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0 Poder do Cidadão



No espaço aberto à força de coragem, cabe às mulheres
persistir na busca diária por igualdade e respeito.

Acreditar na possibilidade de um mundo mais sensível e humano
foi o começo.

Hoje, ha que se avançar para o campo das políticas públicas,
para dar vida aos direitos já conquistados.

Bancada feminina da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Março de 2005
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Dia Internacional da Mulher

'A mulher brasileira típica trabalha, estuda, é discriminada e, ainda assim, não

entrega os pontos. Dessa forma, foi aberto o noticiário de uma emissora de TV,
na manhã do dia 25 de fevereiro de 2005. Essa percepção que muitos de nós

compartilhamos, ao observar a atuação das mulheres no cotidiano, havia sido
confirmada pelos dados de urna pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) . Esse é o perfil da mulher brasileira: lutadora.

A pesquisa revela também que, no mercado de trabalho formal, as mulheres ainda
recebem os salários mais baixos e se encontram em postos de trabalho com

piores condições. Apesar disso, as brasileiras são responsáveis pelo sustento de

mais de 5096 das famílias de baixa renda.

Outro dado da pesquisa aponta para o aumento da desproporção entre homens e
mulheres. Uma das principais causas desse desequilíbrio é o crescimento do

número das mortes violentas entre jovens do sexo masculino.

A cada dia, tor na-se mais imperativo mudar essa realidade. As mulheres querem

igualdade, respeito e paz. Não a paz do silêncio, mas a paz que possuem aqueles
e aquelas que não se esquivam, porque entendem que nossa missão não é a de
viver simplesmente, que viemos ao mundo para construí-lo. Assim, lutar por uma
sociedade mais justa, solidária e humana é dever de mulheres e de homens.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem tido a honra de participar dessa
construção, apresentando-se como um espaço para o debate público, um local
de ressonância das demandas de todos os movimentos ligados à causa feminina.
Abre-se à participação popular na busca por subsídios para a criação de leis que
mais se aproximem dos reais anseios da sociedade, trabalhando sempre para
garantir igualdade de direitos e de oportunidades.
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Esta cartilha se propõe a apresentar os principais aspectos do Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, originado de um amplo debate realizado em todo o

País, no ano passado, do qual a Assembléia Legislativa de Minas tem o orgulho
de ter participado. A plenár ia regional foi realizada nesta Casa, em junho de
2004. reunindo aqui cerca de 600 mulheres, da Capital e do interior, representantes
de diversos segmentos sociais.

Aqui também vamos ielembiar as conquistas das mulheres, fruto da luta de
gerações de mulheres e também de homens que se voltaram para a construção
de um mundo menos desigual. Poucos anos atrás, as listas de denuncias e

reivrrrdicacões publicadas no Dia da Mulher eium ainda maiores. Tratava-se,

contudo, de um enorme avanço, frente à invisibilidade ci que a condição feminina
foi relegada por muitos anos, obscurecendo os abusos e as injustiças que pesavam

sobre as mulheres. Mas hoje vrvencrarnos uma nova fase, uma fase em que a
denúncia e o clamor por direitos cede espaço à necessidade de políticas públicas,

pois o trabalho de tantas mulheres, de diferentes raças, condições sociais,
culturais. orientacões ideológie,is e relrrjiosas, resultou em uma gania de direitos

Espera se, agora, qur» sejam tiarrsforrniidos em ações efetivas o Concretas o
CjLiafltu antes

Essr» o o eixo principal, definido durante a 1 Coriferéncia Nacional das Mulheres

A Assembléia Legislativa de Mirras Gerais acredita que a luta das mulheres de
ontem e de hoje reserva um mundo r'nelhor para toda a sociedade, porque mais
justo e equânime, onde a diversidade possa ser vista como expressão da riqueza
humana. O Poder Legislativo mineiro coloca-se ao lado desta causa, porque
reconhece: homens e mulheres quererrros solidariedade, paz, igualdade.

1	Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Políticas Públicas para as Mulheres

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, concluído com a

participação direta de mulheres de todo o País, e a elaboração do Plano

Estadual, como desdobramento desse processo participativo, são as boas

notícias que temos para divulgar no Dia Internacional da Mulher. O

processo teve início com o Decreto Presidencial de 15 de julho de 2004,

com o objetivo de enfrentar as desigualdades de gênero e raça no País.

A iniciativa contou com a adesão dos governos estaduais e municipais e

a participação ativa dos movimentos sociais.

O envolvimento ativo dos governos estaduais e municipais é indispensável

para que a Política Nacional se concretize e alcance seu objetivo

primordial, que é promover a igualdade de gênero. O Plano Estadual de

Políticas para as mulheres, que busca diagnosticar as ações mais

importantes e urgentes, tendo em vista a realidade do Estado de Minas

Gerais, significa a adesão do governo mineiro ao esforço nacional para a

construção da igualdade.

A 1 Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Espertos (Sedese) e o Conselho Estadual da

Mulher realizaram, nos dias 7 e 8 de junho de 2004. a 1 Conferência
Estadual de Políticas paia as Mulheres, no Plenário da Assembléia.
Participaram da organizacuo do evento entidades e movimentos ligados
à causa, como a Marcha Mundial de Mulheres. o Fóirjm Estadual de
Mulheres e a Rede Nacional Feminista de Saude. O evento foi a etapa
estadual da Conferéncia Nacional, que aconteceria em julho, em Brasília.
Além das deputadas da Bancada Feminina, participaram do evento cerca
de 600 delegadas eleitas em conferências municipais.

A plenária estadual teve como objetivo formular as diretrizes das políticas
para as mulheres, discutir prioridades para os próximos anos e eleger as
delegadas para o encontro nacional.

O discurso de abertura do pi esiderite Mauti Torres, lido pela deputada
Ana Marra Resende, ressaltou que o evento faz parte de uma mobilização
nacional, que tem por objetivo lutar por direitos iguais entre homens e
mulheres. 'As exposições, os debates e as propostas aqui api osentadas

têm significado ainda maior pelo falo de 2004 ter sido instituído. por Lei
Federal, o ano da mulher rio Brasil", leu a par larnentar.

Durante o encontro, ria Assembléia. formaram-se sete qiupos de trabalho
com o objetivo do debater temas especificas relacionados à temática da
mulher: (1) Saude, direitos sexuais e direitos reprodutivos; (2) Violência
contra a mulher (3) A mulher e a questão étnico-racial; (4) A situação da

mulher rio espaço agrário, agrícola o ambiental; (5) Educação: formação
para a cidadania, cultura, esporte, educação não sexista; (6) Trabalho
das mulheres: geração de emprego e renda, formação para o mercado,
trabalho doméstico; (7) Mulher e poder: pai trcrpação social e política.

Os ternas debatidos na 1 Conferência Estadual de Políticas para as

Mulheres contriburram, a partir da articulação de diversos segmentos
sociais, para a reflexão sobre as desigualdades e diliculdades sofridas

pelas mulheres brasileiras e auxiliaram na for rnulacão de políticas públicas.
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Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres foi resultado de urna
construção coletiva de 120 mil mulheres brasileiras, que expressaram
seus pontos de vista sobre assuntos relativos à mulher, em 26 conferências
estaduais, municipais e/ou regionais. Nessas plenárias, foram indicadas
as representantes que participaram da conferência nacional. Em Brasília,
1.787 delegadas e cerca de 700 convidadas e observadoras aprovaram
as diretrizes da Política Nacional para as Mulheres, em julho de 2004.

A estratégia de ação participativa garantiu a representatividade e a
vocalização dos interesses de mulheres de todo o País, dando consistência
às propostas. Dessa forma, procurou-se assegurar a expressão da
diversidade da população.

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, construído com base
nos resultados desse amplo debate, expressa o reconhecimento de que
a construção das políticas públicas de.
com a sociedade.

O documento, de 115 páginas, apresenta objetivos, metas, prioridades e
um plano de ação para quatro áreas estratégicas: (1) Autonomia, igualdade
no mundo do trabalho e cidadania; (2) Educação inclusiva e não sexista;
(3) Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e (4)
Enfrentamento da violência contra as mulheres. Já que a próxima
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres será realizada em
2007, foi estabelecido o período de 2005-2007 para implementação das
ações. Para seu acompanhamento, o plano prevê também ações de gestão
e monitoramento.

Historicamente a desigualdade foi a marca impressa na relação entre
homens e mulheres. Essa relação é sustentada pela divisão sexual e
desigual do trabalho doméstico, pelo controle do corpo e da sexualidade
das mulheres e pela exclusão das mulheres dos espaços de poder e de
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decisao. O Plano Nacional de Políticas par a as Mulheres busca expressar

as necessidades e as expectativas das brasileiras no que tange à

formulação e a implementação de políticas públicas de promoção da

igualdade e de enfrentamento de questões como essas.

Nesse contexto, o Estado assume a responsabilidade de implementar

políticas publicas que tenham corno foco as mulheres, a consolidação da

cidadania e a igualdade de género, com vistas a romper com essa lógica

injusta.

A Política Nacional para as Mulheres parte da certeza de que o maior

acesso das mulheres aos espaços de poder é essencial para democratizar
o Estado e a sociedade.
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Mensagem das Deputadas Estaduais Mineiras

A NOVA MULHER é a que aprecia o PRAZER DE VENCER.
Para construí-Ia, não basta dizer NÃO à discriminação

que nos marginaliza e inferioriza.
Precisamos criar estratégias que propiciem a inclusão de todas

nós nos espaços sociais e econômicos.

Deputada Ana Maria Resende

Todos são iguais perante a lei...
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos

desta constituição (Constituição Federal, art. 5, 1).
A inclusão, participação e efetiva implementação de políticas

pi iblican par a as mulheres é a nossa luta. É a nossa vida.

Deputada Cecília Ferramenta

IflWHL 1
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A luta da mulher pela ocupação de seu espaço vem de uma longa data.
No entanto, os desafios são grandes e permanentes, principalmente no
mercado de trabalho. A criação de políticas públicas para mulheres
vai significar um grande salto de qualidade nessa caminhada pela
igualdade de oportunidades. Vai contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa, corri a perspectiva das mulheres nas políticas
nacionais. Significa, ainda, assumir o compromisso de mudar não só os
servicos, mas a ótica do Estado em relação às mulheres como cidadãs.
Deputada Elbe Brandão
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Foram muitas as conquistas, desde que as mulheres nos unimos e nos
olganizamos em torno de um movimento pela igualdade de direitos e
oportunidades. Mas ainda há muito a ser feito. Neste momento, a
prioridade é avançar na efetiva implantação de políticas públicas que
garantam a igualdade de direitos, conforme definido na
1 Conferência Nacional das Mulheres.

Deputada Elisa Costa

Na construção democrática de um governo, o reconhecimento oficial
da desigualdade do poder entre mulheres e homens impõe ao Estado a
responsabilidade de executar políticas públicas que contemplem as
demandas desse importante segmento da sociedade, que é a mulher.
Deputada Jô Moraes

A implementação de políticas públicas para as mulheres vem da
necessidade de se estabelecerem condições para que se cumpram os
preceitos da Constituição brasileira, que preconiza igualdade entre
todos, qualidade de vida, acesso a bens e serviços públicos,
entre tantos outros direitos esquecidos. É preciso que se estabeleçam
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estratégias que permitam à mulher exercer os seus deveres de
maneira ampla, sem abrir mão dos seus direitos como mulher,

como mãe e como trabalhadora

Deputada Lúcia Pacífico

É de conhecimento geral que, enquanto o Estado não assumir sua
responsabilidade de implementar as políticas públicas em favor da

mulher, com vistas a romper a lógica machista existente, nós,
mulheres, não teremos nossa equiparação totalmente implementada.
Isto nos causa preocupação, pois os direitos são iguais na legislação,

por érn, na prática. o que se vê é rim grande hiato entre os sexos.

Deputada Maria Olívia

Nós precisamos incentivar a organização e a participação das mulheres
em todo espaço de poder. Desta maneira, poderemos fazer e cobrar

dos governantes políticas públicas que acabem com o preconceito e a
exclusão das mulheres. Eu só acredito que tudo isto seja possível com

as mulheres ocupando 50% do podei. Desta forma, haverá, de fato,
companheirismo entre homens e mulheres - condição necessária para

a construção de rima sociedade mais justa, fraterna e igualitária..

Deputada Maria Tereza Lara

Dignidade, consciência, competência e habilidade. Essas são algumas
características das mulheres que, cientes dos desafios, se tornam

agentes de mudanças e buscam, na vida pública, respostas para
garantir o direito à cidadania de milhares de pessoas.

As mulheres avançaram em suas conquistas, mas sua participação na
política retorça a luta por melhores condições de trabalho,

justiça e igualdade social.

Deputada Vanessa Lucas

13



As brasileiras

Como apresentar um retrato da mulher brasileira hoje? Recorrer a dados
estatísticos é uma forma do conferir trina certa objetividade. É assim que

procuraremos delinear um perfil da Li asileira.

Segundo levantamento do IBGE, cru 2003, as mulheres representam
51.2% da população brasileira, sendo 46% pretas e pardas. São
aproximadamente 89 milhões, das quais 85,4% vivem em áreas urbanas.

Elas constituem 42.7% da População Economicamente Ativa.

As mulheres são destaque na educação. Em se tratando de educação, a
superioridade dos homens em relação às mulheres, bastante acentuada
nos outros indicadores, não se confirma. Em 2003. de modo geral, as
mulheres tinham, em média, 7 anos de estudo, enquanto a média entre

os homens era de 6,8.

Ainda que a escolaridade das mulheres seja supei tor à dos homens,
por rnanecem as diferenças salariais. A concentrac10 de trabalhadoras é
maior no setor de serviços, em ocupações consideradas menos
importantes e com menor remuneração. Quase metade rias mulheres
que trabalhavam, em 2003, ganhavam até um salário mínimo. Hoje, no
Brasil, as mulheres representam 42% da rnão-de . obra no trabalho formal

e 57 1/o no trabalho informal, sem considerar o trabalho domestico não

remunerado.rurrerado.

De 1993a 2003, o percentual de famílias corn mulher OS na cheIa passou de

22.3 1 % para 28.8% do total em todo o País, um crescimento de quase 30%.

Coroa de 71 ¼ das 2,6 milhões de mulheres que moravam soirrihas tinham
mais de 50 anos de idade, percentual bastante superior ao dos homens

na mesma faixa etária (42,4%).

Grande parte das atividades da mulher rural é classificada corno trabalho
doméstico", por confundir-se com o conjunto de cuidados dispensados à
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família e ao domicílio. Mascara-se, dessa forma, a sua real contribuição
para a produção e renda familiares.

O dossiê Assimetrias Raciais no Brasil: alerta para elaboração de	ÍU
políticas, publicado em 2003, revela que os afrodescendentes ocupam,
historicamente, a base da pirâmide social.

Os Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres voltam-
se para a construção de um sistema educacional não discriminatório,
que não reproduza estereótipos de gênero, para a promoção do
acesso á educação básica de mulheres jovens, adultas e idosas.

A mulher e o trabalho

Em 1857, em Nova lorque, no dia 8 de março, centenas de mulheres
foram mortas numa fábrica, lutando por condições dignas de trabalho.
Essa data tornou-se um marco na história do feminismo e um dos símbolos
das mulheres em todo o mundo.

Muito já se avançou na luta das mulheres, mas muitas dificuldades ainda
permanecem. Em 1951, foi aprovada, pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), a Convenção de Igualdade de Remuneração entre Trabalho
Masculino e Feminino para Função Igual. Entretanto, no mercado de
trabalho formal, ainda são as mulheres que recebem os salários mais
baixos e que se encontram em postos de trabalho com piores condições.
Veja alguns índices:

• Das mulheres brasileiras que integram a População Economicamente
Ativa, 51,4% não possuem renda mensal regular. Dentre as que possuem
algum tipo de remuneração regular, quase 30% recebem até dois salários
mínimos mensais.

• Quase metade das mulheres ocupadas ganha até um salário mínimo. O
trabalho doméstico é a segunda maior categoria de emprego entre as

mulheres, e o percentual de empregadoras é muito inferior ao dos homens.

15



Posição na ocupação - 2003

Empregados	 41,6	 55.7

Trabalhadores domésticos	 18,6	 0,9

Trabalhadores por conta própria	17,5	 27,3

Não romunerados	 10,1	 5,6

Militares e estatutários	 9,5	 5,1

Empregadores	 2,7	 5,5

Fonte: Site do IBGE: http://www.ibge.gov.br . Comunicoçao Social. 24 de fevereiro de 2005.

• Uma das evidéncias mais significativas das desigualdades entre homens

o mulher es no mundo do ti al)alho encontra-se nos rendimentos auferidos

por cada um, quadro que se agrava quando analisado a luz da variável

raça. A discriminação contra as mulheres e o preconceito racial, aliados

,as dificuldades de acesso á educação, reservam às mulheres negras as

menores remunerações e as funções de mais haixa qualrficacào. Segundo

a Pesquisa Mensal de Emprego, divulgada em junho de 2004, o salário

recebido por hora trabalhada, em r cais, eia assim distr ibuido: homens

bm ancos: 7.16; mulheres 1)1 ancas: 5,69; homens negros: 3,45; e mLllheres

negras: 2,78.

• A ameaça de demissao sirmám ia é urna das ar riras utilizadas por

empregadores corno forma de submeter trabalhador as ao assédio sexual.

As denúncias que chegam aos núcleos de combate à drsciimrnação

comprovam que as mulheres, pi inicipalrïierite aquelas que realizam

trabalhos doméstiros, São fmeqüentenientc vitimas de assédio sexual em

seu ambiente de trabalho. Esta prática, enlretanto, ocorre errr todos os

ramos das atividades laborais. mesmo quando as mulheres ocupam postos

de maior qualificação.
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Os Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres
objetivam promover a autonomia econômica e financeira das
mulheres e a eqüidade de gênero nas relações de trabalho.

A mulher e a política

Outi a data importante no movimento das mulheres é o dia 24 de fevereiro,
quando se comemora a conquistado dii eito feminino devotar e ser votada,
de exercer a sua cidadania.

A luta foi longa. No Brasil, foram 108 anos de diferença entre a primeira
lei eleitoral que assegurava aos homens o direito devotar e serem votados
e a lei eleitoral que assegurou o mesmo direito às mulheres.

O direito ao voto, conquistado em 1932,  foi incorporado à Constituição
dois anos depois, em 1934,  com o empenho da primeira parlamentar,
Carlota Pereira de Queiroz, elE-It,1 doputada federal por São Paulo.
O voto feminino foi assegurado por inoio do Código Eleitoral provisório,
mas esse decreto restringia o direito de voto apenas às mulheres casadas
que tivessem a autorização dos maridos e a algumas solteiras ou viúvas
que tivessem renda própria. A obrigatoriedade plena do voto para todas
as mulheres só foi instituída com a Constituição de 1946.

A participação das mulheres na política vem crescendo, mas ainda é
proporcionalmente pequena. As mulheres, que são 51% da população e
do eleitorado brasileiro, permanecem minoria no Parlamento, no Executivo
e no Judiciário, apesar da existência de cotas previstas em lei.
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Quadro de distribuição dos cargos eletivos brasileiros por sexo -- relativo

às eleições de 2002 e 2004

r xu.i,:•i'1e

Presidente da Republica	1	 O

Senador	 81	 8**

Deputado federal	 513	 45

Governador	 27	 2

Deputado estadual	 1.125	 132

Deputado estadual/MG	77	 8

Prefeitos/Brasil	 15.746	 1.501

Prefeitos/Minas Gerais	2.352	 164

Vereador/Brasil	 346.419	 76 863

Vereador/Minas Gerais	56.388	 11.783

54 vagas Foram preenchidas nas eleiçoes de 2002
a havia duas mulheres em mandato, totiizndo lO oncidoras

Os Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres
objetivam ampliar o exercício da cidadania das mulheres.

A mulher e a saúde

• A mortalidade associada ao ciclo gr avídico-ptierpeial. incluindo o aborto,

apesar de não aparecer entre as dez pm irrieit as causas de óbito feminino,

representa grave problema.

• Continua elevada a proporção de munes adolescentes. Segundo

estatísticas do Registro Civil. 20% das crianças que nasceram e foram

registradas em 2003 tinham mães adolescentes. A gravidez em idade

muito jovem eleva os riscos de mortalidade para mãe e filhos.

18



• Nos últimos anos, a freqüência de casos de aids entre mulheres cresceu

consideravelmente e a transmissão heterossexual passou a ser a principal

via de transmissão do HIV. Além disso, ocorreu um processo de

interiorização da doença e aumento do número de casos na população

mais pobre.

Os Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres estabelecem
como prioridade a melhoria da saúde das brasileiras, mediante a garantia
de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios
de serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.

A mulher e a violência

• A violência contra as mulheres, em suas diferentes formas de expressão,

varia do assédio moral e da violência psicológica até as manifestações

extremas de agressão física e sexual.

• Segundo a Sociedade Mundial de Vitimologia, 23% das mulheres

brasileiras estão sujeitas à violência doméstica - a cada 4 minutos, uma

mulher é agredida em seu lar por pessoa com a qual mantém

relacionamento. As estatísticas disponíveis e os registros das delegacias

especializadas de crimes contra a mulher demonstram que 70% dos

incidentes acontecem dentro de casa e que o agressor é o próprio parceiro

afetivo (marido ou companheiro). Ainda segundo esses dados, mais de

40% dessas violências resultam em lesões corporais graves, decorrentes

de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras, espancamentos e

estrangulamentos.

Os Planos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres voltam-
se para o enfrentamento da violência contra a mulher, buscando
garantir o cumprimento dos instrumentos internacionais e da legislação
federal e a revisão da legislação existente.



Memória das Parlamentares Mineiras
Deputadas na Assembléia, a partir de 1947

5° Legislatura (1963/1967)
Marta Pena
Marta Nair Monteno

6° Legislatura (1967/1971)
Marra Pena

8° Legislatura (1975/1979)
Júnia Man se

10° Legislatura (1983/1987)
Veia Coutiriho

11° Legislatura (1987/1991)
Maria Elvira
Maria José Hauersen
Sandra Starling

12° Legislatura (1991/1995)
Elisa Alves
Mar ia Olivia
Maria Elvira

	

3.
	Maria José Haueiserr

13 Legislatura (1995/1999)

	

ig
	

Elhe Brandão
Isabel do Nascimento
Maria Olívia
Maria José Haueisen
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140 Legislatura (1999/2003)
Elaine Matozinhos

Elbe Brando

Maria José Haueisen

Maria Olívia

Maria Tereza Lara

150 Legislatura (2003/2007)
Ana Maria Resende

Cecilia Ferramenta

Elbe Brandão

Elisa Costa
Jô Moraes

Lúcia Pacífico

Maria José Haueisen

Maria Olívia
Maria Tereza Lara

Marília Campos

Vanessa Lucas

21



Informações úteis

Conselho Estadual da Mulher - Av Atono: Pc na.3/?. 2 andar, Centro.

Orlo Hoonte/M1 (	 140 09.`  1-'	326 -0696

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Coordenadoria Municipal dos

Direitos da Mulher - Ri	. .:. rio. Belo	zonte

27139 160--	3) 3277 4508

Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher - Rua Tenente Brito

Meio, 353, Barro Preto. Belo Horizonte/MG - CEP 30180-070 - Tel.: (31) 3330-1760

Alem - Rua Carijós, 141, sala 1005, Cenho, Belo Horizonte/MG - CEP 30120-060

Tel (31) 3273-7871

Benvinda - Gentio de Apoio â Mulher - Rira Araguari. 1012, Santo Agostinho,

Belo Horrzonle/MG - CEP 30190-111 -- Tel.: (31) 327 7- 7047

Casa Colméia (Apoio à Mulher Grávida) -- Rua Gastão Bráulio dos Santos, 838,

jardin Arriirc,i,	'lo 1 lorrirrrlu,/M(	(L l- 30510-120 - Tel.: (31) 3372-3693

Centro da Mulher do Graal - Rua Pirapetinga, 390, Serra, Belo Horizonte/MG

CF  3072)) 120 leI 1311 3225246

Centro de Referência da Comunidade Negra - Rua Edgard Torres, 218. Parque

34o Pedro, Belo Iloriont.-jM,	LO 305)0-120 —Tel.: (31) 3451 -3153

Gapa - Prevenção aAids - Ruo Lirooio. 617. loja 14. Centro, Belo Horizonte/MO

C[P30120-050-Tel.: (31)32713636

Movimento das Donas de Casa - Rua da Bahia. 1 148. sala 302, Centro,

OcO. o:, o:)'- M	CLO 70)60-906 - TL (31) 3274)033

1	MPM - Movimento Populai da Mulher - Ruo 1 ler muro Alves. 34, Santa Tereza, Belo

Horuzonte/MO - CEP 31010 070- Tel ' (31) 3227 1012
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Musa - Mulher e Saúde - Rua ltacolomi, 83, Santa Tereza, Belo Horizonte/MG
CEP 30180-070 - Tel.: (31) 3467-5875

Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras - Rua Hermílio Alves, 34, Santa Tereza,
Belo Horizonte/MG - CEP 31010-070 - Tel.: (31) 3227-5379

Pastoral cia Mulher - Rua do Bonfim, 762, Bonfim, Belo Honzonte/MG
CEP 312IO-150--Tel.:(31)3442-0677

Rede Saúde Rua Hermílio Alves, 34, Santa Tereza, Belo Honzonte/MG
CEP3101-070 - Tel.: (31) 3213-9097

ALMG - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30, Sunto Agostinho, Belo Horizonte/MG

CEP 30190-921 - Tel.: (31) 2108-7800

Procon Assembléia - Rua Curitiba, 2.002, Lounies, Belo Horizonte/MO
CEP 3O17O-122-Tels.:(31)2108.7939ou2108-7944
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