultural da cidade.

A presidente da entidade. Maria José Cornélio Mariquilo,
65 anos, três filhos, está no grupo desde 1987, levado por
uma vizinha. Como gosta muito de cozinhar, começou nesse
ofício (que ensinou às companheiras) e, graças a elas, aos
45 anos aprendeu a bordar panos de prato. Hoje está à
frente da loja 'Coisas da Roça", onde 35 expositoras fixas
vendem seus produtos. Moradora da arca rural do distrito
cio Sereno. Maria José diz que a associação foi algo muito

bom que aconteceu para ela e as demais mulheres da região.
"Nossa comunicação e nossa convivência são Ótimas. Uma
ajuda a outra. E a gente não precisa ficar pedindo dinheiro
ao marido. Muitas mulheres sobrevivem com o trabalho
que desenvolvem via associação", relata. Quem não esta
ria loja em Cataguases atua de forma independente,
vendendo seus produtos de porta em porta ou bordando
para uma confecção local.

Corno destaca Maria das Graças Martins Costa, tecnica
de Bem-Estar Social da Emater, a associação significou um
espaço importante para que as mulheres do campo
refletissem sobre sua situação e conhecessem seus direitos,
seja na área trabalhista, social ou política. Ela acompanha
as integrantes desde o inicio. Hoje. cada grupo tem sua
diretoria e promove reuniões mensais nas comunidades.
Também nos distritos, muitas mulheres comercializam seus
trabalhos em exposições anuais, paralelas aos tradicionais
concursos de gado leiteiro.

A deputada Maria Lucia (Pl-U, ex•prcfeita da cidade,
conheceu a Associação de Mulheres Rurais de Cataguases como
voluntária que ministrava palestras. Na opinião dela, essas
mulheres (leram dignidade umas às outras. "Elas descobriram
que, unindo-se, poderiam conhecer melhor seu potencial
hibernado e o libertariam. Orientadas pela Emater local,
levantaram possibilidades de atuação associativa. É um trabalho
que precisa ser divulgado", opina a parlamentar. Graças a
esse estímulo, algumas hoje estão estudando e concluíram o
ensino fundamental. Uma delas está na faculdade.
Associação de Mulheres Rurais de cataguases
Endereço: Praça Governador Valadares, 170
Cataguases/MG
Telefone: (32) 3421-3732 (Casa do Artesão)
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Maria José Haueisen
Maria Olivia
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Ana Maria Resende
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Associação Lésbica de Minas - Além
Rua Carijós, 141/sala 1.005 Centro
Belo Horizonte/MG CEP 30120-060 Tel.: (31) 32 73-7871

Assembléia Legislativa de Minas Gerais - ALMG
Rua Rodrigues Caldas. 30 - Santo Agostinho
Belo Horizonte!MG CEP 30190-92 1 - Tel.: (31) 2108-7000

Benvinda - Centro de Apoio à Mulher
Avenida do Contorno, 2.231 - floresta
Belo Horizonte/MG CEP 30110-009 Teis.: (31) 3277-4379/3277-4380

Casa Abrigo Sempre-Viva
Avenida do Carmo, 2.231 Floresta
Belo Horizonte/MG CEP 30110-009 Teis.: (31) 3277-4379/32774380

Casa Colméia (Apoio à Mulher Grávida)
Rua Gastão Bráu(io ((OS Santos. 838 Jardim América
Belo Horzorite/MG CEP 30510-120 Tel.: (31) 3372-3693

Centro de Apoio a Vítimas da Violência - Caviv
Rua Espírito Santo, 505/11 andar Centro
Belo Horizonte/MG CEP 30160-030 - Tel.: (31) 3227-6908



Centro Risoleta Neves de Atendimento
Rua Pernambuco, 1.000 - Savassi
Belo Horizonte/MG - CEP 30130-150 Teis.: (31) 3261-3236/3261-4421
Centro da Mulher do Graal
Rua Pirapetinga, 390 Serra
Belo Horizonte/MG CEP 30220-150 Tel.: (31) 3225-2416
Centro de Apoio Renascer - Programa de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica
Rua Marechal Flonano, 2.676 Lourdes
Governador Valadares/MG -- CEP 35100 - Tel.: (33) 3212-0802
Centro de Referência da Comunidade Negra
Rua Espírito Santo, 505/9 andar - Centro
Belo Horizonte/MG CEP 30130-140 Teis.: (31) 3277-4646/3277-4693
Conselho Estadual da Mulher
Rua Pernambuco, 1.000/salas 18, 21 e 23 - Funcionários
Belo Horizonte/MG CEP 30535-630 Tel.: (31) 3261-0696
Colméia Centro Educação e Profissão
Rua Gastão Bráulio Santos, 838 - Nova Gameleira
Belo Horizonte/MG CEP 30510-120 Tel.: (31) 3372-3693
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Espírito Santo, 505 Centro
Belo Horizonte/MG - CEP 31160-030 - Tel.: (31) 3277-4346



Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
Rua Pernambuco, 1.000/salas 18, 21 e 22 Funcionários
Belo Hori,onte/MG CEP 30190-150 TeL: (31) 3261-0696
Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Espirito Santo, 505 Centro
Belo HoriiontuMG CEP 31160-030 Tel.: (31) 3277-9758
Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais
Rua Andaluzita. 131 Cru/(,,iro
Belo Horizonte/MG CEP 30310-030 Tel.: (31) 3289-7151
Delegacia de Mulheres
Rua Aimorés, 3.005 - Barro Preto
Belo Horizonte/MG CEP 30140-073 - Tel.: (31) 3330-1761
Delegacia de Mulheres
Rua Cecilia Júlia do Prado, 255 - Nossa Senhora do Carmo
Betim!MG CEP 32510-550 Te].: (31) 3531-1518
Gapa (Prevenção à Aids)
Rua Tamoios, 669/conj. 14 Centro
Belo Horizonte / MG CEP 30120-050 - Tel.: (31) 3271-2126
Hospital das Clínicas da UFMG
Avenida Professor Alfredo Balena, 110 - Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG - CEP 30130-100 - Teis.: (31) 3248-9300/3248-9421



Hospital Júlia Kubitschek
Avenida Doutor Cristiano Resende, 2.745 - Milionários
Belo Horizonte/MG CEP 30620-470 - Tel.: (31) 3322-2727

Hospital Odilon Behrens
Rua Formiga, 50 Lagoinha
Belo Horizonte/MG CEP 31110-430 - Tel.: (31) 3277-6199

Hospital Sofia Feidman
Rua Antônio Bandeira, 1.060 - Tupi
Belo Horizonte/MG - CEP 31844-130 - Tel.: (31) 3408-2200

Juizado Especial Criminal - JEC
Via Esperança, 3.250 Minas Brasil
Belo Horizonte/MG - CEP 30720-240 TeL: (31) 3411-5055

Maternidade Odete Valadares
Avenida do Contorno, 9.494 Prado
Belo Horizonte/MG - CEP 30110-130 - Tel.: (31) 3337-9436

Movimento das Donas-de-Casa
Rua Guajajaras, 40/24 andar - conj. 2.402 - Centro
Belo Horizonte/MG CEP 30180-910 Tel.: (31) 3274-1033

Movimento Popular da Mulher - MPM
Rua Hermílio Alves, 34 Santa Tereza
Belo Horizonte/MG - CEP 31010-070 Tel.: (31) 3227-1012



Mulheres em União
Rua Aporé. 217 - Aparecida
Belo Horizonte/MG - CEP 31235-060 Tel.: (31) 3421-9421
Mulher e Saúde - Centro de Referência de Educação em Saúde da Mulher - Musa
Avenida Barbacena. 473/saias 604 e 605 - Barro Preto
Belo Horizonte/MG CEP 30190-130 Tel.: (31) 3295-1667
Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência - Nudem
Rua Paracal a, 304 Barro Preto
Belo Horizonte/MG CEP 30180-090 - Tel.: (31) 3295-7910
Coletivo de Mulheres Negras - Nzinga
Rua Hermílio Alves, 34 Santa Tereza
Belo Horizonte/MG CEP 31010-070 - Tel.: (31) 3222-2077
Pastoral da Mulher Marginalizada
Avenida Santos Dumont. 664/saia 327 Centro
Belo Honzonte/MG - CEP 30111-040 - TeIs.: (31) 3272-734913422-5968
Procon Assembléia
Rua Curitiba, 2.002 - Lourdes
Belo Horizonte/MG CEP 30170-122 - Tel.: (31) 3293-9299
Procon Assembléia
Praça Sete, 4 78/2 andar - Centro
Belo Horizonte/MG CEP 30180-001 - Tel.: (31) 3201-5066
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