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PROPOSTAS APRESENTADAS NO FÓRUM TÉCNICO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

MULHER

GRUPO TEMÁTICO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Combate à violação dos direitos humanos (prevenção em relação à violência doméstica e sexual)

- Formação de um banco de dados unificado sobre a violência contra as mulheres, reunindo
informações do Instituto Médico-Legal, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos, sendo esses
dados disponibilizados para toda a rede de enfrentamento da violência contra as mulheres.

2 - Desenvolvimento de ações centralizadas, com integração das ações das polícias e demais órgãos
de segurança pública, da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das áreas social e
de saúde.

3 - Garantia de visitas íntimas às mulheres encarceradas.
O	4 - Criação de órgão fiscalizador (independente da estrutura prisional) do tratamento dados às
o

	

	mulheres encarceradas, a fim de garantir os seus direitos (revisão de pena, direitos das mulheres
grávidas, etc.)

n
	

Assistência e proteção às vítimas de crimes violentos e a seus familiares
o	5 - Garantia, no orçamento, de recursos para serviços de atendimento e acolhimento de mulheres
n
	vítimas de violência.

o
	

6 - Adoção da perspectiva de gênero na escolha dos(as) profissionais que irão trabalhar em todos os
o
	serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.

O
	

7 - Inclusão, no âmbito dos atendimentos prestados nos Centros de Referência Especializados de
o
	Assistência Social - Creas -, do público de mulheres vítimas de violência.

o
	

8 - Implantação de um abrigo de passagem, com atendimento 24 horas, para mulheres em situação
O

	

	
de violência de gênero e para seus filhos, estabelecendo-se critérios de funcionamento, como gestão
participativa entre instâncias públicas municipais e estaduais e dotação orçamentária específica.
9 - Implementação do disposto na Lei Federal n° 11 .340, de 7/8/2006 - Lei Maria da Penha -, que
cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
10 - Criação de serviço de atendimento à mulher vítima de violência nos Municípios do Estado.
Assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual

11 - Articulação dos serviços especializados de atenção à mulher com o serviço especializado de
atenção às crianças vítimas de violência sexual - Projeto Sentinela -, garantindo-se a criação desses
serviços onde eles não existirem.

12 - Criação de uma comissão composta por representantes do poder público e da sociedade civil,
principalmente de Conselhos Tutelares e de movimentos de defesa dos direitos da criança e do
adolescente, para acompanhar a criação e a implementação dos Centros de Referência de
Assistência Social - Cras - e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas
- no Estado.

o
	

13 - Estímulo à criação de comissões municipais de enfrentamento da violência sexual contra
o
	crianças e adolescentes e fortalecimento daquelas já criadas.
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Assistência jurídica e psicossocial às mulheres em situação de violência
14 - Ampliação do número de Defensorias Especializadas, manutenção daquelas já existentes e
capacitação permanente das equipes multidisciplinares.
15 - Designação de um(a) defensor(a) para atender preferencialmente as mulheres vítimas de
violência nos Municípios onde não houver Defensoria Especializada e atuarem quatro ou mais
defensores(as), e implementação de serviço psicossocial destinado a mulheres em situação de risco.

ló - Implantação de Defensorias Públicas Especializadas nas comarcas em que elas ainda não
existam ou estejam desativadas, com a realização de concurso público, se necessário.
17 - Criação de infra-estrutura para garantir o acompanhamento das vítimas por defensor(a)
público(a) durante todo o processo criminal, conforme dispõe o art. 28 da Lei Federal n° 11.340. de
7/8/2006 - Lei Maria da Penha.

18 - Oitiva das vítimas, pelo juiz, sem a presença do agressor.
Investigação de crimes contra a mulher

19 - Atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana, nas Delegacias Especializadas de
Crimes contra a Mulher.

20 - Implantação, nas Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher, de serviço de
assistência social, cujas atribuições estarão adstritas ao primeiro acolhimento e encaminhamento aos
serviços da Rede de Proteção à Mulher.
21 - Implantação da Norma Técnica de padronização das Delegacias Especializadas de Mulheres
em situação de violência, com garantia de infra-estrutura mínima para seu funcionamento - sede
própria, equipe, escrivã, etc.

22 - Criação de Delegacias Especializadas de Crimes Contra a Mulher em cidades com mais de 25
mil habitantes e garantia de, pelo menos, uma Delegacia em cada cidade-pólo das macrorregíões,
que sirva de referência regional para os demais Municípios.

23 - Levantamento do número de Delegacias existentes e verificação do estado em que se
encontram, garantindo-se a sua adequação.

24 - Reabertura das Delegacias de Crimes contra a Mulher desativadas, como as de Venda Nova e
do Barreiro, em Belo Horizonte, de Varginha e de Congonhas.

25 - Capacitação, formação e sensibilização, na perspectiva de gênero, dos(as) profissionais que
trabalham no atendimento às mulheres vítimas de violência, para garantir a integridade fisica e
moral da mulher.

GRUPO TEMÁTICO AUTONOMIA E IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO

Inserção e qualificação da mulher para o trabalho
26 - Criação de cursos profissionalizantes e de projetos educativos de acompanhamento e reforço
escolar, por um período mínimo de dois anos, para mulheres egressas de penitenciárias e
adolescentes egressas do sistema sócio-educativo.

Incentivo ao trabalho das mulheres em cooperativas

27 - Instituição de rubrica própria para o Projeto Mais Mulher: No Cooperativismo e incorporação
permanente dele na política estadual para as mulheres.
Outras propostas para o grupo temático

- Género, escolaridade e mercado de trabalho
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28 - Extinção da Emenda à Constituição n° 20, que não permite o acúmulo de cargos para técnicos
educacionais, já regulamentada para a categoria de médicos e profissionais da saúde.

29 - Ampliação do Programa Vocação, que atinge alunos do ensino ifindamental na idade de 16 a
24 anos, nas áreas urbanas e rurais.
2 - Gênero, desenvolvimento social e cidadania

30 - Ampliação da participação das mulheres rurais nas políticas públicas, a partir de suas demandas
específicas.

31 - Promoção de ações junto aos meios de comunicação de massa - em especial nas telenovelas -,

n	para eliminar o estereótipo da mulher negra, apresentada sempre no lugar de submissão ao homem e
à mulher branca.

32 - Promoção, na zona rural, de campanhas de conscientização dos direitos da mulher em situação
de violência doméstica.

3 - Qualificação social e profissional para mulheres
33 - Estabelecimento de parcerias entre órgãos públicos municipais e estaduais, visando à promoção
de estudos, pesquisas, capacitação e profissionalização direcionadas às trabalhadoras em geral e, em
especial, às trabalhadoras rurais.

34 - Ampliação dos cursos de qualificação profissional, através do Fundo do Amparo ao
Trabalhador - FAT, para os desempregados(as) acima de 40 anos, com vistas à reinserção no
mercado de trabalho.

35 - Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional com uma metodologia que inclua
princípios de economia solidária, com enfoque de gênero e raça, fortalecendo a auto-estima das
mulheres e a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

36 - Implantação de programas e projetos de inclusão social e digital da mulher.
37 - Implementação de cursos profissionalizantes gratuitos para as empregadas domésticas e as
trabalhadoras rurais.

38 - Orientação da mulher qualificada e encaminhamento para sua colocação no mercado de
trabalho.

39 - Desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem à mulher negra ocupar profissões que
estimulem seu aperfeiçoamento, de modo a evitar que ela se imobilize nas profissões que exigem
pouca ou nenhuma escolaridade.

40 - Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional com uma metodologia que inclua
princípios de economia solidária, com enfoque de gênero e raça, fortalecendo a auto-estima das
mulheres e a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

4 - Iniciativas de auto-emprego, trabalho por conta própria, cooperativas e pequenos
empreendimentos

41 - Ampliação do acesso a terra, equipamentos e infra-estrutura, com enfoque de gênero.

42 - Regulamentação da Lei n° 15.028, de 2004, que institui a Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária no Estado de Minas Gerais - Pefeps.
5 - Proteção social e inspeção do trabalho, da saúde e da segurança
43 - Intervenção, junto ao INSS, para que doenças como LER e Dort, que acometem muito as
mulheres, sejam reconhecidas como doenças ocupacionais.

44 - Manutenção do tempo de contribuição e da idade para aposentadoria previstos para as
mulheres, tendo em vista a dupla jornada feminina.
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45 - Revisão, pela Previdência Social, dos critérios de classificação de doenças ocupacionais,
incluindo entre elas as doenças mentais.

46 - Criação de mecanismo para a erradicação do trabalho escravo, principalmente no campo,
intensificando as ações que já vêm sendo desenvolvidas, bem como a erradicação do trabalho
infantil e a proteção ao trabalhador adolescente.

47 - Articulação de programas sociais definidos no Suas para mulheres e crianças em situação de
rua, com vistas à sua implementação.
48 - Criação de grupos de discussão, especialmente femininos, sobre o aumento da licença-
maternidade de quatro para seis meses, esclarecendo-se todos os aspectos positivos e negativos.
49 - Efetivação de programas específicos para inclusão no mercado de trabalho das mulheres
vítimas de violência doméstica, observando-se suas peculiaridades (filhos menores, idade, nível de
escolaridade e qualificação profissional).

50 - Revisão da jornada de trabalho das profissionais de "telemarketing", com vistas a assegurar sua
saúde mental.

51 - Implantação de, no mínimo, três pausas, na jornada de trabalho de seis horas das trabalhadoras
em teleatendimento, em sua maioria jovens em primeiro emprego, visando à redução de seu
afastamento no mercado de trabalho, em razão de transtornos mentais relacionados com suas
tarefas, e reconhecimento desses transtornos como doença de trabalho.

52 - Aplicação da regulamentação técnica do trabalho dos(as) profissionais de "telemarketing"
('vide" Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n° 17).

53 - Extinção da concessão de licenças médicas com altas programadas, para evitar o retorno de
trabalhadoras(es) ainda doentes ao sei-viço.

54 - Promoção de campanhas educativas para assegurar a percepção de, pelo menos, um salário
mínimo às trabalhadoras rurais e para garantir a igualdade de salários entre homens e mulheres no
meio rural.
55 - Realização, pelo governo, de campanha para acabar com a informalidade do trabalho rural,
visando a garantir os direitos de todos os assalariados(as).

56 - Criação de mecanismos para garantir o acesso dos(as) assalariados(as) rurais aos direitos
previdenciários.

57 - Aumento da fiscalização em fazendas, principalmente naquelas com maior número de
trabalhadores e com contratos irregulares.

58 - Aplicação da lei que proíbe o trabalho da mulher grávida em ambientes que utilizam
agrotóxicos; remanejamento da mulher nessas condições para atividades menos penosas.
59 - Divulgação e promoção de campanhas de prevenção contra o assédio e abuso sexual nas zonas
rurais.

60 - Implementação e ampliação de estudos, diagnósticos, projetos, programas e atividades relativas
ao adoecimento das professoras, de modo a prevenir e eliminar esse problema, bem como de
medidas que garantam o bem-estar e a saúde dessas profissionais.

61 - Inclusão, na Política Estadual para as Mulheres, dos projetos "Economia Solidária" (tendo
como órgão gestor a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes) e "Minas Artesanal" (tendo
como órgão gestor a Secretaria de Agricultura).

62 - Apoio à regulamentação da atividade das profissionais do sexo, que já têm um código no
Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), para fins de registro em Carteira de Trabalho e beneficios
do INSS, tanto como trabalhadoras registradas quanto como autônomas.
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GRUPO TEMÁTICO DIREITOS DA MULHER À TERRA E À MORADIA

Direito da mulher à moradia

63 - Garantia de recursos, no Fundo Estadual de Habitação, para atendimento a programas
habitacionais nos meios urbano e rural.
64 - Criação de linhas de crédito específicas para mulheres chefes de família.
65 - Garantia de titulação de propriedade e de crédito para as mulheres.

66 - Criação de seguro social para habitação popular, em caso de separação ou abandono pelo chefe
da família.

67 - Inclusão em programas de habitação, em caráter de urgência, de mulheres vítimas de violência
de gênero.

68 - Criação de mecanismos legais para impedir que mulheres chefes de família que tenham filhos
menores sejam despejadas de imóvel financiado.
69 - Alteração da Lei n° 11.830, de 6/7/95, a fim de destinar 1% do ICMS para investimento em
habitação urbana e rural.

70 - Elaboração de projetos de assentamento e habitação popular com garantia de estrutura mínima
para famílias com filhos.

71 - Incentivo à instalação de creches e lavanderias populares nos conjuntos habitacionais já
implantados.

72 - Criação de mecanismos de incentivo a investimentos em habitação popular, por meio da Lei
Robin Hood, aumentando-se a quota de participação no ICMS para o Município que,
comprovadamente, investir em habitação popular.

73 - Garantia, por meio de instrumento legal, da possibilidade de titulação conjunta para o homem e
a mulher nos programas de moradia urbana, nos moldes da Portaria n° 981/2003 do Incra.
74 - Criação de projeto de mutirão como forma de racionalizar os custos da obra, com gestão
financeira delegada à mulher, e ampliação desse projeto para as cidades do interior.
75 - Elaboração de projetos para moradia de baixa renda em terras estaduais urbanizadas, com
prioridade para mulheres chefes de família.

76 - Garantia, na aprovação de habitações populares, rurais e urbanas, de espaço reservado para
construção de creches, lavanderias coletivas e áreas de lazer.

77 - Ampliação dos projetos da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab - para
as áreas rurais, como forma de garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das famílias de baixa
renda.

78 - Consolidação, pelos governos federal e estadual, do programa de construção e reforma de
moradias, no campo e na cidade, com a participação da sociedade civil desde sua definição,
estendendo-se também ao Banco do Brasil as atribuições até hoje exercidas pela Caixa Econômica
Federal.

79 - Criação de cartilhas e capacitação de lideranças para tratar de questões relativas a
financiamentos, ao acesso à moradia e a direitos humanos.

80 - Realização, pelo Estado, de um diagnóstico regional de materiais alternativos, a exemplo do
bambu, para sua utilização em construções.

81 - Criação de uma política estadual de financiamento para famílias de baixa renda, considerando a
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renda "per capita' com previsão de seguro-desemprego.
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82 - Criação, pelo governo, de mecanismos de financiamento para aquisição e reforma de moradia
o
	rural.

o
	

83 - Instituição de parceria entre o Incra e o governo do Estado para fixação de um cronograma de
o
	assentamentos.

('3
	84 - Garantia de apoio financeiro e assistência técnica nos projetos de assentamento para fins de

n
	reforma agrária.

o
	

85 - Criação de linhas de crédito específicas para mulheres chefes de família residentes em área
o
	rural.

o
	

86 - Garantia de titulação de terra e de crédito para as mulheres.
o
	

87 - Identificação e destinação das terras devolutas, para fins de assentamento.
o
	

88 - Maior agilidade do Incra na regulamentação das terras desapropriadas e nos assentamentos
o
	

decorrentes da reforma agrária.

89 - Regulamentação das terras de pequenos posseiros ocupadas sem titulação.
90 - Formação de um grupo permanente de monitoramento das demandas por terras no campo e na
cidade.

91 - Criação, pelo poder público, de projetos de incentivo à agricultura urbana, autorizando a
cessão, para grupos de mulheres organizadas, de lotes vagos para a implantação de hortas
comunitárias, pequenas criações e outras atividades, garantindo-se o apoio técnico institucional.

92 - Criação de mecanismos facilitadores de acesso para trabalhar a terra, bem como para
financiamento de moradia de interesse social (habitação popular), para as mulheres chefes de
família que vivem de renda infonnal, sem vínculo empregatício.

93 - Ampliação do acesso à terra, por meio da reforma agrária e das políticas públicas de crédito,
garantindo-se educação, saúde, habitação, infra-estrutura básica, assistência técnica, agregação de
valores à produção, mecanismos de comercialização e sustentabilidade ambiental.

94 - Criação de um grupo de trabalho encarregado de estudar e propor ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário -MDA- medidas para simplificar e agilizar os procedimentos
administrativos de titulação e desapropriação de terras para fins de reforma agrária.

95 - Criação de um fundo de habitação popular para a agricultura familiar, nos moldes da Lei
Estadual n° 5.113, de 1965, do Estado do Paraná, que garanta recursos financeiros a cada família,
por meio de convênio com a Cohab.

96 - Desenvolvimento, pelos órgãos governamentais - MIDA, mera, , Ibama, Emater, Igam, etc. -,
juntamente com os movimentos sociais e sindicais, de um trabalho organizado em torno da
educação e preservação ambiental, centrado na utilização correta dos recursos naturais - solo,
vegetação, água -, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

97 - Priorização da regulamentação fundiária no Estado, principalmente onde haja um número
elevado de terras sem documentação, para combater a grilagem nessas áreas.

98 - Atuação efetiva da Secretaria de Estado de Reforma Agrária e ampliação dos recursos
orçamentários destinados ao Instituto de Terras - Iter - para titulação e arrecadação de terras
devolutas do Estado.

99 - Garantia, para crianças do meio rural, de acesso a creches e pré-escolas mantidas pelo poder
público.

100 - Criação de creches, nos assentamentos rurais e urbanos, voltadas para a educação infantil de
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qualidade.
101 - Estabelecimento, como forma prioritária de reconstituição de • direitos para as famílias de
remanescentes de quilombolas e atingidas por barragens, de reassentamento e titulação em terras
que possibilitem o desenvolvimento econômico, social e ambiental da agricultura familiar, com
infra-estrutura, moradia, apoio agrícola, assistência técnica, garantindo um desenvolvimento
sustentável e permanente.

102 - Criação, pelo órgão competente, de um banco de dados sobre as pequenas produtoras rurais
no Estado de Minas Gerais.

GRUPO TEMÁTICO SAÚDE DA MULHER

Redução da mortalidade infantil e materna

103 - Garantia da ampliação da rede de atendimento a gestantes de alto risco.

104 - Atendimento priorizado para detentas grávidas e nutrizes, bem como ações de prevenção de
doenças, nos presídios femininos de Minas Gerais.

105 - Cumprimento, por parte das maternidades e hospitais públicos conveniados com o SUS, da
norma que obriga a notificação de óbitos maternos, objetivando reduzir as subnotificações.
Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis - DST - e aids

106 - Implantação de centros de referência em saúde sexual e reprodutiva em todas as microrregiões
do Estado.

107 - Criação de grupos de discussão entre mulheres, nas instâncias governamentais e não-
governamentais, visando à diminuição da incidência da DST-aids em mulheres.

108 - Doação de camisinhas às ONGs para serem distribuídas às mulheres durante os trabalhos de
sua formação e capacitação em direitos sexuais e reprodutivos.
109 - Orientação, nos PSFs e PACs, sobre a prevenção de DSTs-aids, dirigida aos trabalhadores
rurais, especialmente aos jovens e às mulheres.

Atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei

110 - Implementação do plano já existente para adolescentes em conflito com a lei.
Saúde nas instituições de ensino

111 - Introdução nas instituições de ensino de temas sobre a terceira idade, na perspectiva do
envelhecimento saudável.

112 - Realização de campanhas nas escolas municipais e estaduais, no Dia Internacional da Mulher
- 8 de março -, para discussão de temas relativos à saúde da mulher.
113 - Discussão nas escolas dos temas: gravidez não planejada na adolescência, riscos do uso
indevido das drogas, doenças sexualmente transmissíveis, assédio e abuso sexual e assédio moral.
114 - Orientação nas Unidades Básicas de Saúde - UBS - sobre planejamento familiar e informação
sobre o acesso aos métodos contraceptivos apropriados.

115 - Inclusão nos programas de ensino de temas que tratem do recorte de gênero, etnia, orientação
e diversidade sexual; distribuição de material educativo sobre o assunto e capacitação dos
professores na temática étnico-racial.

Atenção às vítimas de violência sexual

116 - Implementação no Estado da notificação compulsória de violência contra a mulher, com

n



formulário próprio, conforme previsto pelos arts. 4° e 5° da Lei n° 15.218, de 2004.

117 - Implementação, pelo governo, de atendimento psicossocial em toda a rede pública, às
mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, incluindo as mulheres com transtorno mental e as
mulheres com deficiência.

118 - Ampliação das ações do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA - e do Projeto
Sentinela aos Municípios com maior ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Combate ao câncer de colo de útero e mamas.
119 - Implantação de um programa estadual para o combate e o controle do câncer de mania.

120 - Manutenção do financiamento do exame de Papanicolau no Fundo de Ações Estratégicas e de
Compensação - Faec - até que se comprove a diminuição da mortalidade por câncer de colo no
Estado.

121 - Obrigatoriedade do exame das mamas na avaliação clínica  ginecológica.

122 - Ampliação da oferta de mamografia e ultra-sonografia pelo SUS, bem como da faixa etária
das mulheres atendidas por esse serviço.

123 - Garantia de tratamento das mulheres com câncer cérvico-uterino e câncer de mama por equipe
multidisciplinar.

124 - Implantação de uma política de saúde que abranja o diagnóstico precoce e o imediato
tratamento do câncer de mama, bem como de outros cânceres que acometem freqüentemente as
mulheres.

Outras propostas para a saúde

125 - Capacitação dos profissionais da saúde, visando a uma abordagem apropriada, que considere
as especificidades das pessoas com mais de 60 anos.
126 - Ampliação do fornecimento de medicamentos, pelo Estado, às pessoas da terceira idade e
àquelas com deficiência, principalmente nas regiões rurais.

127 - Ampliação da oferta, pelo SUS, do exame de densitometria óssea no Estado.

128 - Elaboração de projeto de assistência à saúde da mulher presa ou encarcerada, que contemple a
implementação de unidades similares às Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -
Apacs -, com garantia de infra-estrutura adequada, em parceria com organizações do terceiro setor.

129 - Estruturação e criação, pelo Estado, de ambulatórios regionais especializados em diagnóstico
e tratamento de doenças provocadas por uso de agrotóxicos, com técnicos especializados capazes de
garantir o acompanhamento das (dos) trabalhadoras(es) rurais intoxicadas(os); realização, pela
vigilância sanitária, de campanhas de orientação sobre o uso de agrotóxicos.
130 - Garantia de exames periódicos, pelo SUS, como política de governo, para diagnosticar as
contaminações por agrotóxicos nas trabalhadoras(es) rurais, devendo a coleta do material ser feita
pelos profissionais do PSF e do PAC nas comunidades rurais.
131 - Implementação de uma política estadual de saúde específica para a população do campo,
observando-se a regionalização.

132 - Produção de informação sobre saúde da população negra.

133 - Melhoria do sistema de informações visando à coleta de dados estatísticos nas notificações e
atendimentos prestados nos serviços de saúde.

134 - Inclusão do quesito raça-cor nos formulários de saúde e nas fichas de atendimento,
capacitando-se os profissionais de saúde para o preenchimento desse quesito.
135 - Manifestação pela manutenção do serviço de mastologia da Maternidade Odete Valadares,
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enquanto outros serviços não tiverem condições de atendimento, e agendamento de audiência
pública para discutir, com a equipe da referida maternidade, a Fhemig, a Coordenação da Mulher,
movimentos organizados e usuárias da Maternidade Odete Valadares, os serviços ofertados à
população relativos ao tratamento do câncer.
136 - Apoio à eleição direta para a direção da Maternidade Odete Valadares por todos os
profissionais da saúde que ali estejam lotados.
137 - Ampliação do quadro de profissionais de saúde e sua capacitação para a abordagem da saúde
mental, nos órgãos municipais e estaduais.

138 - Ampliação da lista de medicamentos da área de saúde mental ofertados pelo Estado.
139 - Implementação da linha guia da saúde mental.
140 - Ampliação dos recursos financeiros destinados aos Municípios para viabilizar a implantação
dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPs -, Centros de Atenção Psicossocial Infantil - CAPs 1 -,
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPs AD -; discussão, com as unidades já
existentes, desses serviços com vistas ao cumprimento dos objetivos para os quais foram criados;
fiscalização desses serviços pelo poder público estadual e municipal.

141 - Implantação, pelo governo, de políticas voltadas à saúde do homem e da mulher, por meio de
ações de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, do pênis, de mama e de útero.
142 - Organização dos serviços de atenção à saúde do adolescente.

143 - Implementação plena do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM - em
todos os Municípios, possibilitando o acesso das mulheres e de seus parceiros aos serviços de
planejamento familiar, pré-natal e prevenção das DSTs-Aids.

144 - Inclusão da odontologia nos programas voltados à saúde da gestante, no atendimento à mulher
vítima de violência e no tratamento dos portadores do HIV-Aids, visando à integralidade da
atenção.

145 - Ampliação do acesso a serviços de laqueadura tubária, em hospitais do SUS e hospitais
conveniados.

GRUPO TEMÁTICO EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E NÃO SEXISTA

146 - Apoio à implantação das propostas de educação contidas no Plano Nacional de Políticas
Públicas para as Mulheres.

147 - Luta pela aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

148 - Investimento em projetos de melhoria de salário e de condições de trabalho das professoras.

149 - Ampliação das lutas por creches e pré-escolas de qualidade mantidas pelo poder público e por
associações comunitárias, nas áreas urbana e rural, bem como no âmbito das instituições públicas de
ensino de nível médio e superior.

150 - Criação de uma comissão composta por representantes do poder público e da sociedade civil,
principalmente dos movimentos feministas, para acompanhar a seleção dos livros didáticos, a
elaboração de currículos, a produção de materiais de apoio e os programas de formação continuada
em serviço dos profissionais da educação, para garantir a execução de um projeto global de
educação inclusiva, e não sexista.

151 - Orientação às escolas na seleção dos livros didáticos, de forma a que evitem as obras de
caráter sexista.
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152 - Promoção da formação continuada em serviço dos profissionais da educação.

153 - Inclusão da formação política nos projetos de capacitação voltados para mulheres.
154 - Elaboração de um diagnóstico do analfabetismo feminino no Estado e estabelecimento de
estratégias para sua erradicação.
155 - Ampliação do número de creches, pré-escolas e escolas especiais em horário integral,
compatível com o horário de trabalho das mães e dos pais.
156 - Realização de estudos para viabilizar o atendimento permanente das creches.
157 - Implementação de educação em tempo integral, da l' à 8 série, com ensino e atividades
complementares, como esporte, arte, coral, danças folclóricas, etc.
158 - Desenvolvimento de educação continuada, criando nas(os) professoras(es) uma consciência
de gênero que permita uma educação inclusiva, e não sexista.

159 - Mapeamento de projetos que trabalham com a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação
sexual, já existentes nas escolas, e incentivo ao desenvolvimento de tais projetos, tanto por
professores(as) quanto por alunos(as).

160 - Criação de uma comissão de participação híbrida - composta por representantes do Estado,
sobretudo da Secretaria de Educação e da sociedade civil - para elaborar e propor uma metodologia
comum para o tratamento e a discussão, no âmbito das escolas estaduais, dos temas transversais de
gênero, raça, etnia e orientação sexual, privilegiando a participação efetiva das instituições de
ensino superior e dos movimentos organizados de mulheres.

161 - Aprovação do Fundeb e fortalecimento das instituições que serão responsáveis pela sua
fiscalização, a exemplo do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais de Fiscalização e
Acompanhamento do Fundeb, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação,
etc.

162 - Maior apoio dos poderes municipais para as creches já existentes, de forma a permitir sua
expansão e a oferta de uma educação de qualidade, evitando que se tomem apenas locais de
permanência das crianças.

163 - Inclusão, nos currículos escolares, das temáticas de gênero, raça, etnia, orientação sexual e de
respeito à diversidade sexual e a outras diferenças.

164 - Qualificação e capacitação do profissional da educação para atendimento a pessoas com
deficiência.

165 - Ampliação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Pronera -no Estado de
Minas Gerais, de forma a atender também aos beneficiários do Programa Nacional de Crédito
Fundiário - PNCF.

166 - Fortalecimento dos programas de educação de jovens e adultos - EJA - nas comunidades
agrárias.

167 - Implementação das diretrizes operacionais das escolas do campo, estruturação e
fortalecimento das escolas que utilizam a pedagogia da alternância - Escolas-Família Agrícolas e
Casas-Família Rurais.

168 - Formulação, pela Secretaria de Estado de Educação, de uma política de educação rural não
sexista, comprometida corri a elevação da escolaridade das mulheres e com o desenvolvimento rural
sustentável.

169 - Sensibilização e motivação das crianças em tomo de valores humanos da ética e da
solidariedade como pressupostos de uma sociedade mais justa.

170 - Implementação, por meio da criação de propostas alternativas à estrutura formal, de uma
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política pública voltada para a inclusão educacional de jovens e mulheres excluídos do sistema
formal em virtude de suas exigências de carga horária, calendário e conteúdo.

171 - Estímulo para que as escolas agrícolas e os Cefets adotem a pedagogia de alternância, com
base em técnicas agrícolas agroecológicas.
172 - Implantação de políticas voltadas para a promoção da intersetorialidade - integração de todos
os setores da sociedade para uma educação completa e em tempo integral em todo o Estado.

173 - Investimento, pelo governo estadual, na participação da mulher no campo acadêmico, a fim de
combater o preconceito e instaurar a democracia entre o homem e a mulher dentro das salas de
aulas.

174 - Realização de estudos com vistas ao apoio do poder público às creches no início de suas
atividades.

175 - Inclusão de uma perspectiva educativo-pedagógica em todas as ações executadas pelos órgãos
do Estado de Minas Gerais, que envolvam as temáticas de gênero, raça, etnia, orientação sexual e
diversidade sexual, com um viés emancipatório e crítico dessas desigualdades, bem como previsão
orçamentária nas respectivas ações para incluir essa perspectiva.

PROPOSTAS GERAIS

176 - Criação, no Poder Executivo Estadual, de um órgão que coordene e controle a política
estadual para as mulheres e que faça a intersetorialidade e a transversalidade entre as secretarias
gestoras dos programas previstos nessa política, com autonomia administrativa e financeira
(Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres ou Superintendência de Políticas para as
Mulheres).

177 - Encaminhamento, por meio de Comissão, de um documento ao Presidente do Tribunal de
Justiça, reivindicando a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de
acordo com o art. 14 da Lei n° 11.340, de 7/8/2006 - Lei Maria da Penha - e, posteriormente, das
varas especializadas.

178 - Criação de uma comissão para debater e acompanhar, junto ao Poder Judiciário, a
implementação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

179 - Regulamentação da Lei Federal n° 11 .340, de 7/8/2006 - Lei Maria da Penha - e adoção das
medidas necessárias para sua implementação.

180 - Encaminhamento das propostas aprovadas no Grupo de Trabalho Direitos da Mulher à Terra e
à Moradia ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Urbano e cobrança das providências de sua
competência.

181 - Garantia de recursos, no PPAG-2007, para implementação do Plano Estadual de Políticas para
as Mulheres.

182 - Incentivo ao Poder Executivo Municipal para criação de um órgão que coordene, articule e
controle a Política Municipal para as Mulheres e que promova a intersetorialidade entre as
secretarias gestoras dos programas previstos nessa política, com autonomia financeira e
administrativa.

183 - Transformação do fórum técnico 'Políticas Públicas para as Mulheres" em fórum permanente,
para monitorar a execução das políticas públicas para as mulheres.

184 - Elaboração, pelo órgão gestor de políticas para as mulheres, em conjunto com o Conselho
Estadual da Mulher, de um cronograma para pactuação do novo Plano Estadual entre o governo do



Estado e as prefeituras municipais.
185 - Revisão do Decreto Estadual n° 22.971, de 1983, que cria o Conselho Estadual da Mulher,
para suprimir suas atribuições executivas, logo após a criação de um órgão gestor de políticas para
as mulheres.

186 - Incentivo à instalação e ao funcionamento de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher

187 - Garantia de uma quota de representação das mulheres nos Conselhos Setoriais.

188 - Desenvolvimento de projetos de formação em políticas públicas, na perspectiva de gênero,
para mulheres conselheiras e parlamentares.
189 - Criação de mecanismos que permitam aos Conselhos Municipais terem conhecimento dos
projetos aprovados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e de acompanharem
sua execução.

190 - Inclusão da questão de gênero nos cursos de qualificação e formação voltados para
servidores(as) públicos.

191 - Criação de política específica voltada para a assistência ao agressor, numa perspectiva de
gênero, mediante ampla discussão com os movimentos de mulheres e órgãos gestores de políticas
públicas.

192 - Elaboração, pelo Estado, de orçamento específico para programas de enfrentamento da
violência de gênero.

193 - Isenção de tarifas públicas de luz e água ou instalação de um sistema de captação de energia
solar nas creches e nos asilos (lares para idosos).

194 - Atendimento a crianças e adolescentes até 14 anos de idade, em horário alternado ao da escola
(contra-turno escolar), garantindo o acompanhamento integral a essa faixa etária, com atividades de
cultura, esporte, lazer e reforço escolar, com destinação de recursos públicos para tal.
195 - No Fórum, foram apresentadas propostas tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao aborto.
Como não houve votação, fica o registro das propostas, ainda que elas se contraponham:
- apoio ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre a descriininalização do aborto;

- rejeição ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre a descriminalização do aborto;
e& realização de um plebiscito sobre a descriminalização do aborto.
o& Diário do Legislativo de 02 de setembro de 2006.


