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Apresentação

Entregar à sociedade mineira este Plano Estadual de Políti cas para as Mulheres (PEPM) é 
mais um fato histórico, que se soma à trajetória das lutas e conquistas das mulheres de Mi-
nas Gerais.  Essas lutas ganham visibilidade a parti r de 1983, quando, o então governador 
Tancredo Neves, atendendo aos ideais libertários e de vanguarda das mulheres mineiras, 
cria o Conselho Estadual da Mulher. 

Em 2007, mais uma conquista se registra: a criação da Coordenadoria Especial de Po-
líti cas Públicas para Mulheres - CEPAM, pelo governador Aécio Neves, com o objeti vo de 
desenvolver e coordenar as políti cas públicas para as mulheres em Minas Gerais, estabe-
lecendo a transversalidade de gênero e a intersetorialidade dessas políti cas, de modo a 
reafi rmar o papel do Estado.

Em 2008, o Governo de Minas assinou com a Secretaria Especial de Políti cas para Mu-
lheres da Presidência da República o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher, cujo gerenciamento, desde então, é feito pela CEPAM, e cujos resultados nos 
entusiasmam para o desenvolvimento e aperfeiçoamento  das políti cas públicas para as 
mulheres em nosso Estado.

Assim, em consonância com as diretrizes da Gestão para a Cidadania, do Governo Anto-
nio Anastasia - “ que incorpora a parti cipação da sociedade civil organizada na priorização 
e acompanhamento da implementação da estratégia governamental”-, e em cumprimen-
to às suas responsabilidades, a CEPAM coordenou a elaboração deste  Plano Estadual de 
Políti cas para as Mulheres,  uma  demanda das mulheres mineiras que parti ciparam da III 
Conferência de Políti cas para as Mulheres – municipais/regionais e estadual - realizadas em 
2011, sob  as diretrizes estratégicas estabelecidas pela 3ª Conferência Nacional de Políti cas 
para as Mulheres, realizada em Brasília, em dezembro de 2011.

Na perspecti va da gestão da transversalidade de gênero e das práti cas democráti cas, 
o processo de elaboração do PEPM teve a parti cipação da sociedade civil, movimento de 
mulheres rurais e urbanas, quilombolas, feministas, movimentos sociais e de mulheres, 
Conselho Estadual da Mulher, órgãos da administração pública direta estadual, empresas 
públicas, autarquias e sociedade de economia mista – representados na Comissão Or-
ganizadora da III Conferência Estadual de Políti cas para Mulheres -, e  de parceria com o 
Insti tuto Albam.  

Cumpre, agora, a implementação deste Plano, cuja gestão e monitoramento dar-se-ão  
por essas mesmas mulheres, através do espaço legíti mo para o  exercício da democracia 
parti cipati va, ou seja, o Conselho Estadual da Mulher. Este é o compromisso do Governo de 
Minas com as mulheres mineiras!
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Introdução 

Em Minas Gerais, políti cas públicas para mulheres sempre foram contempladas pelo po-
der público estadual. Entretanto, sob a forma de um Plano amplo e democráti co – elabora-
do com a parti cipação da sociedade civil e referendado pelo governo do Estado -, só agora 
se apresenta.

Desde 2004, a sociedade mineira vem demandando um Plano Estadual de Políti cas para 
Mulheres consistente e factí vel, visando à igualdade de direitos e de oportunidades para 
todas as pessoas. As reivindicações apresentadas na I, II e III  Conferências de Políti cas 
para Mulheres – realizadas em 2004, 2007 e 2011 -, respecti vamente, consti tuem o clamor 
das mulheres por políti cas públicas que visem à parti cipação social, políti ca, democráti ca e 
igualitária de mulheres e homens. 

Em Minas Gerais, a III Conferência de Políti cas para Mulheres foi realizada em 241 mu-
nicípios (em caráter municipal e/ou regional),  sob coordenação da Coordenadoria Especial 
de Políti cas para Mulheres - CEPAM, congregando um total de 10.730 parti cipantes.  Foram 
realizadas, ainda, 5(cinco) Conferências Temáti cas, a saber: Trabalhadoras Rurais (Araxá e 
Região), Mulheres Negras (Belo Horizonte), Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão (Belo 
Horizonte), Mulheres Negras e Quilombolas (Francisco Badaró) e Mulheres Negras (Cata-
guases), com 250 parti cipantes. A III Conferência Estadual foi realizada em Belo Horizonte,  
com a presença de 957 parti cipantes, com o objeti vo de discuti r e elaborar políti cas públi-
cas voltadas à construção da igualdade de gênero, tendo como perspecti va o fortalecimen-
to da autonomia econômica, cultural e políti ca das mulheres, de forma a contribuir para 
a erradicação da extrema pobreza e para o exercício da cidadania das mulheres. Na etapa 
nacional, Minas Gerais esteve presente com 173 parti cipantes, fazendo parte do universo 
de 2.125 Delegadas, representantes de todos os Estados da Federação.

Este  Plano Estadual de Políti cas para Mulheres , ora apresentado, foi elaborado à luz dos 
princípios orientadores da Políti ca Nacional para as Mulheres, quais sejam:

• autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida;

• busca da igualdade efeti va entre mulheres e homens, em todos os âmbitos;

• respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação;

• caráter laico do Estado;

• universalidade dos serviços e benefí cios ofertados pelo Estado;

• parti cipação ati va das mulheres em todas as fases das políti cas públicas; e

• transversalidade como princípio orientador de todas as políti cas públicas.

O PEPM  está dividido em 10 eixos estratégicos estruturantes – cada um com seus obje-
ti vos gerais, objeti vos específi cos, prioridades, metas e linhas de ação -, a saber:
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1. Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica

2. Educação para igualdade e cidadania

3. Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reproduti vos

4. Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres

5. Fortalecimento e parti cipação das mulheres nos espaços de poder e decisão

6. Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social

7. Direito a terra com igualdade para as mulheres do campo e da fl oresta

8. Cultura, esporte, comunicação e mídia

9. Enfrentamento do racismo, do sexismo e da lesbofobia

10. Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com defi ciência.

Para além da existência deste PEPM, é fundamental que o mesmo seja divulgado, im-
plementado e monitorado. Para tanto, tornam-se necessários uma gestão e um monitora-
mento efeti vos, para o que se propõe a criação de um Comitê Público de Monitoramento, 
consti tuído da representação dos órgãos governamentais envolvidos, da Coordenadoria 
Especial de Políti cas Públicas para Mulheres – CEPAM -  órgão especial de políti cas para 
as mulheres e gestor do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no 
Estado de Minas Gerais, sob a coordenação  do Conselho Estadual da Mulher – CEM - ór-
gão legíti mo de parti cipação democráti ca, consti tuído por representantes de enti dades do 
poder público e da sociedade civil, paritariamente -,  responsável pelo controle social das 
políti cas públicas para mulheres no Estado. 

Por últi mo, ressaltamos que a execução de um Plano só ocorre quando o mesmo é inse-
rido na roti na de trabalho diária de todos os órgãos envolvidos.
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Metodologia de construção do PEPM de 
Minas Gerais 

O Plano Estadual de Políti ca para as Mulheres de Minas Gerais (PEPM) é um marco no 
que diz respeito à promoção, garanti a e proteção dos direitos das mulheres. Seguindo os 
eixos estruturadores do Plano Nacional de Políti cas para as Mulheres (PNPM), ele traça 
objeti vos, prioridades, metas e ações para a implementação de políti cas públicas prioritá-
rias nas diversas áreas de atuação do Governo do Estado de Minas Gerais, considerando as 
especifi cidades étnicas, geracionais, situacionais, sociais, culturais, sexuais e regionais das 
mulheres mineiras. 

A construção do PEPM deu-se a parti r de uma metodologia que uniu as principais reivin-
dicações da sociedade civil e dos movimentos feministas presentes na III Conferência Esta-
dual de Políti ca para as Mulheres de Minas Gerais (III CEPM), ocorrida em outubro de 2011, 
e as diretrizes para a atuação governamental a médio e longo prazos, defi nidas no Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2011–2030 e no Plano Plurianual de Ação 
Governamental – PPAG 2012-2015. Esses documentos foram exausti vamente consultados 
com o objeti vo de cruzar os dados e ações relacionados com a políti ca das mulheres e, prin-
cipalmente, recursos desti nados a esse fi m, bem como outros a serem estrategicamente 
envolvidos na construção de políti cas para as mulheres. Dessa forma, toda ação prevista 
no PEPM está arti culada com uma diretriz do PMDI e com recursos, em sua maioria, já pre-
vistos no PPAG, o que pode ser considerado altamente estratégico, já que só se consegue 
realizar uma políti ca pública consistente se houver recursos desti nados a esse fi m.  

Para além desses documentos ofi ciais consultados – o relatório da III CEPM, o PMDI 
2011–2030 e o PPAG 2012-2015 –, foram aplicados questi onários a diferentes órgãos go-
vernamentais  do Estado, por meio dos quais se pretendeu mapear ações relacionadas  às 
mulheres já em curso. Foram 121 questi onários respondidos por Secretarias, Subsecreta-
rias, Coordenadorias, programas diversos relacionados com as temáti cas de direitos huma-
nos das mulheres e, por últi mo, as Autarquias do Estado de Minas Gerais. Os questi onários 
forneceram dados de ações, programas e/ou projetos relacionados com as mulheres, seu 
histórico, seus orçamentos e formas de sustentabilidade e, por fi m, seus desafi os e possí-
veis desdobramentos, que foram reforçados por consultas diretas a órgãos específi cos. 

Na construção do PEPM, foram manti dos os objeti vos gerais do PNPM e elaborados os 
objeti vos específi cos a parti r da consulta minuciosa do relatório da III CEPM. Posteriormen-
te, foram estabelecidas as prioridades e, em cada uma delas, várias linhas de ações, sempre 
remetendo aos  documentos já citados. Nessa etapa, os programas e ações previstos no 
PPAG foram centrais para ancorar as ações do Plano com os orçamentos já previstos no 
período 2012-2015, mesmo período de cobertura deste PEPM. Por fi m, foram elaboradas 
as metas, ou seja, os objeti vos e as prioridades foram transformadas em ações políti co-
-estratégicas, marcando sua quanti fi cação, localização espacial e temporalidade. 

Complementando essa metodologia de construção do PEPM, foram consultados diver-
sos documentos nacionais e internacionais, dentre os quais destacam-se: o Plano Nacional 
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de Políti cas para as Mulheres, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher, a Declaração Universal Dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políti cos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 
a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – 
CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, a Consti tuição Brasileira de 1988, o Programa 
Nacional de Direitos Humanos II e III, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 
a Relatoria em Direitos Humanos – Plataforma Dhesca Brasil 2012, a Agenda 21, as legis-
lações dos temas específi cos que atravessam a temáti ca da mulher, como a Lei Maria da 
Penha,  o Estatuto da Criança e do Adolescente,  o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igual-
dade Racial, dentre outros. 

Assim, o PEPM é  resultado de um processo democráti co de parti cipação da sociedade 
civil na defi nição da gestão pública,  que responde agora à sociedade, direcionando e prio-
rizando ações governamentais para as mulheres. Temos consciência de que foi uma grande 
“costura”, que esperamos esteja congruente com os anseios de construção de uma socie-
dade mais justa e igualitária.
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Eixo 1: Igualdade no mundo do trabalho e 
autonomia econômica 

As discriminações e desigualdades sofridas pelas mulheres e presentes em todos os 
meios sociais  tornam-se mais evidentes no mundo laboral. É no dia a dia do trabalho que 
se podem observar, com clareza, as desigualdades sociais costurando-se às de gênero, às de 
raça e etnia, às de orientação sexual e geracionais. Essas desigualdades agravam-se quando 
sofridas por mulheres com defi ciência, por mulheres negras  e mulheres egressas do siste-
ma prisional - que são as que mais sofrem com essa confi guração, considerando que elas 
estão na mais baixa escala dessa pirâmide social.

Ainda que as mulheres brasileiras tenham ti do ampliado seu acesso à educação formal, 
no decorrer do século XX, as consequências desse aumento de escolaridade ainda não trou-
xeram mudanças signifi cati vas ao mercado de trabalho. 

Em Minas Gerais, a Pesquisa por Amostra de Domicílios (PAD – MG) 2011 – Mercado de 
Trabalho e Gênero - , divulgada em 04 de julho de 2013, pela Fundação João Pinheiro - FJP, 
revela que o grau de escolaridade das mulheres é superior ao dos homens – 7,1 contra 6,7 
anos de estudo - , respecti vamente.  A amostra foi composta por 18 mil domicílios, distribu-
ídos por 428 dos 853 municípios mineiros. A maior frequência do gênero feminino no am-
biente escolar é explicada por diversos fatores, dentre eles as políti cas públicas do Governo 
de Minas, que esti mulam a presença das mulheres nas salas de aula. 

Com o objeti vo de promover a inclusão social e produti va da população pobre do Es-
tado, contamos, desde 2008,  com o Programa Travessia,  que  desenvolve ações simultâ-
neas e arti culadas entre várias secretarias e órgãos públicos estaduais nas áreas de saúde, 
educação, saneamento, emprego e renda.  No Programa Travessia, está incluído o Projeto 
Travessia Renda, caracterizado por três vertentes:  qualifi cação profi ssional,  retorno à es-
colarização e muti rão da cidadania.

Além do Projeto Travessia Renda, fazem parte ainda os projetos: “Porta a Porta”, res-
ponsável por identi fi car as reais necessidades da população pobre do Estado; o “Travessia 
Social”, que desenvolve ações para minimizar as privações sociais das famílias; o “Com Li-
cença Vou à Luta”, que promove a inclusão social, através da   elevação da escolaridade e da 
qualifi cação profi ssional  e econômica de mulheres com mais de 40 anos desempregadas e 
de baixa escolaridade, visando à uma melhor condição de vida; e o “Banco Travessia”, que 
visa incenti var o retorno e a inserção das pessoas aos estudos, com abertura de uma pou-
pança para cada pessoa que retornar à sala de aula. Uma família pode receber até R$ 5 mil. 

Paralelamente, encontram-se em execução: o PlanteQ  - Plano Territorial de Qualifi ca-
ção -  cujos objeti vos são a promoção da inclusão social e a redução das desigualdades 
sociais, com vistas à geração de trabalho, emprego e renda e o crescimento sustentável, 
para homens e mulheres,  prevalecendo a parti cipação do sexo feminino; o  Planseq – Pla-
no Setorial de Qualifi cação - com os mesmos objeti vos, mas desti nados a atender a um 
determinado setor da ati vidade econômica, a um projeto de ampliação ou de implantação 
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de unidade produti va em territórios circunscritos, e o Projeto de Inclusão Produti va, desti -
nado a empreendimentos individuais, familiares e coleti vos, através do CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais).

A ocupação de setores historicamente esti gmati zados como prioritariamente masculinos, 
também, vem se transformando: os índices de ocupação das mulheres como Engenheiras de 
Minas, Metalurgia e Computação têm crescido exponencialmente. Profi ssões como portei-
ros, vigias e motoristas também vêm apresentando signifi cati va parti cipação feminina.

Apesar das transformações históricas e dos investi mentos públicos em programas e 
ações no senti do de promover a igualdade de oportunidades em qualifi cações profi ssionais 
e no ambiente de trabalho propriamente dito, as mulheres conti nuam recebendo menores 
vencimentos, seja devido à discriminação, ao preconceito ou por ocuparem cargos em que 
trabalhem menos horas, para se dedicarem aos cuidados com fi lhos e afazeres domésti cos, 
que conti nuam sendo ati vidades preponderantemente femininas. 

Há que se fortalecer, ainda, ações que visem à ampliação de direitos e valorização das 
trabalhadoras domésti cas. É essencial que a legislação relati va ao trabalho domésti co re-
munerado seja cumprida, que o trabalho domésti co não remunerado seja valorizado e que 
haja corresponsabilidade pelas tarefas domésti cas entre mulheres e homens.  É fundamen-
tal que sejam implementadas políti cas públicas no senti do da construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. Este é o objeti vo deste Plano!

Objeti vos gerais:

1. Promover a autonomia econômica e fi nanceira das mulheres, considerando as dimen-
sões de orientação sexual, étnico-raciais, geracionais, de defi ciência e regionais;

2. Promover a igualdade de gênero nas relações de trabalho, considerando todas as especi-
fi cidades das mulheres, dando especial atenção  às egressas do sistema prisional;

3. Propiciar e potencializar a geração de emprego e renda, visando ao combate às desi-
gualdades de gênero, étnico-raciais, geracionais   e   sociais.

Objeti vos específi cos:

1. Priorizar recursos públicos estaduais para concreti zação de ações voltadas à erradica-
ção do analfabeti smo e à capacitação e profi ssionalização das mulheres;

2. Promover a inclusão produti va das mulheres, através da geração e obtenção de renda, 
do fomento à economia popular solidária, do apoio às trabalhadoras autônomas e da 
promoção do acesso aos instrumentos de microcrédito;

3. Sensibilizar dirigentes de empresas públicas e privadas para as relações legais de traba-
lho, não discriminatórias, objeti vando inserir e assegurar a permanência das mulheres 
em cargos de direção e no sistema previdenciário;

4. Mobilizar os gestoras(es) públicas(os) para captação de recursos públicos e/ou priva-
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dos, visando à execução de projetos que tenham como fi nalidade a promoção e  a au-
tonomia econômica das mulheres;

5. Garanti r o cumprimento da legislação do trabalho domésti co remunerado e promover 
a valorização do trabalho domésti co não remunerado, inserindo os homens nesse con-
texto, com vistas à divisão igualitária do trabalho domésti co;

Prioridades:

1. Desenvolver ações voltadas à erradicação do analfabeti smo e à capacitação e profi ssio-
nalização das mulheres;

2. Implementar políti cas de inclusão produti va das mulheres, visando à sua autonomia 
econômica  e ao fortalecimento da economia popular solidária e do microcrédito; 

3. Sensibilizar empresas públicas e privadas quanto às relações de trabalho não discri-
minatórias, oferecendo infraestrutura para inserção e permanência das mulheres nos 
espaços de trabalho; 

4. Capacitar gestoras (es) e profi ssionais para desenvolverem atendimentos adequados e 
prioritários às mulheres;

5. Garanti r o cumprimento da legislação no senti do de promover a valorização do traba-
lho domésti co remunerado;

6. Promover campanhas de valorização do trabalho domésti co não remunerado e o das 
trabalhadoras rurais, contribuindo para dar visibilidade social a essas profi ssionais e 
para a conquista de direitos das categorias. 

Metas:

1. Inserir, no mundo do trabalho,  4.000 (quatro mil) mulheres - jovens e adultas - em situ-
ação de pobreza e vulnerabilidade social,  por meio da educação profi ssional e elevação 
da escolaridade, até 2015;

2. Incenti var a geração de renda por meio do microcrédito; 

3. Capacitar 1.090 mulheres, visando à sua autonomia econômica, até 2015. 

4. Capacitar 100 mulheres em situação de privação de liberdade até o fi nal de 2014;

5. Capacitar 320 multi plicadores, visando esti mular o empreendedorismo e a autonomia 
econômica das mulheres, até 2015;

6. Promover a obtenção de documentos para 300 (trezentas) mulheres em situação de 
pobreza e/ou integrantes de comunidades tradicionais, até 2015;

7. Implantar 15 (quinze) Centrais de Prestação de Serviços Eventuais para promover a in-
termediação de mão de obra das trabalhadoras autônomas mineiras, até 2015;
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8. Criar uma rede de empresas que promova os direitos da mulher e adote relações de 
trabalho não discriminatórias,  até 2015;

9. Difundir a legislação para promoção e valorização do trabalho domésti co remunerado, 
até 2015;

10. Capacitar 100% das (os) educadoras (es) sociais dos Pró-jovens adolescentes mineiros, 
em temas relacionados a geração, gênero, raça/etnia e orientação sexual,  para que tais 
temas sejam desenvolvidos em todos os grupos, até 2015.



Plano de ação: 

Prioridade 1 - Desenvolver ações voltadas à erradicação do analfabeti smo e à capacitação e profi ssionalização da mulher.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Reduzir a taxa de 
analfabeti smo  e ampliar o 
atendimento de  mulheres 
jovens e adultas por meio de 
cursos, exames supleti vos e 
de qualifi cação profi ssional, 
priorizando a educação para 
a cidadania e a parti cipação 
social.

SEE SEDESE/
CEPAM
SEDVAN
Insti tuto de  
Desenvol-
vimento do 
Norte e Nor-
deste de MG

Central, Rio Doce,
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro-Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha/
Mucuri.

Mulheres 
jovens e 
adultas

PPAG
Programa 179 - Travessia Nota 10
Ação 1203 - Alfabeti zação de Jovens e Adultos e

Programa 271 - Melhoria da Educação Básica
 Ação 4570 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e 
Adultos

Mulheres 
jovens e 
adultas 
atendidas

1.2 Promover capacitação de 
mulheres em cursos presen-
ciais ou à distância, adequa-
da à realidade da população 
e de acordo com demandas 
das empresas e segmentos 
econômicos, na perspecti va 
de geração de renda, segu-
rança alimentar e nutricional 
sustentável, inclusão digital 
e social.

SEE SEDESE/
CEPAM
SEAPA/
EMATER
SECTES
Prefeituras 
CONSEAS
Fundação
Helena
Anti poff 
UEMG
Fundação
Clóvis Salgado
CEFAR

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro-Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha / 
Mucuri

Mulheres 
jovens e 
adultas

PPAG
Programa 177 - Minas sem Fome
Ação 1154 - Capacitação do Público Benefi ciário

Programa 121 - Formação e Capacitação Cultural e Artí sti ca
Ações 1271 - Secretaria de Estado de Cultura, 4397 - Centro de 
Formação Artí sti ca – CEFAR e 5002 - Ações de Extensão Cultural

Programa 240 - Atendimento ao Ensino Profi ssional
Ação 4190 - Desenvolvimento do Ensino Profi ssional

Programa 272 - Políti ca de Promoção de Emprego
Ação 4530 - Inserção do Trabalhador Qualifi cado no Merca-
do de Trabalho

Mulheres 
capacita-
das



1.3 Promover formação, ca-
pacitação, inclusão digital e 
aperfeiçoamento educacio-
nal-profi ssional de mulheres 
adolescentes e jovens.

SEC SEDESE/CE-
PAM
CEPCAD 
FUCAM
SEEJ
SEDS

Todas as regiões Mulher 
jovem e 
adolescente, 
inclusive 
durante 
trajetória no 
sistema só-
cio educati vo

PPAG
Programa 020 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação 4321 - Atendimento ao Adolescente em Confl ito com 
a Lei 

Programa 154 - Agenda Jovem
Ação 4096 - Desenvolvimento e Capacitação do Jovem 
Ação 4096 - Desenvolvimento e Capacitação do Jovem

Programa 221 - PlugMinas - Centro de Formação e Experi-
mentação Digital
Ação 1271 - Secretaria de Estado de Cultura e Ação 4005 - 
Formação de Jovens nas Áreas de Artes, Empreendedorismo 
e Cultura Digital

Adoles-
centes 
e jovens 
capacita-
das

1.4 Capacitar mulheres 
jovens e adultas - rurais, 
quilombolas, indígenas, 
integrantes de comunidades 
tradicionais e em situação 
de pobreza, para que obte-
nham informação e acesso 
ao conjunto das políti cas 
públicas, a cursos que con-
tribuam para inclusão no 
mercado de trabalho, gestão 
de sua unidade de trabalho 
na propriedade e acesso ao 
crédito rural 
(PRONAF Jovem).

SEAPA/EMA-
TER

SEDESE/
CEPAM
SMAAS
SMPS
SEDS
Faculdades e 
Universidades 
Estaduais, 
Federais e 
parti culares

Todas as regiões Mulheres jo-
vens e adul-
tas rurais, 
quilombolas, 
indígenas, 
compo-
nentes de 
comunida-
des tradicio-
nais e em 
situação de 
pobreza

PPAG 
Programa 177 - Minas sem Fome 
Ação 4367 - Capacitação de Jovens Rurais 

Programa 162 - Desenvolvimento das Políti cas de Direitos 
Humanos
Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil

Mulheres 
capacita-
das



Prioridade 2. Implementar políti cas de inclusão produti va das mulheres, visando à sua autonomia econômica e fortalecimento da economia po-
pular solidária e do microcrédito; 

Linhas de Ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1. Prestar assessoria técnica 
às organizações produti vas de 
mulheres, orientar para  agregar 
valor à produção e assegurar 
espaços para comercialização e  
intermediar mão de obra de tra-
balhadoras autônomas, visando 
garanti r a geração de renda.

SEDE SEDESE
CEPAM
SMAAS (GEINP)
SMPS
BELOTUR
CDL
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Todas as regiões Mulheres 
trabalhado-
ras

PPAG
Programa 137 - Promoção e Desenvolvi-
mento do Cooperati vismo Mineiro
Ação 1461 - Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico  

Programa 267 - Programa de Geração de 
Renda e Inclusão Produti va
Ação 4197 - Implantação de Central de 
Prestação de Serviços Eventuais

Ação realiza-
da/espaços 
assegurados 

2.2 Apoiar projetos de mulheres 
jovens para sua inclusão produ-
ti va, considerando a diversidade 
étnico-racial e territorial.

SEDESE/ 
CEPAM

CEPAM/SEDESE
SMAAS (GEINP)
SMPS
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Todas as regiões Mulheres 
jovens

Não orçamentária Projeto 
apoiado



2.3 Realizar campanhas de valo-
rização das ocupações realizadas 
principalmente por mulheres.

SEDESE/
CEPAM 

SEC
SMAAS (GEINP)
SMPS
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares
Mídia 

Todas as regiões Mulheres Não prevista Campanha 
realizada

2.4 Contribuir com ações de apoio 
às cadeias produti vas e tecnolo-
gias de convivência com a seca, 
na perspecti va da promoção de 
trabalho, renda e redução da 
vulnerabilidade causada pela 
escassez de água para mulheres 
de populações carentes do norte 
e nordeste de Minas.

Insti tuto de
Desenvol-
vimento 
do Norte e 
Nordeste de 
Minas Gerais 
- IDENE

CEPAM/SEDESE
SMAAS 
GEINP
SMPS

Regiões Norte e 
Nordeste

Mulheres de 
populações 
carentes 
do norte e 
nordeste de 
Minas

PPAG
Programa 156 - Incenti vo a Cadeias Pro-
duti vas Regionais
Ação 2421 - Insti tuto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais

Mulheres 
benefi ciadas

2.5  Promover a autonomia 
econômica de mulheres 
produtoras rurais e quilombolas, 
qualifi cando-as para o planti o e o 
escoamento da produção, além de 
propiciar conhecimentos básicos  
e  inclusão previdenciária dessas 
trabalhadoras. 

SEDESE/
CEPAM

SEDESE/ CEPAM
EMATER
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Vales do Jequiti nho-
nha, Mucuri e São 
Mateus 

Mulheres 
trabalhado-
ras rurais e 
de comu-
nidades 
quilombolas 
em situação 
de vulne-
rabilidade 
social

Recurso Federal, através de Convênio 
170/2012 com a SPM

Mulher 
capacitada 
e inserida 
produti va-
mente



Prioridade 3 - Sensibilizar empresas públicas e privadas quanto às relações de trabalho não discriminatórias, de modo a oferecer infraestrutura 
para a inserção e permanência das mulheres nos espaços de trabalho. 

Linhas de ação Órgão
 Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região
 Benefi ciada

Segmentos
 femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Arti cular, junto às empresas 
públicas e privadas, a priorização 
de mulheres para ocuparem car-
gos de chefi a e direção, de forma 
não discriminatória.

SEDESE/CEPAM SMAAS (GEINP)
CEM
SMPS 
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares
Grupos feministas e 
LGBT

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Mulheres contratadas

3.2 Incenti var a ocupação, por 
mulheres, de vagas de trabalho 
oferecidas pelo SINE, em funções 
ocupadas historicamente por 
homens.

SEDESE/CEPAM SINE
CEM
Empresas públicas e 
privadas

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Mulheres ocupando 
vagas de trabalho 
oferecidas pelo SINE

3.3 Arti cular para promover a 
inserção de   conteúdos de gêne-
ro, geracionais, de raça/etnia e 
orientação sexual, na formação de 
jovens de 15 a 17 anos, parti ci-
pantes do Pró-Jovem Adolescente. 

SEDESE/CEPAM SMAAS
SMPS
SEE
CEM
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Mulheres adolescentes 
de 15 a 17 anos inscri-
tas no Pro-Jovem



3.4 Fiscalizar as condições de 
trabalho – de jovens, mulheres e 
prosti tutas -, com vistas a coibir 
e evitar a exploração sexual e o 
tráfi co de mulheres.

SEDESE/CEPAM Faculdades e Univer-
sidades Estaduais, 
Federais e 
Parti culares

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Fóruns e fi scalização 
realizados

3.5 Arti cular, junto aos órgãos 
públicos e à iniciati va privada, o 
aumento de vagas em creches, 
em todos os turnos, priorizando 
atendimento às mulheres traba-
lhadoras.

SEE SEDESE/CEPAM
SMPS
CEM
Conselhos Tutelares
Escolas públicas e par-
ti culares

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Vagas em creches 
ampliadas

3.6 Incenti var a criação de restau-
rantes populares e lavanderias pú-
blicas, visando facilitar a inserção, 
permanência e melhores condi-
ções de trabalho para mulheres 
no mercado formal.

SEDESE/CEPAM SMAAS
SMPS
CEM
Movimentos feministas

Todas as regiões Mulheres 
em geral

Não orçamentária Restaurantes e lavan-
derias públicas criados



Prioridade 4. Capacitar gestoras (es) e profi ssionais para desenvolverem atendimentos adequados e prioritários às mulheres. 

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

4.1 Capacitar e 
qualifi car profi ssionais, 
a fi m de viabilizar 
um atendimento 
qualifi cado às mulheres, 
respeitando suas 
especifi cidades.

SEDESE SEDESE/CEPAM
SEPLAG
SEF
Faculdades e Univer-
sidades Estaduais, 
Federais e Parti cu-
lares Fundação João 
Pinheiro
UTRAMIG

Todas as
regiões

Mulheres 
em geral

PPAG
Programa 272 - Políti ca de Promoção de Emprego
Ação 4277 -Capacitação das Equipes das Unidades de 
atendimento ao Trabalhador SINE

Programa 261 - Aprimoramento da Gestão Pública
Ação 2061 - Fundação João Pinheiro 
Ação 4511 - Capacitação de Recursos Humanos

Programa 143 - Formação Profi ssional para o Mercado 
de Trabalho
Ação 4049 - Qualifi cação e Capacitação Profi ssional 
para o Mercado de Trabalho 
Ação 2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de 
Minas Gerais

Programa 701 - Apoio à Administração Pública
Ação 4650 - Capacitação e Desenvolvimento de Equi-
pes Estratégicas
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do 
Servidor

Programa 147 - Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do 
Estado
Ação 1096 - Formação Profi ssional do Servidor Fazendá-
rio Aprender para Fazer Melhor

Profi ssionais 
capacitados (as)



Prioridade 5. Garanti r o cumprimento da legislação no senti do de promover a valorização do trabalho domésti co remunerado.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

5.1 Arti cular, junto aos órgãos com-
petentes, a garanti a do cumprimento 
da legislação para  valorização da 
trabalhadora domésti ca.

SEDESE SEDESE/CEPAM
CEM
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Todas as regiões Mulheres 
trabalhadoras 
domésti cas 
remuneradas

Não prevista Trabalhadora 
domésti ca 
valorizada

5.2 Sensibilizar a sociedade para a 
formalização do trabalho das mulhe-
res e a garanti a do cumprimento da 
legislação do salário mínimo.

SEDESE/CEPAM CEM
Faculdades e Universi-
dades Estaduais, Fede-
rais e Parti culares

Todas as regiões Mulheres Não prevista Sensibiliza-
ção realizada



23Plano Estadual de Políticas para Mulheres

Eixo 2: Educação para igualdade e cidadania

Um desafi o para a sociedade em todo o mundo é a desconstrução de padrões de desi-
gualdades sociais de gênero, raciais, étnicas, geracionais e de orientação sexual, histórica e 
culturalmente construídos sob dominação patriarcal e machista.

Nesse senti do, a Convenção para “Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Con-
tra as Mulheres”, rati fi cada pelo Brasil em 1984,  recomenda  medidas apropriadas para 
“modifi car os esquemas e modelos de comportamento sociocultural dos homens e das 
mulheres com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e das práti cas costumeiras, 
ou de qualquer outro ti po, que se fundem na ideia de inferioridade ou de superioridade de 
um ou de outro sexo ou de um papel estereoti pado dos homens e das mulheres” (art. 5º). 

Com o mesmo objeti vo, em 2000, a Organização das Nações Unidas – ONU, ao esta-
belecer os  Objeti vos de Desenvolvimento do Milênio - ODMs, inseriu, dentre outros, a 
“Igualdade entre os Sexos e Valorização da Mulher” como uma meta a ser alcançada por 
todos os países partí cipes. No Brasil, existe um esforço conjunto para o cumprimento desse 
e dos demais objeti vos. Em Minas Gerais, nesse  senti do, dentre outras ações, vale destacar 
a criação de coordenadorias especiais de políti cas públicas para os diferentes segmentos 
-  mulher, diversidade sexual, igualdade racial , pessoa idosa, pessoa com defi ciência e pró- 
criança e adolescente.

Em todo o mundo, a mobilização  para a promoção dos direitos humanos  e das mulhe-
res coloca a educação como eixo fundante de uma sociedade plural, construída com e para 
cidadãs e cidadãos críti cos, tolerantes  e comprometi dos com a efeti vação da dignidade 
humana em todas as suas expressões.  A educação para a igualdade e cidadania – conheci-
da como educação inclusiva -, visa não só ao acesso igualitário de mulheres e homens aos 
sistemas de educação formal, com vistas ao seu desenvolvimento intelectual, profi ssional 
e social, mas, também, e, sobretudo, à mudança cultural necessária para que a sociedade 
seja, de fato, uma sociedade igualitária, que respeita e reconhece o igual direito à expres-
são das diferenças.

Os indicadores educacionais revelam que as mulheres têm sobressaído em relação aos 
homens, entretanto, esses mesmos indicadores mostram a persistente desigualdade em 
relação às discriminações sexista, étnica e racial, à concentração de renda, à distribuição 
desigual de riqueza entre o campo e a cidade.

O Plano Estadual de Políti cas para Mulheres de Minas Gerais contempla ações que visam 
garanti r uma políti ca de educação humanizadora, fundamentada na valorização da mulher, 
no respeito às pessoas e à sua diversidade, construindo relações iguais na sociedade, de 
modo a combater todos os preconceitos e todas as formas de discriminação.
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Objeti vos gerais:

1. Atuar para eliminação do preconceito, discriminação de gênero, étnico-racial, geracio-
nal, religiosa, orientação sexual e defi ciência, por meio da formação de gestores (as), 
profi ssionais da educação e estudantes em todos os níveis e modalidades de ensino;

2. Consolidar na políti ca educacional as perspecti vas de gênero, raça/etnia, orientação 
sexual, geracional, das pessoas com defi ciência e o respeito à diversidade em todas as 
suas formas, de modo a garanti r uma educação igualitária;

3. Garanti r o acesso e a permanência de meninas, mulheres - jovens e adultas - idosas, 
com defi ciência, negras, indígenas, do campo e da fl oresta, de comunidades tradicio-
nais e em situação de prisão, à educação de qualidade.

Objeti vos específi cos:

1. Promover a formação de estudantes da educação básica para a equidade de gênero, 
para o respeito às diversidades e para a não discriminação;

2. Esti mular a inclusão - na formação universitária de docentes do ensino básico e funda-
mental - de conteúdos relacionados à promoção da diversidade e à não discriminação, 
com práti cas pedagógicas que incluam conhecimentos, análises críti cas e habilidades 
para promoção da equidade de gênero;

3. Capacitar as mulheres nas instâncias de educação formal e informal, com vistas a de-
senvolver sua potencialidade de liderança e de arti culação com as temáti cas relaciona-
das aos direitos das mulheres e às questões de desigualdade de gênero, raça e orien-
tação sexual;

4. Fomentar a pesquisa e a extensão universitária que abordem temas ligados à promo-
ção da equidade de gênero e da não discriminação por raça, orientação sexual, identi -
dade de gênero e geracional;

5. Promover o acesso e a permanência das mulheres em todos os níveis de educação for-
mal e profi ssionalizante, notadamente  grupos cujo alcance das políti cas educacionais 
convencionais são difi cultados (indígenas, ciganos, quilombolas, mulheres idosas, mu-
lheres em situação de prisão).

Prioridades:

1. Esti mular a formação dos profi ssionais da educação do Ensino Médio em temas relacio-
nados à  equidade de gênero, raça/etnia e para o reconhecimento das diversidades;

2. Esti mular a insti tuição de propostas pedagógicas na rede de ensino estadual que in-
cluam temas relacionados à  equidade de gênero, raça/etnia e para o reconhecimen-
to das diversidades;
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3. Esti mular e promover  o acesso e a permanência na educação de grupos específi cos de 
mulheres com baixa escolaridade.

Metas: 

1. Capacitar 40 mil profi ssionais da educação, em todo o estado de Minas Gerais, em 
temas relacionados à equidade de gênero, raça/etnia, à não discriminação e ao reco-
nhecimento da diversidade, entre 2013 e 2015;

2. Aparelhar as bibliotecas estaduais com material didático e paradidático que aborde 
temas de direitos humanos das mulheres, notadamente os relacionados ao comba-
te à discriminação e ao preconceito de gênero, raça, orientação sexual e deficiên-
cia, até 2015;

3. Ampliar em 10% a parti cipação de mulheres no programa de Escolarização de Jovens e 
Adultos, até 2015;

4. Ampliar em 10% a frequência de meninas e adolescentes quilombolas, indígenas e ci-
ganas na educação básica, até 2015;

5. Ampliar em 5% o número de mulheres em situação de prisão com formação em cursos 
profi ssionalizantes, até 2015.



Plano de ação:

Prioridade 1. Promover a formação dos profi ssionais da educação do Ensino Médio em temas relacionados à promoção da equidade de gênero, 
raça/etnia e para o reconhecimento das diversidades.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Priorizar, nos editais da Magis-
tra/SEE, as Insti tuições de Ensino 
Superior que oferecem cursos de 
aperfeiçoamento  com perspecti -
va de gênero, raça/etnia e orienta-
ção sexual.

SEE SEDESE/CEPAM
IES

Todas as regiões Profi ssionais 
da Rede 
Estadual de 
Educação 
do ensino 
médio

PPAG 
Programa 017 - Pró Escola
Ação 1087 - Escola de Formação e Desen-
volvimento Profi ssional de Educadores 
- Ensino Médio

Vagas criadas

1.2 Criar cursos de capacitação 
para gestores, educadores e pro-
fessores, com vistas a integrar os 
objeti vos da educação em direitos 
humanos das mulheres aos con-
teúdos, recursos, metodologias e 
formas de avaliação dos sistemas 
de ensino.

SEE SEDESE/CEPAM
DIPEDH
Municípios

Todas as regiões Gestores e 
professores 
da Rede 
Estadual de 
Educação

PPAG
Programa 162 - Desenvolvimento das 
politi cas de direitos humanos
Ação 4110  - Promoção de direitos humanos

Programa 017 - Pró Escola
Ação 1087 - Escola de Formação e Desen-
volvimento Profi ssional de Educadores 
- Ensino Médio

Gestores, 
educadores 
e professores 
capacitados



Prioridade 2 - Insti tuir propostas pedagógicas na rede de Ensino Estadual que incluam as temáti cas de gênero, raça/etnia, orientação sexual e 
promovam educação igualitária.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Incenti var a criação de áreas 
específi cas de material educati vo 
e informati vo em temáti cas de 
direitos humanos das mulheres, 
voltados para o combate à dis-
criminação e ao preconceito, nas 
bibliotecas das escolas públicas e 
demais escolas.

SEE SEDESE/CEPAM
SEC

Todas as 
regiões

Profi ssionais 
da Rede 
Estadual de 
Educação 
do ensino 
médio

PPAG 
Programa 125 - Modernização e preservação da 
infraestrutura cultural
Ação 4527 - Estruturação de bibliotecas públicas 
municipais

Programa 017 -  Pró Escola
Ação 4593 - Gestão da infraestrutura do sistema 
estadual de educação - ensino fundamental
Ação 4594 - Gestão da infraestrutura do sistema 
estadual de educação - ensino médio

Livros doados
Bibliotecas 
atendidas



2.2 Esti mular a edição e a publi-
cação de textos de referência e 
bibliografi a, carti lhas, fi lmes, jogos 
e outros materiais multi mídia que 
abordem as temáti cas de gênero, 
raça/etnia, orientação sexual, 
combate à discriminação e ao pre-
conceito e respeito à diversidade.

SEDESE/CE-
PAM

SEDESE/CEPAM
CODS
CEPIR
SECTES
SEE
IES
UEMG
UFMG
UNIMONTES
FAPEMIG

Todas as 
regiões

Gestores e 
professores 
da Rede 
Estadual de 
Educação

PPAG 
Programa 162 - Desenvolvimento das politi cas de 
direitos humanos
Ação 4110 - Promoção de direitos humanos

Programa 140 - Desenvolvimento do ensino 
superior na UEMG
Ação 4249 - Extensão Universitária – PAEX
Ação 4250 - Apoio a Projetos de Pesquisa Cientí -
fi ca – PAPQ

Programa 259 - Programa de apoio à Indução e à 
inovação cientí fi ca e tecnológica para o desen-
volvimento do Estado de Minas Gerais
Ação 4615 - Realização de estudos técnicos

Programa 017 -  Pró Escola
Ação 1087 -  Escola de Formação e Desenvol-
vimento Profi ssional de Educadores - Ensino 
Médio

Material edi-
tado



Prioridade 3 - Ampliar o acesso e a permanência na educação de grupos específi cos de mulheres com baixa escolaridade.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1Incenti var a formação de mu-
lheres negras, indígenas, quilom-
bolas e com defi ciência em cursos 
de ensino superior.

UEMG SEDESE/CEPAM
SECTES
IES
UEMG
UFMG
UNIMONTES

Todas as 
regiões

 Negras, 
indígenas, 
quilombolas e 
mulheres com 
defi ciência 

PPAG
Programa 140 - Desenvolvimento do ensino 
superior na UEMG
Ação 4246 -  Reserva de vagas na UEMG -
PROCAN

Mulher
formada

3.2  Produzir material didáti co e 
paradidáti co específi co à realida-
de sócio cultural e sócio linguísti ca 
das comunidades negras, indí-
genas e quilombolas, para uso 
nas escolas dessas comunidades, 
visando à implementação da Lei 
nº 11.645/2008.

SEE SEDESE/CEPAM 
CEPIR

Todas as 
regiões

Mulheres 
indígenas e 
quilombolas

PPAG
Programa 015 - Educação para crescer
Ação 4588 - Gestão do Programa de Interven-
ção Pedagógica – PIP

Material cria-
do e distribu-
ído

3.3 Incenti var a parti cipação de 
mulheres adultas no programa 
de Educação de Jovens e Adultos 
– EJA.

SEE SEDESE/CEPAM 
CEPID

Todas as 
regiões

Mulheres 
adultas

PPAG 
Programa 271 - Melhoria da educação básica
Ação 4570 - Desenvolvimento da Educação de 
Jovens e Adultos

Mulheres 
inseridas no 
EJA

3.4 Promover e ampliar a escola-
rização de mulheres em situação 
de prisão.

SEDS SEDESE/CEPAM
SEE

Todas as 
regiões

Mulheres em 
situação de 
prisão

PPAG 
Programa 020 - Infraestrutura de defesa social
Ação 4379 - Custódia e ressocialização de 
presos

Mulheres 
escolarizadas
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Eixo 3: Saúde integral das mulheres, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos 

A saúde da mulher refl ete, simultaneamente, as novas necessidades de saúde geradas 
pela rápida transformação social e econômica que vêm ocorrendo em todo o mundo, e a 
redefi nição do papel social da mulher que tais transformações propiciaram (Vilela, 2003). Por 
isso, em toda sua amplitude, a saúde da mulher consti tui  tema permanente de discussão em 
conferências municipais, estaduais, nacionais e internacionais, tamanha a sua relevância. 

A atenção à saúde das mulheres e a garanti a dos seus direitos sexuais e reproduti vos são 
dever do Estado, garanti das na Consti tuição Federal. 

Minas Gerais tem trabalhado de forma sistemáti ca e transversal, visando promover a 
saúde integral da mulher e a prevenção de doenças, tendo cumprido, com antecipação, três 
dos Objeti vos do Milênio - ODMS, relacionados à Saúde: redução da mortalidade infanti l, 
aumento da expectati va de vida e controle da Aids. Os ODMS foram pactuados em 2000, 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), com 191 países, para serem ati ngidos até 2015, 
como um compromisso global pelo bem-estar e pelo desenvolvimento humano.

Dentre as ações e programas desti nados à ampliação da saúde em  Minas Gerais des-
tacam-se: o Programa Saúde em Casa (PSC), para apoiar o atendimento à população, 
realizado pelo Programa Saúde da Família (PSF), uma parceria do governo federal com 
os estados e municípios; Unidades Básicas de Saúde - UBS; Farmácia de Minas; Progra-
ma de Fortalecimento dos Hospitais (Pro-Hosp), cujo objeti vo é assegurar atendimento 
hospitalar de qualidade aos usuários do SUS o mais próximo possível de onde as pessoas 
moram; o Sistema Estadual de Transporte e Saúde (SETS), que tem o objeti vo de realizar 
o transporte de pacientes para realizar consultas e exames fora do seu domicílio, com 
efi ciência e de forma humanizada; o Programa Mais Vida, que tem como fi nalidade me-
lhorar a qualidade de vida da pessoa idosa;  Mães de Minas – com o objeti vo de reduzir 
a mortalidade infanti l e materna, por meio do acompanhamento integral da gravidez das 
mulheres mineiras; Rede Viva Vida de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança, 
cujo objeti vo maior é a redução dos níveis de mortalidade infanti l e materna no Estado 
de Minas Gerais, tendo, desde 2003, realizado mais de 2 milhões de mamografi as e do-
brado o número de UTIs neonatais, cobrindo uma população de mais de 8 milhões de 
pessoas; Centro Viva Vida – prestando atendimento especializado a mulheres, na área de 
reprodução e sexualidade, e aos recém-nascidos; Rede Hiperdia Minas - Programa Esta-
dual de Atenção ao Portador de Hipertensão e Diabetes com o objeti vo de reduzir fatores 
de riscos dessas doenças e diminuir a evolução de casos que possam demandar atenção 
de maior complexidade e custo;  Rede de Urgência e Emergência; Tratamento da Aids; 
Combate à Dengue e Vacina contra meningite C, cuja tecnologia está sendo importada da 
Suíça pela Fundação Ezequiel Dias, o que permiti rá ao laboratório mineiro a produção da 
vacina, a parti r de 2014.

Muitas das demandas que foram apresentadas na III Conferência Estadual de Políti cas 
para as Mulheres  estão contempladas nos programas de atenção à saúde do governo de 
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Minas; algumas necessitam de mais investi mento. Neste Plano Estadual de Políti cas para as 
Mulheres, que ora apresentamos, essas demandas são reiteradas. Cumpre, portanto, ago-
ra, o efeti vo controle social da implementação dessas políti cas, pelo Conselho Estadual da 
Mulher, que tem a parti cipação de enti dades da sociedade civil e do poder público.

Objeti vo geral:

Promover a melhoria das condições de vida e de saúde das mulheres, em todas as fases 
do seu ciclo vital, mediante a garanti a de direitos legalmente consti tuídos e a ampliação do 
acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde 
integral em todo o estado, sem discriminação de qualquer espécie, sendo resguardadas as 
identi dades e especifi cidades de gênero, raça/etnia, geração e orientação sexual.

Objeti vos específi cos:

1. Promover a melhoria da saúde da mulher, a parti r do fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde, em todas as fases de seu ciclo vital, respeitando as especifi cidades geracio-
nais, de orientação sexual, étnico-raciais, das mulheres urbanas, do campo, da fl oresta, 
em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganas e com defi ciência; 

2. Capacitar  médicas (os), gestoras (es) e conselheiras (os) nos serviços de atenção à saú-
de, de acordo com as responsabilidades da função; 

3. Promover ações que garantam os direitos sexuais e reproduti vos das mulheres, a redu-
ção da morbimortalidade por câncer cérvico-uterino, câncer de mama, a prevenção e o 
controle das DSTs e HIV/AIDS,  bem como da anemia falciforme.

Prioridades:

1. Promover a melhoria da saúde da mulher, a parti r do fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde;

2. Capacitar médicas(os),  gestoras(es) e conselheiras(os) nos serviços de atenção à saú-
de, de acordo com as responsabilidades da função;

3. Promover ações que garantam os direitos sexuais e reproduti vos das mulheres e que 
diminuam, previnam, controlem e atendam mulheres com seus acometi mentos de saú-
de específi cos.

Metas:

1. Referenciar as mulheres das comunidades rurais, quilombolas e indígenas de Minas 
Gerais às UBSs, até 2015;
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2. Construir, reformar e/ou adquirir equipamentos necessários para o funcionamento de 
570 UBSs, até 2015;

3. Construir/reformar/ampliar a infraestrutura dos serviços de atendimentos a mulheres 
em 28 (vinte e oito) unidades hospitalares e administrati vas da FHEMIG, até 2015;

4. Contratar profi ssionais de ginecologia em 100% das unidades prisionais que custodiam 
mulheres, até 2015;

5. Implantar 55 pontos de atenção visando prestar assistência integral à saúde de gestan-
tes e crianças até um ano de idade, até 2015;

6. Criar uma agenda de formação e capacitação permanente dos profi ssionais da saúde, 
no que tange ao atendimento especializado a mulheres, até 2014;

7. Criar e implantar um protocolo específi co de atendimento às mulheres em situação de 
urgência e emergência, em 100% das redes de saúde, até 2014;

8. Implementar ações específi cas para atendimento a mulheres hipertensas, com alto 
grau de risco cardiovascular e/ou de Diabetes Mellitus, em 15 Centros Hiperdia Minas, 
até 2015. 



Plano de ação:

Prioridade 1: Promover a melhoria da saúde da mulher, a parti r do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

Ofertar  visitas das equipes de 
PSFs às comunidades rurais, qui-
lombolas e indígenas referencian-
do esses atendimentos às UBSs.

SES
 

SEDESE
CEPAM Secretarias 
Municipais de Saúde

Regiões rurais, 
com comunidades 
quilombolas e 
indígenas

Mulheres de 
comunida-
des rurais, 
indígenas e 
quilombolas

Não orçamentária PSF/UBS em 
funcionamento

1.2 Melhorar a qualidade da infra-
estrutura da atenção primária, por 
meio do apoio aos municípios no 
fi nanciamento da construção e/ou 
reforma de Unidades Básicas de 
Saúde, bem como na aquisição de 
equipamentos necessários ao seu 
funcionamento, para melhorar o 
atendimento às mulheres.

SES SEDESE/CEPAM 
Escola de Saúde 
Pública do Estado de 
Minas Gerais

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha/
Mucuri

Mulheres PPAG
Programa 049 - Saúde em Casa 
Ação 1127 - Ampliação da Estrutura da 
Atenção Primária

Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Básica 
de Saúde Con-
templada

1.3 Construir, reformar e ampliar 
as unidades hospitalares e admi-
nistrati vas da FHEMIG, visando 
adequar sua estrutura fí sica para 
oti mizar os serviços prestados às 
mulheres.

SES SEDESE/CEPAM
Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas 
Gerais 

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 133 - Obras Prediais na rede 
FHEMIG
Ação 2271 - Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais
Ação 1239 - Projetos, Construções, 
Ampliações e Reforma das Unidades 
Prediais da rede FHEMIG

Unidades 
prediais 
construídas, 
reformadas e 
ampliadas



1.4  Realizar concursos públicos 
para contratação de médicos 
ginecologistas para atendimento 
especializado nas unidades de 
saúde prisional.

SEDS SEDESE/CEPAM
SES
SEPLAG

Central, Mata Mulheres 
privadas de 
liberdade

PPAG 
Programa 020 - Infraestrutura de Defesa 
Social
Ação 4007 - Unidades de Saúde do Siste-
ma Prisional

Profi ssionais 
contratados

1.5 Arti cular, junto à Secretaria 
de Estado de Defesa Social, a 
ampliação da rede de hospitais de 
referência da cadeia de custódia 
nos municípios. 

SES SEDESE/CEPAM
SEDS/Polícia Civil

Todas as regiões Mulheres 
víti mas de 
violência 
sexual

Não prevista Rede de hospi-
tais ampliada

1.6 Oferecer capacitação para os 
médicos que prestam atendimen-
to nos hospitais de referência da 
cadeia de custódia.

SEDS/Polícia 
Civil

SEDESE/CEPAM
SES

Todas as regiões Mulheres 
víti mas de 
violência 
sexual

Convênio SPM 115/2012 Médicos 
capacitados

1.7 Promover a qualidade de vida 
das mulheres em situação de po-
breza e vulnerabilidade, visando à 
educação em saúde e desenvolvi-
mento social.

SES SEDESE/CEPAM
SEDS

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, 
Noroeste, Norte 
de Minas, Jequiti -
nhonha e
Mucuri

Mulheres 
em situação 
de pobreza e 
vulnerabili-
dade social

PPAG
Programa 036 - Travessia
Ação 1211 - Travessia Saúde

Mulheres  
atendidas

1.8 Ofertar assistência ambulato-
rial às usuárias de álcool e outras 
drogas, de acordo com a políti ca 
nacional.

SES SEDESE/CEPAM
Rede SUS

Central Mulheres Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 4001 - Gestão da Políti ca Hospita-
lar - Complexo de Saúde Mental

Mulheres 
atendidas



1.9 Prestar assistência hospitalar e 
ambulatorial às mulheres usuárias 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

SES SEDESE/CEPAM
Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas 
Gerais
 Rede SUS

Central, Mata, Alto 
Paranaíba

Mulheres PPAG
Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 4006 - Gestão da Políti ca Hospita-
lar - Complexo de Hospitais
 Gerais e 
Ação 4308 - Gestão da Políti ca Hospi-
talar - Fortalecimento e Melhoria da 
Qualidade dos Hospitais do Sistema 
Único de Saúde
(ProHosp)

Mulheres 
atendidas

1.10 Disponibilizar transporte 
para o deslocamento da mulher 
usuária do SUS, para a realização 
de consultas e exames fora do 
domicílio.

SES SEDESE/CEPAM Secre-
tarias Municipais de 
Saúde

Central, Rio Doce,  
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha/
Mucuri, Estadual

Mulheres PPAG
Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 4278 - Gestão do Sistema de Trans-
portes em Saúde

Transporte 
disponibilizado

1.11 Divulgar os serviços 
ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde, a fi m de minimizar 
o número de consultas 
desnecessárias nos atendimentos 
de urgência e emergência.

SES SEDESE/ CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde
 FHEMIG
Veículos de comuni-
cação

Central Mulheres PPAG
Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 1112 - Atende Saúde

Divulgação 
realizada



1.12 Implantar e ampliar serviços 
de assistência especializada às 
mulheres na fase do climatério e 
idosas, por meio de ações qualifi -
cadas por equipe multi disciplinar.

SES SEDESE/CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha e 
Mucuri

Mulheres 
na fase do 
climatério e 
idosas

PPAG
Programa 044 - Redes Integradas de 
Serviços de Saúde
Ação 4192 - Atendimento aos Idosos e 
Ação 1172 - Implantação dos Centros 
Mais Vida

Serviço 
implantado

1.13 Ampliar a rede de atenção 
à saúde da mulher e da  criança, 
com a expansão dos Centros Viva 
Vida de Referência Secundária, 
maternidades de atendimento à 
gestante de alto risco e Casas de 
Apoio à Gestante e à Puérpera.

SES SEDESE/CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde

Todas as regiões Mulheres 
gestantes

PPAG
Programa 044 - Redes Integradas de 
Serviços de Saúde
Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas

Pontos de 
Atenção 
Implantados

1.14 Elaborar e divulgar material 
educati vo sobre direitos sexuais e 
reproduti vos (carti lha da gestante, 
de saúde sexual e reproduti va,  
dentre outras).

SEDESE/CE-
PAM

SES Todas as regiões Mulheres Convênio 137/2011 SEDESE/CEPAM/
SPM

Material 
elaborado

1.15 Fortalecer a Rede de Atenção 
à Saúde nos municípios, visando 
diminuir os vazios assistenciais, 
assim como proporcionar melho-
res condições para execução de 
ações de saúde da mulher, bus-
cando a integralidade e a qualida-
de da assistência.

SES SEDESE/CEPAM Central, Rio Doce, 
Mata Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha e
Mucuri

Mulheres PPAG
Programa 237 - Atenção à Saúde
Ação 4388 - Fortalecimento da Rede 
Municipal de Saúde e
Ação 4391 - Fomento e Execução de 
Ações de Saúde e
Ação 4182 - Políti cas e Ações Especializa-
das em Saúde

Redes 
fortalecidas



1.16 Promover acessibilidade da 
população feminina aos serviços 
especializados em saúde mental.

SES SEDESE/CEPAM Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha e
Mucuri

Mulheres PPAG
Programa 237 - Atenção à Saúde
Ação 4107 - Modelagem e implantação 
da rede de atenção em saúde mental

Mulher aten-
dida 

1.17 Implementar políti cas de 
vigilância do trabalho, visando à 
saúde da mulher trabalhadora.

SES SEDESE/CEPAM
Centrais 
Sindicais

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha e
Mucuri

Mulheres 
trabalhado-
ras

PPAG
Programa 238 - Vigilância em saúde
Ação 4580 - Vigilância da Saúde do 
Trabalhador

Políti ca imple-
mentada

1.18 Incenti var, junto aos municí-
pios, a criação de programas que 
promovam a qualidade de vida 
da mulher, visando à redução da 
vulnerabilidade e os riscos à saúde, 
relacionado a seus determinantes 
e condicionantes:  modo de viver, 
condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura e 
acesso a bens e serviços especiais.

SES
 

SEDESE
SEDRU
SEC
 

Central, Rio Doce, 
Mata, Sul de 
Minas, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, No-
roeste de Minas, 
Norte de Minas, 
Jequiti nhonha e
Mucuri

Mulheres PPAG
Programa 238 - Vigilância em saúde
Ação 4581 - Promoção da Saúde

Programa 025 - Cultura, Nutrir e Educar
Ação 1207 - Estratégias nutricionais de 
promoção à saúde

Municípios 
com programa 
implantado



1.19 Incenti var o controle social, 
através dos Conselhos Municipais 
de Saúde, oferecendo capacitação 
aos conselheiros e conselheiras.

SES SEDESE/CEPAM
CEM

Central Mulheres PPAG
Programa 239 - Gestão do Sistema Único 
de Saúde
Ação 2093 - Operacionalização do Con-
selho Estadual de Saúde

Capacitação 
realizada

1.20 Oferecer atendimento às 
mulheres dependentes químicas, 
visando diminuir a vulnerabilidade 
individual e social.

SES SEDESE/ CEPAM
SEDS
Subsecretaria de Polí-
ti cas sobre Drogas
Comunidades Tera-
pêuti cas

Central, Rio Doce, 
Mata, Triângulo, 
Alto Paranaíba, 
Centro Oeste, 
Norte de Minas, 
Estadual

Mulheres 
dependen-
tes químicas

PPAG
Programa 052 - Aliança Pela Vida
Ação 4082 - Rede Complementar de 
Suporte Social e Atenção ao Dependente 
Químico - Prevenção e tratamento do 
Consumo de álcool e outras Drogas

Mulheres 
atendidas



Prioridade 2. Capacitar  médicos, gestores(as) e conselheiros(as) nos serviços de atenção à saúde, de acordo com as responsabilidades da função. 

Linhas de ação Órgão
 Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Capacitar as(os) profi ssionais e 
gestoras(es) dos serviços de saúde para 
aprimoramento e melhoria da assistência 
das redes de atenção à saúde da mulher.

SES SEDESE/CEPAM
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 044 - Redes Integradas 
de Serviços de Saúde
Ação 4435 - Desenvolvimento de 
Recursos Humanos para Estrutu-
ração das Redes

Profi ssionais 
Capacitadas 
(os)

2.2 Promover a educação permanente 
para as(os) médicas(os) da família, contri-
buindo para a melhoria da qualidade da 
atenção e a fi xação da(do) profi ssional na 
equipe de saúde da família.

SES SEDESE/ CEPAM
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 049 - Saúde em Casa
Ação 4433 - Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

Médicas  e
médicos  
qualifi cados

2.3 Promover a formação de médicas(os) 
especialistas, qualifi cadas(os) nas diversas 
áreas médicas, para os atendimentos ofe-
recidos às mulheres pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

SES SEDESE/CEPAM 
Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 134 - Residência Médi-
ca FHEMIG
Ação 2271 - Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais
Ação 4442 - Formação de Médi-
cos Especialistas

Aumento 
do número 
de médicas 
e médicos 
especialistas



2.4 Capacitar, qualifi car, formar e espe-
cializar as(os) profi ssionais de saúde, nos 
diversos níveis de escolaridade, visando ao 
fortalecimento e à melhoria da prestação 
de serviço e gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no que se refere à saúde da 
mulher, no nível de atenção primária.

SES SEDESE/ CEPAM
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 206 - Desenvolvimento 
de Educação na Saúde
Ação 2081 - Capacitação, Forma-
ção Técnica e Especialização de 
Profi ssionais da Área de Saúde
Ação 1541 - Escola de Saúde 
Pública do Estado de Minas Gerais 

Profi ssional da 
saúde
 capacitada (o)

2.5 Promover o desenvolvimento perma-
nente das (os) profi ssionais de saúde, por 
meio dos processos de aprendizagem indi-
vidual, coleti va e organizacional, visando à 
melhoria e ao fortalecimento das Redes de 
Atenção à Saúde da mulher, por meio da 
organização dos processos de trabalho e 
integração das(os) profi ssionais.

SES SEDESE/ CEPAM
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Central Mulheres PPAG
Programa 237 - Atenção à Saúde
Ação 4548 - Ações Educacionais 
para o Sistema Único de Saúde

Rede de Aten-
ção à Mulher 
qualifi cada

2.6 Aperfeiçoar a gestão da Secretaria de 
Estado de Saúde,  com ações de desenvol-
vimento de recursos humanos, visando ao 
aumento da efi ciência alocati va e oti miza-
ção do Sistema Único de Saúde, nas ações 
de atenção à saúde da mulher.

SES SEDESE/CEPAM 
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 239 - Gestão do Siste-
ma Único de Saúde
Ação 4291 - Fundo Estadual de 
Saúde

Recursos 
Humanos 
capacitados

2.7 Propiciar o fortalecimento da 
gestão de pessoas no Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio de capacitação 
de profi ssionais visando à elevação 
da qualidade dos serviços prestados à 
população feminina.

SES
 

SEDESE/ CEPAM
Escola de Saúde Públi-
ca do Estado de Minas 
Gerais

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 239 - Gestão do Siste-
ma Único de Saúde
Ação 4427 - Desenvolvimento de 
Recursos Humanos – Gestão do 
Sistema Único de Saúde

Profi ssionais
capacitadas(os) 
e serviços qua-
lifi cados



Prioridade 3. Promover ações que garantam os direitos sexuais e reproduti vos das mulheres e que diminuam, previnam, controlem e atendam 
aos acometi mentos de saúde específi cos das mulheres.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Prestar atendimento integral às mulheres 
com AIDS, outras DSTs e hepati tes virais.

SES SEDESE/CEPAM 
Todos os Programas 
Municipais de DST/
AIDS
(53 Programas)

Todas as 
regiões

Mulheres com 
AIDS, outras 
DSTs e hepati -
tes virais

PPAG
Programa 002 - Saúde Integrada
Ação 4004 - Gestão da Políti ca 
Hospitalar - Complexo de Espe-
cialidades

Programa 237 - Atenção à Saúde
Ação 4285 - Atenção à Saúde 
das Pessoas que vivem e convi-
vem com DST/HIV/AIDS

Mulheres com 
AIDS e outras 
DSTs 
e hepati tes virais
 atendidas

3.2 Promover a saúde das mulheres gestantes 
de alto risco, risco habitual e seus recém-nasci-
dos,  assegurando-lhes atendimento universal, 
integral, humanizado e especializado, visando 
à redução da mortalidade materna e infanti l.

SES SEDESE/ CEPAM 
Todas as SMS 
e hospitais/ 
maternidades.

Todas as 
regiões

Mulheres ges-
tantes

PPAG
Programa 044 - Redes 
Integradas de Serviços de Saúde
Ação 4208 - Viva Vida - Atenção 
às Gestantes e Crianças

Índices de 
mortalidade 
materna/infanti l 
reduzidos

3.3 Capacitar  equipe multi disciplinar de saúde 
para o atendimento às mulheres  hiperten-
sas,  com diabetes, doenças cardiovasculares 
e doença renal crônica, visando à promoção 
da saúde, prevenção dos fatores de risco e ao 
tratamento clínico.

SES SEDESE/CEPAM
Escola de Saúde 
Pública do Estado 
de Minas Gerais

Todas as 
regiões

Mulheres 
hipertensas, 
diabéti cas, com 
doenças car-
diovasculares 
e doença renal 
crônica

PPAG
Programa 044 - Redes Integra-
das de Serviços de Saúde
Ação 4145 - Prevenção e Atendi-
mento à Pacientes com Hiper-
tensão e Diabetes

Equipe 
multi disciplinar 
capacitada



3.4 Garanti r atendimento à mulher, nas portas 
de urgência e emergência, de acordo com o 
protocolo de Manchester, já implantado.

SES SEDESE/CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde

Todas as 
regiões

Mulheres PPAG
Programa 044 - Redes Integra-
das de Serviços de Saúde
Ação 4638 - Atendimento às Ur-
gências e Emergências no Estado

Mulheres 
atendidas

3.5 Implantar Centros de Atenção Secundária à 
Saúde, denominados Centros Hiperdia Minas, 
propiciando ações especializadas direcionadas 
à saúde da população feminina com hiperten-
são, com alto grau de risco cardiovascular e/ou 
acometi das de Diabetes Mellitus, integrados 
com a atenção primária e a atenção terciária.

SES SEDESE/CEPAM Todas as 
regiões

Mulheres 
hipertensas e/
ou portadora 
de Diabetes 
Mellitus

PPAG
Programa 044 - Redes Integra-
das de Serviços de Saúde
Ação 1168 - Implantação de 
Centros Hiperdia Minas

Centros Hiperdia 
Minas 
Implantados

3.6 Capacitar equipe multi profi ssional em 
planejamento familiar, educação sexual e 
reproduti va.

SES SEDESE/CEPAM Todas as 
regiões

Mulheres Programa 044 - Redes Integra-
das de Serviços de Saúde
Ação 4208 - Viva Vida

Equipes 
Multi profi ssionais 
capacitadas

3.7 Capacitar equipes multi disciplinares para 
o atendimento humanizado às mulheres em 
situação de abortamento.

SES SEDESE/CEPAM
Hospitais e
Maternidades da 
Rede SUS

Todas as 
regiões

Mulheres em 
situação de 
abortamento

Programa 044 - Redes Integra-
das de Serviços de Saúde
Ação 4208 - Viva Vida

Equipes
capacitadas

3.8 Realizar ações educati vas de promoção à 
saúde, prevenção e diagnósti co para as DSTs, 
disponibilização de preservati vos femininos e 
masculinos.

SES SEDESE/CEPAM Todas as 
regiões

Mulheres jo-
vens e adultas

PPAG
Programa 237 - Atenção à Saúde
Ação 4285 - Atenção à Saúde 
das Pessoas que vivem e convi-
vem com DST/HIV/AIDS

Ações educati vas 
realizadas



3.9 Implantar estrutura e serviços com pro-
fi ssionais qualifi cados(as) no atendimento às 
urgências e emergências à mulher em grandes 
eventos, inclusive durante a Copa do Mundo, 
em 2014.

SES SEDESE/CEPAM Central Mulheres PPAG
Programa 007 - Copa do Mundo 
2014
Ação 4333 - Saúde na Copa

Plano/Estrutura 
fí sica implantada

3.10 Garanti r tratamento e cuidados à  saúde 
fí sica e psíquica das mulheres víti mas de vio-
lência e em situação de prisão, visando a sua 
reintegração social.

SEDS SES
SEDESE/CEPAM

Central, 
Mata

Mulheres em 
privação de 
liberdade

PPAG
Programa 020 - Infraestrutura de 
Defesa Social
Ação 4007 - Unidades de Saúde 
do Sistema Prisional

Mulheres  assisti -
das em sua saúde 
fí sica e psíquica 
e reintegradas 
socialmente

3.11 Implementar espaços para a práti ca de 
ati vidade fí sica e de lazer, orientados por 
profi ssionais de educação fí sica e profi ssio-
nais da  saúde, visando à  melhoria da saúde 
da  população feminina, buscando melhorar 
parâmetros de saúde, tais como: Pressão 
Arterial (PA), Índice de Massa Corporal (IMC), 
Relação Cintura Quadril (RCQ), Prevalência de 
Obesidade, Sobrepeso e a morbimortalidade 
por doenças cardiovasculares.

SES SEDESE/ CEPAM
SEEJ

Todas as 
regiões

Mulheres PPAG
Programa 008 - Avança Minas 
Olímpica
Ação 1297 - Geração Saúde

Espaços imple-
mentados

3.12 Ampliar o serviço iti nerante de mamografi a 
para as mulheres que vivem em municípios cujos 
hospitais não possuem mamógrafos.

SES SEDESE/CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde

Regiões 
urbanas, 
rurais, co-
munidades 
quilombolas 
e indígenas

Mulheres aci-
ma de 35 anos

PPAG
Ação 4208: Viva Vida

Serviço iti neran-
te ampliado

3.13 Incenti var a criação de  Comitês Municipais 
de Prevenção e Atenção à Obesidade Mórbida.

SES SEDESE/CEPAM
Secretarias Munici-
pais de Saúde

Todas as 
regiões

Mulheres 
Jovens e 
adultas

Não orçamentária Comitês criados
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Eixo 4: Enfrentamento de todas as formas 
de violência contra as mulheres  

Empunhando o slogan “Quem ama não mata”, na década de 70, mulheres mineiras – 
conscientes dos seus direitos -, lideraram manifestações reivindicando a proteção do Esta-
do. Em resposta a esse clamor, em 1983 e 1985, foram criados em Minas Gerais, respecti -
vamente, o Conselho Estadual da Mulher - CEM e a Delegacia Especializada de Atendimento 
à Mulher – DEAM. Desde então, políti cas públicas de enfrentamento à violência domésti ca 
contra a mulher  consti tuem desafi o e, portanto, pauta permanente  para  o governo  e  
para a sociedade. Apesar dos esforços, lamentavelmente, casos emblemáti cos de violência 
domésti ca em Minas Gerais têm ocupado a mídia em diferentes momentos.

Nesse processo, em Minas Gerais, podemos registrar  relevantes conquistas, merecendo 
destaque a elevação – nos últi mos quatro anos - do número de Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher – DEAMs, que, atualmente, somam 65 (sessenta e cinco).  Em 
2005, foi inaugurado, na capital,  o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situ-
ação e Violência - NUDEM, da Defensoria Pública de Minas Gerais, uma ação pioneira no 
Brasil, que tornou-se referência para o país e hoje somam 11 unidades em todo o Estado. 
Em 2007, foi criada a Coordenadoria Especial de Políti cas Públicas para  Mulheres – CEPAM, 
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, com atribuição de 
propor, elaborar, arti cular, implementar, monitorar políti cas para mulheres  de forma trans-
versal e intersetorial,  entre órgãos da administração pública direta e indireta. No ano de 
2007, ainda, o Ministério Público de Minas Gerais criou a Promotoria de Justi ça da Mulher. 
Em 2008, o governo de Minas assinou, junto à Secretaria Especial de Políti cas para Mulhe-
res da Presidência da República, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres.  A CEPAM é o órgão gestor desse Pacto em Minas Gerais e, desde então,  vem 
desenvolvendo e implementando ações diversas no senti do de ampliar e fortalecer a rede 
de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, seja atra-
vés do reaparelhamento de Delegacias, capacitação de integrantes da Rede de Serviços da 
capital e do interior, promoção de campanhas de divulgação da Lei 11.340 - Lei Maria da 
Penha e dos serviços de atendimento, promoção de seminários sobre a temáti ca de gênero 
e violência domésti ca, capacitação para o empreendedorismo como forma de enfrenta-
mento à violência domésti ca, dentre outros.

Podemos registrar a existência de três Varas Especializadas de Atendimento à Mulher, 
na capital. Estamos empenhados na mobilização para criação do Juizado Especializado de 
Violência contra a Mulher, em Belo Horizonte, e na interiorização de Varas Especializadas , 
pelo Tribunal de Justi ça de Minas Gerais, em diversos municípios.

Como uma ação de vanguarda no Brasil, em 2009, foi criado em Minas Gerais o CIM - 
Centro Integrado de Atendimento à Mulher Víti ma de Violência Domésti ca e Familiar, pelo 
Tribunal de Justi ça de Minas Gerais, visando a um atendimento especial e de proteção à 
mulher, evitando sua reviti mização. 

Uma  ação pioneira realizada pela Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS foi a inau-
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guração, em Belo Horizonte, do Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade, 
uma iniciati va  pioneira na América Lati na.

Outra iniciati va, inédita no País, foi a criação da Patrulha de Violência Domésti ca – PVD, 
pela Polícia Militar de Minas Gerais, consti tuida de equipes treinadas especifi camente para 
atendimento às mulheres víti mas de violência, inclusive com viaturas caracterizadas para 
esse fi m, cuja ação não se restringe à repressão, mas trabalha com  foco na prevenção e no 
monitoramento da violência domésti ca. Atualmente, são 10 (dez) unidades de PVD aten-
dendo a 13 (treze) municípios.

De grande relevância, destacamos, desde novembro de 2011, a atuação  de uma Co-
missão de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres – uma iniciati va da Coordena-
doria Especial de Políti cas Públicas para Mulheres – CEPAM, com o apoio da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, e com a parti cipação dos seguintes órgãos: TJMG – Tribunal de 
Justi ça de Minas Gerais, MP - Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Defensoria 
Pública, Assembleia Legislati va, Polícia Civil, Polícia Militar, SETE – Secretaria de Estado 
de Trabalho e Emprego, SEDESE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SES 
– Secretaria de Estado de Saúde. Diante dos resultados apresentados, foi criada uma 
Comissão Interinsti tucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, através da 
Resolução Conjunta N° 173, de 08 de Janeiro de 2013, com o objeti vo de “adotar, conjun-
tamente, as providências necessárias à elaboração de proposta de criação do Comitê In-
terinsti tucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e medidas de cooperação 
técnica entre os partí cipes”.

Dentre os mecanismos para coibir a violência contra a mulher, como uma ação vanguar-
dista em Minas Gerais,  foi implementado pela Secretaria de Estado de Defesa Social o “Mo-
nitoramento Eletrônico” – um projeto da Coordenadoria Especial de Políti cas Públicas para 
Mulheres - CEPAM, que consiste no uso de  tornozeleiras eletrônicas para uso do agressor, o 
que possibilita a monitoração à distância e tem dado boas respostas às medidas proteti vas, 
bem como o Programa de Recuperação de Agressores. 

Para além dos demais direitos, que integram este Plano Estadual de Políti cas para Mu-
lheres, o enfrentamento à violência contra a mulher  consti tui o desafi o maior. 

Objeti vos gerais:

1. Consolidação da Políti ca Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 
com plena efeti vação da Lei Maria da Penha;

2. Implementação do Pacto Estadual de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 

3. Implementação da Políti ca Estadual de Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas, especial-
mente as ações referentes ao tráfi co de mulheres, jovens e meninas.

Objeti vos específi cos:

1. Fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha, assegurando o cumprimento de 
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todos os seus preceitos, visando garanti r o enfrentamento efeti vo a todas as formas de 
violência domésti ca e intrafamiliar contra a mulher;

2. Incenti var a implementação dos serviços de atendimento às mulheres em situação de 
violência domésti ca e intrafamiliar (Centros de Referência da Mulher, Defensoria e Pro-
motoria Especializada, Delegacia de Mulheres, IML, Juizados de Violência Domésti ca) 
no âmbito do estado de Minas Gerais;

3. Fortalecer e efeti var a implementação do Centro Integrado da Mulher - CIM - nos mu-
nicípios polo contemplados por esta ação no Pacto Estadual de Enfrentamento à Vio-
lência contra as Mulheres;

4. Garanti r a implementação de “Centros de Educação e Reabilitação do Agressor”, com a 
respecti va divulgação da norma técnica de orientação do serviço;

5. Garanti r ações de enfrentamento a exploração sexual, bem como ao tráfi co de mulhe-
res, jovens e crianças, potencializando a criação e/ou o fortalecimento dos  serviços 
específi cos para esse fi m; 

6. Fortalecer a políti ca estadual de abrigamento e insti tuir uma políti ca emergencial 
para esse fi m.

Prioridades:

1. Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento às mulheres em situação de violência;

2. Garanti r a implementação da Lei Maria da Penha e demais normas nacionais e interna-
cionais que garantam o enfrentamento da violência contra as mulheres;

3. Garanti r o enfrentamento da violência contra as mulheres, jovens e meninas víti mas do 
tráfi co e da exploração sexual e aquelas que exercem a ati vidade de prosti tuição;

4. Potencializar a políti ca pública de abrigamento;

5. Implementar uma políti ca pública de atendimento ao homem agressor e ao devedor de 
pensão alimentí cia;

6. Promover o fortalecimento dos direitos humanos das mulheres encarceradas.

Metas:

1. Equipar e reaparelhar 65 (sessenta e cinco) Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher com motos(30), carros(65) e equipamentos de informáti ca (65), em 2014; 

2. Equipar e reaparelhar 9 (nove) Centros de Referência Especializados de Atendimento à 
Mulher de Minas Gerais, com veículos e equipamentos de informáti ca, até 2014;

3. Construir e equipar um Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mu-
lher, até 2014; 
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4. Implantar a Casa de Apoio à Mulher Egressa do Sistema Prisional, na região metropo-
litana,  até 2015;

5. Aumentar, em até 10%, os equipamentos de atendimento à mulher nos municípios-
-polo, incluindo a formação de redes e Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, 
até 2015;

6. Capacitar 800 (oitocentos) agentes que atuam na Rede de Atendimento à Mulher Víti -
ma de Violência, em todo o estado, em 2013;

7. Realizar 02 (dois) encontros estaduais/ano (seminário, fórum), para os agentes/técni-
cos que atuam na Rede de Atendimento à Mulher;

8. Realizar um diagnósti co dos serviços da Rede de Atendimento à Mulher em situação de 
violência, visando à melhoria dos serviços, até 2015;

9. Produzir material informati vo de divulgação sobre direitos humanos da mulher, Lei Ma-
ria da Penha, Pacto de Enfrentamento à Violência, tráfi co de pessoas e violência sexual, 
para o público em geral, até 2015;

10. Produzir material informati vo sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, 
o tráfi co de pessoas e a exploração sexual de meninas, jovens e mulheres para serem 
distribuídos pelos equipamentos turísti cos dos municípios mineiros envolvidos na rea-
lização da Copa do Mundo em 2014; 

11. Realizar uma campanha para divulgação da Lei Maria da Penha para defi cientes auditi -
vos e visuais, até 2015;

12. Aumentar em 20% o número de mulheres egressas inseridas no mercado de trabalho, 
até 2015;

13. Expandir as Centrais de Apoio às Penas e Medidas Alternati vas - CEAPAS;

14. Arti cular, junto aos prefeitos municipais, para que o  Piso Mineiro da Assistência Social 
seja desti nado ao abrigamento e transporte de mulheres víti mas de violência.



Plano de ação:

Prioridade 1. Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 – Incenti var a criação e  reestrutu-
ração dos serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação 
de violência (Defensorias, Promoto-
rias, Centros de Referência da Mulher, 
Delegacias, Casas-abrigo e outros 
serviços de abrigamento provisório, 
serviço hospitalar, IML e Juizados).

SEDESE/CEPAM
 

SEDS
PC
PM
Ministério Público
Defensoria Púbica
Tribunal de Justi ça
SES
SUBAS
Municípios
 ONGs
Movimentos 
feministas e de 
mulheres
CEM
CMDMs

Municípios polo do 
Estado de Minas 
Gerais e outros es-
tratégicos, conside-
rando as demandas 
e índice de violência

Mulheres em situa-
ção de violência

Não orçamentária Serviço 
criado/
reformado/ 
aparelhado.

1.2 – Esti mular a formação de redes 
de insti tuições e enti dades que 
atendem mulheres em situação de 
violência nos municípios mineiros.  

SEDESE/CEPAM SEDS
PC
PM
Ministério Público
Defensoria Púbica
Tribunal de Justi ça
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

Não orçamentária Redes 
criadas



1.3 – Reaparelhar e estruturar as 
65 DEAMs previstas na Resolução 
7.510/2013 e arti cular para que estas 
prestem atendimento 24 horas. 

SEDS/Polícia 
Civil

SEDESE/CEPAM
TJMG
DP
MP

Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

Convênios SEDESE/CEPAM/SPM DEAMs es-
truturadas e 
funcionando 
com plantão 
24 horas

1.4 – Arti cular para que seja implanta-
do pelo menos um serviço de Preven-
ção à Violência Domésti ca (PVD) da 
Polícia Militar, para atuar em cada RISP.

SEDS/Polícia 
Militar

SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

Não previsto PVDs criadas

1.5 - Promover a capacitação e a 
formação conti nuada de policiais civis 
e servidores administrati vos da Polícia 
Civil, das Delegacias de Mulheres 
e das Penitenciárias Femininas nas 
temáti cas de gênero e de violência 
domésti ca contra as mulheres, raça/
etnia, orientação sexual, geração, 
tráfi co de pessoas e prosti tuição.

SEDS/Polícia 
Civil

SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

PPAG
Programa 184 - Formação e 
capacitação de policiais civis
Ação 4014 - Formação profi s-
sional

Servidores e 
policiais da 
Polícia Civil 
capacita-
dos e com 
garanti a de 
formação 
conti nuada

1.6 – Arti cular para a expansão da 
cadeia de custódia de atenção às 
mulheres víti mas de violência sexual, 
nos municípios.

 SES (DSTs 
Aids, Saúde da 
Mulher)

SEDESE/CEPAM
Polícia Civil
IML

Todas as regiões Mulheres víti mas de 
violência sexual

Não orçamentária Municípios 
com cadeia 
de custódia

1.7 – Arti cular para a uti lização  do 
“Body Scan”, nos processos de revista 
para visitas nos presídios e nas  peni-
tenciárias femininas de todo o Estado.

SEDS/SUAPI CEPAM/CEPAM Presídios e Peniten-
ciárias de todo o 
Estado

Mulheres que fazem 
visitas a presidiários

Não orçamentária Body Scans 
instalados 



1.8 - Promover a formação conti nuada 
dos/as profi ssionais da “Rede de Aten-
dimento às Mulheres em Situação de 
Violência” (operadores/as do direito, 
segurança pública, saúde, assistência 
social e demais profi ssionais) nas 
temáti cas de gênero e de violência 
domésti ca contra as mulheres, raça/
etnia, orientação sexual, geração, 
tráfi co de pessoas e prosti tuição.

SEDESE/CEPAM SEDS
Tribunal de Justi ça
Ministério Público
Defensoria Pública
Polícia  Militar
Polícia Civil
Universidades
Movimento Social
Movimentos 
Feminista e de 
Mulheres
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

Pacto Estadual de Políti cas para 
as Mulheres

PPAG
Programa 021 - Gestão integra-
da de defesa social
Ação 1254 - Academia de For-
mação do Sistema de Defesa 
Social 

Servidores e 
profi ssionais 
capacitados

1.9 – Potencializar o Banco de Dados 
do Centro Integrado de Informações 
da Defesa Social – CINDS, priorizando 
a correta noti fi cação e, consequente-
mente, as análises dos dados sobre 
violência domésti ca.

SEDS/CINDS SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

PPAG
Programa 021 - Gestão Integra-
da de Defesa Social
Ação 1284 - Fortalecimento 
da Análise e Inteligência de 
Defesa Social

Banco de 
dados modi-
fi cado/
potenciali-
zado

1.10 Pactuar um fl uxo de encami-
nhamento imediato de denúncias de 
violência contra as mulheres em todo 
o estado, envolvendo instâncias do 
judiciário, do executi vo, das polícias 
militar e civil e da assistência social.

SEDESE/CEPAM Ministério Público
Defensoria Púbica
Tribunal de Justi ça
Polícia Militar
Polícia Civil
SUAS
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres em situa-
ção de violência

Não orçamentária Fluxo de 
encami-
nhamento 
criado e 
pactuado



1.11 - Incluir no Plano de Segurança 
Pública – Copa do Mundo FIFA 2014, 
temáti cas relacionadas às mulheres, 
especialmente o tráfi co de pessoas, 
a exploração sexual de meninas, 
jovens e mulheres, a violência contra 
as mulheres e a violência contra as 
mulheres prosti tutas.

SEDS SEDESE/CEPAM
SETUR
SES
Secretaria Extraor-
dinária para a Copa 
do Mundo 

Todas as regiões Todos PPAG
Programa 007 - Copa do Mun-
do 2014
Ação 2034 - Segurança na Copa

Conteúdo 
temáti co 
inserido no 
Plano de 
Segurança 
Pública – 
Copa do 
Mundo FIFA 
2014

1.12 - Capacitar agentes públicos para 
proverem segurança às mulheres 
que porventura tenham seus direitos 
violados na ocasião de grandes even-
tos, em especial durante a Copa do 
Mundo FIFA/ 2014. 

SEDS SEDESE/CEPAM
SEGOV
Secretaria Extraor-
dinária para a Copa 
do Mundo 
Polícia Militar
Polícia Civil
Polícias Rodoviária 
Estadual e Federal
Ministério Público
Defensoria Pública
Tribunal de Justi ça

Todas as regiões Todos A ser defi nido Agentes 
públicos 
capacitados

1.13 Elaborar, editar e distribuir ma-
terial informati vo sobre o enfrenta-
mento à violência contra as mulheres, 
o tráfi co de pessoas e a exploração 
sexual de meninas, jovens e mulheres. 

SETUR SEDESE/CEPAM
SEGOV
Secretaria Extraor-
dinária para a Copa 
do Mundo
CODS
CEPIR
CEPID

Todas as regiões Todos PPAG
Programa 007 - Copa do Mundo
Ação 1269 - Recepti vidade na 
Copa

Material 
informati vo 
editado e 
distribuído. 



Prioridade 2. Garanti r a implementação da Lei Maria da Penha e demais normas nacionais e internacionais que garantam o enfrentamento da 
violência contra as mulheres

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 - Divulgar a Lei Maria da Penha por 
meio de material gráfi co e audiovisual.

SEDESE/CEPAM
        

SEGOV
SUBSECOM
Universidades
Movimentos feminista 
e de mulheres
CEM
CMDMs

Todas as regiões Todos Convênios 137/2011 e 
115/2012, assinados pela 
CEPAM/SEDESE com a 
SPM-PR. 

Material 
produzido e 
distribuído

2.2 – Arti cular e esti mular a implemen-
tação dos CIMs – Centros Integrados 
de Atendimento às Mulheres –, nos 
municípios polo, previstos no Pacto Na-
cional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres, assinado em 26 de 
novembro de 2008.

SEDS SEDESE/CEPAM
Ministério Público
Defensoria Pública
Polícia Civil
Prefeituras Municipais
CEM
CMDMs
AMM

Municípios polo e outros 
estratégicos, considerando 
as demandas e índice de 
violência

Mulheres em 
situação de 
violência

Não orçamentária Serviço 
implantado

2.3 – Acompanhar as ações de imple-
mentação dos Juizados de Violência 
Domésti ca, aprovados na Lei Com-
plementar n. 105, de 14 de agosto de 
2008. 

TJMG CEPAM/SEDESE
CEM
ONGs

Belo Horizonte
Cataguases
Governador Valadares
Ipati nga
Juiz de Fora
Montes Claros
Pouso Alegre
Ribeirão das Neves
Uberlândia

Mulheres em 
situação de 
violência

Não orçamentária
Juizados 
implemen-
tados



Prioridade 3.  Garanti r o enfrentamento da violência contra as mulheres, jovens e meninas víti mas do tráfi co e da exploração sexual e as mulheres 
que exercem a ati vidade de prosti tuição

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional Região 

Benefi ciada

Segmentos femininos 
benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 - Realizar diagnósti co do tráfi co de 
mulheres.

SEDS SEDESE/CEPAM
Polícia Rodoviária 
Estadual e Federal
Polícia Federal
Polícia Militar
Polícia Civil

Todas as regiões Meninas e
Mulheres jovens

A ser previsto Diagnósti co 
realizado

3.2 - Promover arti culação qualifi cada dos 
diferentes órgãos do Sistema de Defesa 
Social e de Justi ça, de Direitos Humanos, 
de Assistência Social e da Rede de En-
frentamento à Violência contra a Mulher, 
Insti tuições Públicas, ONGs e Universida-
des, visando ao fortalecimento do Núcleo 
de Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas, 
da SEDS.

SEDS CEPAM/SEDESE
SES
Polícia Rodoviária 
Estadual e Federal
Polícia Federal
Polícia Militar
Polícia Civil
Tribunal de Justi ça
Ministério Público
Defensoria Pública

Todas as regiões Todos Não orçamentária Núcleo fortale-
cido

3.3 – Arti cular, para incluir nos cursos 
de capacitação em Direitos Humanos, 
promovidos pelo Estado, as temáti cas de 
gênero, tráfi co de pessoas, exploração 
sexual de mulheres, jovens e meninas e a 
violência contra as mulheres prosti tutas.

SEDESE/CEPAM SUBDH
EDH
SEDS 
CEM

Todas as regiões todos Não orçamentária Temáti ca inclu-
ída nos cursos 
de capacitação



3.4 – Arti cular, junto aos programas 
sócio assistenciais e de direitos humanos 
do Estado, para que o atendimento de 
mulheres, jovens e meninas em situação 
de exploração sexual e/ou tráfi co seja 
qualifi cado e de excelência.

SEDESE/CEPAM SEDS
SUBDH
EDH
SES
SEDESE

Todas as regiões Meninas
Mulheres jovens
Mulheres adultas

Não orçamentária Atendimento 
de excelência 
potencializado

3.5 – Arti cular, junto aos diferentes atores 
envolvidos, para que os Centros de Refe-
rência Especializados de Atendimento às 
Mulheres prestem atendimento dife-
renciado às prosti tutas em situação de 
violência, seguindo uma diretriz básica.

SEDESE/CEPAM SEDS
SUBDH
Pastoral da Mulher
Universidades
ONGs
Movimentos feminista 
e de mulheres
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres prosti tutas Não orçamentária Diretriz formu-
lada



Prioridade 4. Potencializar a políti ca pública de abrigamento;

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

4.1 – Esti mular a criação e apoiar 
o consorciamento regionalizado 
da políti ca de abrigamento.

SEDESE/CEPAM SUBAS
SUBDH 
AMM 
Órgãos Municipais de 
Políti cas Públicas para 
Mulheres
Consórcio Mulheres 
das Gerais
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres em 
situação de 
violência e 
seus fi lhos 
menores

Não orçamentária Consórcio 
criado

4.2 – Arti cular, junto aos prefei-
tos municipais, para que o  Piso 
Mineiro da Assistência Social 
seja desti nado ao abrigamento e 
transporte de mulheres víti mas 
de violência.

SEDESE/CEPAM Prefeituras Municipais
SUAS
 CEM
CMDMs
Consórcio Mulheres 
das Gerais

Todo o estado, espe-
cialmente nos Muni-
cípios polo e outros 
estratégicos, conside-
rando as demandas e 
índice de violência

Mulheres em 
situação de 
violência e 
seus fi lhos 
menores

Não orçamentária Políti ca de 
abrigamento 
emergencial 
formulada e 
implementada



Prioridade 5. Implementar  políti ca pública de atendimento ao homem agressor e ao devedor de pensão alimentí cia.

Linhas de ação Órgão
 Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

5.1 – Elaborar diretrizes e normas 
técnicas para o funcionamento 
dos Serviços de Responsabilização 
e Educação do Agressor, no Estado 
de Minas Gerais.

SEDS SEDESE/CEPAM
Rede de Enfrentamen-
to à Violência contra 
as Mulheres

Todas as regiões Todos Não orçamentário Diretrizes e 
normas técni-
cas formuladas

5.2 – Esti mular a criação de 
Serviços de Responsabilização e 
Educação do Agressor, composto 
por equipe multi disciplinar, na 
capital, na área metropolitana e 
nos municípios polo benefi ciados 
com ações do Pacto.

SEDESE/CEPAM SEDS
Rede de Enfrentamen-
to à Violência contra 
as Mulheres

Capital
Região Metropolitana
Municípios polo e ou-
tros estratégicos, consi-
derando as demandas 
e índice de violência

Mulheres em 
situação de 
violência

Homens 
agressores

A ser previsto Serviço im-
plantado

5.3 – Arti cular, na capital, a cria-
ção de  Presídio exclusivo para 
custodiar os devedores de pensão 
alimentí cia e os enquadrados na 
Lei 11.340/06, garanti ndo uma 
abordagem responsabilizante e 
socioeducati va com perspecti va 
de gênero.

SEDESE/CEPAM SEDS/ SUAPI
 CEJ
CEM
TJMG
MP
DP

Todas as regiões Homens 
agressores
e/ou de-
vedores 
de pensão 
alimentí cia

A ser previsto Presídio criado



Prioridade 6: Promover o fortalecimento dos direitos humanos das mulheres encarceradas.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

6.1 Garanti r o direito à visita ínti -
ma para as mulheres encarcera-
das, independente da orientação 
sexual delas.

SEDS SEDESE/CEPAM
ALEM
CEM
CEM
CMDMs
SUAPI
CODS

Todas as regiões Mulheres en-
carceradas

Não orçamentária Direito 
garanti do

6.2 Promover
o acompanhamento sócio familiar 
de mulheres encarceradas e 
egressas do sistema prisional, 
bem como o de suas famílias.

SEDS SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres 
encarceradas 
e egressas
e seus fami-
liares

Convênio 115/2012/SEDESE/CE-
PAM/SPM

Mulheres 
e famílias 
assisti das

6.3 Esti mular e arti cular para pro-
mover a reinserção das mulheres 
egressas no mercado de trabalho.

SEDS SEDESE/CEPAM
PrESP

Todas as regiões Mulheres 
egressas

Leis de incenti vo:
Lei Estadual Nº 20624/2013 
Lei Estadual 18.401/2009
Lei Federal Nº 7.210/84
 

Mulheres 
egressas aten-
didas

6.4 Implantar a Casa de Apoio à 
Mulher Egressa, na região metro-
politana de Belo Horizonte.

SEDESE/CEPAM SEDESE/CEPAM
SEDS

Região metropolitana Mulheres 
egressas

Convênio 115/2012/SEDESE/CE-
PAM/SPM

Casa de Apoio 
à Mulher 
Egressa im-
plantada.



6.5 Promover a qualifi cação for-
mal e profi ssional de 100 mulhe-
res encarceradas.

SEDESE/ CEPAM SEDS
SEE

Todas as regiões Mulheres 
encarceradas 
e egressas

Convênio 137/2011/SEDESE/
CEPAM/
SPM

Mulheres 
egressas e 
encarceradas 
qualifi cadas

6.6  Fortalecer o serviço de saúde 
integral às mulheres encarceradas, 
oferecendo tratamento e cuidados 
com a saúde fí sica e psíquica.

SEDS SEDESE/CEPAM
SES

Todas as regiões Mulheres en-
carceradas

Programa 020 - Infraestrutura de 
Defesa Social
Ação 4007 - Unidades de Saúde  
do sistema prisional

Mulheres 
encarceradas 
assisti das

6.7 Priorizar a alocação de   agen-
tes penitenciários do sexo femini-
no, em presídios femininos.

SEDS SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres en-
carceradas

Não orçamentária presídios 
femininos com 
agentes femi-
ninos

6.8 Capacitar servidores peniten-
ciários e profi ssionais da segu-
rança na perspecti va de gênero, 
raça/etnia, orientação sexual e 
geração.

SEDS SEDESE/CEPAM Todas as regiões Mulheres en-
carceradas

PPAG
Programa 296 - Atendimento do 
servidor do sistema de Defesa 
Social
Ação 2143 - capacitação e for-
mação de servidores do sistema 
prisional

Agente público 
capacitado
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Eixo 5: Fortalecimento e participação das 
mulheres nos espaços de poder e decisão 

As mulheres são reconhecidas e apreciadas como companheiras de luta, o que não signi-
fi ca que sejam admiti das como companheiras nos espaços de poder e de decisão. Há uma 
ideologia vista como natural que legiti ma a dominação masculina, sobretudo no âmbito 
público, e que atribui às mulheres o domínio do privado, a esfera domésti ca da casa e da 
família.  Nosso desafi o é desnaturalizar e reinventar esta ideologia, através da democrati -
zação do espaço privado, mediante relações igualitárias na esfera familiar, sendo tal fator 
fundamental para a democrati zação do espaço público. 

A redemocrati zação ocorrida nas duas últi mas décadas expôs, ainda mais, a necessidade 
de se promover a parti cipação plena e igual das mulheres em todos os espaços de poder e 
decisão. Afi nal, políti ca “ baseia-se no fato da pluralidade dos homens, portanto, ela deve 
organizar e regular o convívio dos diferentes e não dos iguais”.  A sub-representação femi-
nina nos espaços de poder, em especial no parlamento, está relacionada, entre outros fato-
res, a resistências e preconceitos presentes nas agremiações parti dárias, ao acesso seleti vo 
aos recursos econômicos e sociais, aos papéis de gênero e à socialização diferenciada que, 
por meio da formação educacional e da cultura dominante, que não favorece a preparação 
da mulher para a disputa políti ca e para o poder.

É preciso construir novos caminhos, fugir dos padrões convencionalmente consolida-
dos! Para que isso aconteça, faz-se necessário criar uma agenda que esti mule e possibilite 
às mulheres ocuparem posições de direção na administração pública, no parlamento, nos 
espaços de controle social das políti cas públicas - nos diferentes conselhos -, na iniciati va 
privada, no meio acadêmico, em enti dades de classe, nos movimentos sociais e nas organi-
zações parti dárias. 

Uma das formas de ati ngir esse objeti vo é aumentar o número de mulheres com man-
dato nos poderes executi vo e legislati vo, e assegurar que as mulheres atuantes na políti ca 
tenham oportunidades de comparti lhar suas experiências, suas ideias e de incenti var 
outras a seguirem sua liderança. Como as mulheres representam hoje no Brasil a maio-
ria dos eleitores, cabe, portanto, a nós, por legiti midade, o poder da decisão.  Devemos 
tomar consciência da força que representamos, do que necessitamos construir e do que 
precisamos assumir. 

Objeti vo geral:

1. Promover e fortalecer a parti cipação igualitária, plural e multi rracial das mulheres nos 
espaços de poder e decisão, por meio da promoção de mudanças culturais, legislati vas 
e insti tucionais, que contribuam para a construção de valores e ati tudes igualitárias e 
democráti cas e para a construção de políti cas para a igualdade.
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Objeti vos específi cos:

1. Arti cular, junto aos municípios, de acordo com suas demandas, a criação de organismos 
de políti cas para as mulheres - como coordenadorias, superintendências ou diretorias 
-  com a responsabilidade de arti cular,  elaborar, implementar e monitorar as políti cas 
públicas para mulheres, de forma transversal;

2.  Arti cular, junto aos municípios, a criação do conselho de direitos da mulher -  espa-
ço legíti mo para o exercício da democracia parti cipati va e controle social das políti cas 
públicas para as mulheres, de forma paritária, com representação legíti ma do poder 
público e da sociedade civil organizada; 

3. Esti mular a parti cipação social e democrati zar a elaboração e implementação de políti -
cas públicas de promoção da igualdade de gênero e de combate a todas as formas de 
discriminação, considerando dimensões étnicas, raciais,  de orientação sexual, identi -
dade de gênero, geracionais e mulheres com defi ciência;

4. Esti mular a parti cipação das mulheres em cargos de poder e  decisão, considerando as 
dimensões étnicas, raciais,  de orientação sexual, identi dade de gênero, geracionais e 
mulheres com defi ciência; 

5. Apoiar a reforma políti ca e esti mular a criação, revisão e implementação de instrumen-
tos normati vos com vistas a promover a equidade de gênero, na ocupação de postos de 
decisão nas disti ntas esferas do poder público;

6. Criar fóruns de debates de questões específi cas de interesse das mulheres.

Prioridades:

1.  Promover e fortalecer a parti cipação das mulheres em espaços decisórios e de poder, 
sem discriminações de qualquer  natureza;

2. Esti mular a criação de  organismos de políti cas para as mulheres nos municípios;

3. Capacitar  gestoras, gestores  e conselheiras de direitos da mulher;

4. Apoiar a reforma políti ca e esti mular a parti cipação das mulheres nos parti dos políti -
cos, nos cargos de liderança e de decisão das diferentes enti dades e movimentos, con-
siderando as dimensões étnicas, raciais, de orientação sexual, identi dade de gênero, 
geracionais e mulheres com defi ciência.

Metas:

1. Promover a formação políti ca das mulheres, na perspecti va de gênero, sem discrimina-
ção de qualquer natureza;

2. Ampliar o número de  secretarias e coordenadorias de políti cas para mulheres nos municípios;
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3. Esti mular a criação e  o funcionamento pleno dos conselhos de direitos da mulher 
nos municípios;

4. Promover a regularização do regimento do Conselho Estadual da Mulher, de forma a 
garanti r seu pleno funcionamento como espaço legíti mo para o exercício da democra-
cia parti cipati va;

5. Consolidar o Fórum Estadual de Instâncias de Mulheres dos Parti dos Políti cos.



Plano de ação:

Prioridade 1. Promover e fortalecer a parti cipação das mulheres em espaços decisórios e de poder, sem discriminações de qualquer  natureza.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Formar banco dados com 
potencial de mulheres servidoras 
aptas a ocupar cargos gerenciais 
no Poder Executi vo Estadual.

SEPLAG SEDESE/CEPAM
Secretarias de Estado

Central Mulheres PPAG
Programa 226 - Gestão Estratégi-
ca de Pessoas
Ação 4656 - Certi fi cação 
Ocupacional

Processo de 
Certi fi cação 
ocupacional 
de mulheres 
realizado

1.2 Gerir as ações de desenvolvi-
mento das servidoras públicas do 
Poder Executi vo Estadual.

SEPLAG SEDESE/CEPAM
Secretarias de Estado

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 226 - Gestão Estratégi-
ca de Pessoas
Ação 4569 - Desenvolvimento e 
Valorização do Servidor

Servidora Ca-
pacitada

1.3 Esti mular a formação de 
mulheres para a carreira de Es-
pecialista em Políti cas Públicas e 
Gestão Governamental – EPPGG, 
que integra o grupo de ati vida-
des de gestão, de planejamento, 
de tesouraria, de auditoria e de 
ati vidades políti co-insti tucionais 
do poder executi vo.

SEPLAG SEDESE/CEPAM
Fundação João Pinhei-
ro

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 261 - Aprimoramento 
da Gestão Políti ca
Ação 4661 - Formação de 
Recursos Humanos em Nível de 
Graduação

Aluna Formada



1.4 Facilitar à sociedade acesso à 
internet, para consulta ao Jornal 
Minas Gerais, possibilitando o 
conhecimento dos atos ofi ciais dos 
poderes do Estado de Minas Gerais 
e  documentos de interesse públi-
co e privado de caráter obrigatório.

SEDESE/CEPAM Imprensa Ofi cial do Es-
tado de Minas Gerais

Todas as regiões Todas as 
regiões

PPAG
Programa 704 - Edição, Impres-
são, Comercialização e Divulga-
ção do Jornal Minas Gerais e dos 
Serviços Gráfi cos
Ação 4520 - Disponibilização do 
Jornal Minas Gerais

Acesso ao 
Jornal Disponi-
bilizado

1.5 Arti cular, junto à sociedade 
civil e enti dades do poder público,  
a criação de um portal sobre a 
parti cipação das mulheres em 
espaços de poder e de decisão.

CEM CEM/ SEDESE
SEPLAG
Grupos Feministas de 
Minas Gerais

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não previsto Portal criado

1.6 Arti cular, junto à sociedade 
civil organizada e com profi ssio-
nais da mídia, a realização de de-
bates,  discussões e campanhas 
sobre a importância da parti cipa-
ção das mulheres em espaços de 
poder e decisão.

SEDESE/CEPAM CEM
CMDMs
Grupos Feministas de 
Minas Gerais
Mídia em geral

Todas as regiões Todas as 
regiões

Convênios CEPAM com a SPM Debates e 
campanhas 
realizados

1.7 Promover e esti mular estu-
dos, debates e outras medidas 
para ampliar a parti cipação das 
mulheres nos cargos das organi-
zações sindicais.

SEDESE/CEPAM Organizações Sindicais
Universidades e 
Faculdades públicas e 
privadas

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Debates e estu-
dos realizados



1.8 Arti cular, junto às instâncias 
parti dárias, ações para a incorpo-
ração da temáti ca da igualdade de 
gênero nas plataformas eleitorais 
de homens e mulheres.

SEDESE/CEPAM Parti dos políti cos Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Arti culação
realizada

1.9 Realizar campanhas que 
esti mulem a ampliação da parti -
cipação das mulheres indígenas, 
negras e jovens na formulação, 
implementação e avaliação de 
políti cas públicas.

SEDESE/CEPIR CEPAM
CEM
CMDMs
FUNAI
Organizações de 
mulheres negras e 
indígenas Movimentos 
feministas

Todas as regiões Mulheres Não prevista Campanhas 
realizadas

1.10 Realizar cursos de forma-
ção políti ca desti nado a mulhe-
res adultas e jovens - em sua 
diversidade étnico-racial - para 
o exercício de liderança e de 
controle social, através dos CVTs, 
da SECTES.

SEDESE/CEPAM CEM
CMDMs
SEPLAG
SECTES
Movimentos feminis-
tas
 FUNAI
Organizações de 
mulheres negras e in-
dígenas Universidades 
públicas e parti culares

Todas as regiões Mulheres Não orçamentária Formação 
realizada



1.11 Elaborar e distribuir material 
educati vo e informati vo visando 
incenti var lideranças femininas de  
movimentos sociais a se inserirem  
nos espaços de poder e decisão 
insti tucional.

SEDESE/CEPAM SEPLAG 
CEM
CMDMs
Movimentos feminis-
tas
 FUNAI
Organizações de 
mulheres negras e 
indígenas

Todas as regiões Todas as 
regiões

A ser previsto Materiais pro-
duzidos/
Distribuídos

1.12 Realizar campanhas de incen-
ti vo à  parti cipação de mulheres 
em movimentos sociais, observan-
do a equidade étnico-racial.

SEDESE/CEPAM SEPLAG
CEM
CMDMs
 Movimentos feminis-
tas
 FUNAI
Organizações de 
mulheres negras e 
indígenas
Movimentos sociais

Todas as regiões Mulheres A ser previsto Campanha 
realizada

1.13 Arti cular, junto à SEE, visan-
do implantar  educação políti ca 
na grade escolar, desde a infân-
cia, objeti vando preparar futuras 
parti cipantes das instâncias de 
poder e decisão, bem como sen-
sibilizar a comunidade escolar no 
senti do de lutar por uma políti ca  
igualitária e representati va.

SEDESE/CEPAM CEM
SEE

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Escola com 
educação polí-
ti ca implantada



Prioridade 2.  Esti mular a criação  e  fortalecer  organismos de políti cas para as mulheres na capital e nos municípios

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Promover ações de incenti vo e  apoio à cria-
ção e ao fortalecimento de Conselhos   Munici-
pais de Direitos da Mulher - CMDMS.

SEDESE/CEM CEPAM Todas as regiões Mulheres Não orçamentária Conselhos 
criados e forta-
lecidos

2.2 – Incenti var e apoiar a criação de  organis-
mos de políti cas para mulheres, nos municípios. 

SEDESE/CEPAM Prefeituras Municipais Todas as regiões Mulheres Não orçamentária Órgãos criados

2.2 - Promover a regularização e adequação 
do regimento interno do Conselho Estadual da 
Mulher, assegurando a parti cipação da socieda-
de civil e do poder público, de forma paritária, 
bem como a representação das diferentes re-
giões do Estado, de forma a garanti r seu pleno 
funcionamento como espaço para o exercício 
da democracia parti cipati va.

SEDESE/CEPAM CEPAM
CEM
Órgãos do Poder 
Público  Movimentos 
Sociais  
 Enti dades da Socieda-
de Civil Organizada

Todas as regiões Mulheres Não orçamentária Regimento do 
CEM atualizado 
e publicado.

2.3 – Promover ações de apoio ao cumprimento 
dos Estatutos - da criança e adolescente,  do 
idoso, das pessoas com defi ciência, de igualda-
de racial e da diversidade sexual -, com vistas à 
garanti a dos direitos das mulheres, nos diferen-
tes segmentos.

SEDESE/CEPAM SEDESE
CEM
CEPID
CEPCAD 

Todas as regiões Mulheres 
idosas e 
mulheres 
jovens

Não orçamentária Ações
realizadas



2.4 – Promover a capacitação das conselheiras 
integrantes do Conselho Estadual da Mulher e 
dos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, 
visando ao  controle social das políti cas públicas 
para as mulheres, no Estado e nos municípios, 
respecti vamente, através dos CVTs/SECTES.

SEDESE/CEM CEPAM
SECTES
Movimentos Sociais
Movimento Feminista
Prefeituras Municipais
CMDMs

Municípios que pos-
suem Conselhos de 
Direitos da Mulher

Conselheiras 
municipais e 
estaduais

Não orçamentária Conselheiras 
capacitadas



Prioridade 3.  Apoiar a reforma políti ca e esti mular a parti cipação das mulheres nos parti dos políti cos e nos cargos de liderança e de decisão das 
diferentes enti dades e movimentos, considerando as dimensões étnicas, raciais, de orientação sexual, identi dade de gênero, geracionais e mu-
lheres com defi ciência.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação insti tucional Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Desenvolver,  junto aos diferentes 
setores da sociedade, ações que visem 
à difusão e ampliação da parti cipação 
políti ca das mulheres, esti mulando sua 
fi liação parti dária e candidatura nas 
eleições municipais e estaduais, consi-
derando  as diversidades. 

SEDESE/CEPAM SEPLAG
CEM
Grupos Feministas de Minas 
Gerais
Organizações Sindicais
Mídia em geral

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Ações realiza-
das

3.2Desenvolver ações de sensibilização 
junto aos parti dos políti cos, para a par-
ti cipação das mulheres nas candidaturas 
aos espaços políti cos eleitorais, em 
cumprimento à legislação vigente.

SEDESE/CEPAM CEM
Parti dos Políti cos Movimentos 
Feministas 
FUNAI
Organizações de Mulheres 
Negras e Indígenas

Todas as regiões Mulheres Não orçamentária Ações realiza-
das

3.3 Desenvolver ações para incenti var  a 
criação do  segmento feminino em todos 
os parti dos políti cos, visando esti mular a 
parti cipação políti ca das mulheres.

SEDESE/CEPAM CEM 
Parti dos Políti cos

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Ações realiza-
das

3.4 Esti mular e apoiar a consolidação do 
Fórum Estadual de Instâncias de Mulhe-
res de Parti dos Políti cos, na capital.

SEDESE/CEPAM CEM 
Parti dos políti cos

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária
Fórum consoli-
dado



3.5 Produzir material informati vo para a 
incorporação da temáti ca da igualdade 
de  gênero, nas plataformas eleitorais.

SEDESE/CEPAM SEPLAG
CEM
Parti dos políti cos Movimentos 
Feministas 
FUNAI Organizações de Mulhe-
res Negras e Indígenas 

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Material produ-
zido e
distribuído

3.6 Arti cular, junto ao Fórum Estadual  
de Instâncias de Mulheres de Parti dos 
Políti cos, a realização de capacitação de 
mulheres candidatas para parti cipação 
em todas as eleições e o cumprimento 
da Lei 12.034/09.  

SEDESE/CEPAM CEM
Parti dos Políti cos
Fórum Estadual  de Instân-
cias de Mulheres de Parti dos 
Políti cos
Movimentos Feministas
FUNAI Organizações de Mulhe-
res Negras e Indígenas Univer-
sidades Públicas e Parti culares

Todas as regiões Mulheres Não Orçamentária Mulheres 
candidatas 
capacitadas

3.7 Incenti var mobilização junto aos 
parti dos políti cos, visando aumentar 
os recursos para o Fundo Parti dário de 
Mulheres.

SEDESE/CEPAM SEPLAG 
CEM
Parti dos Políti cos
Movimentos Feministas
 FUNAI
Organizações de Mulheres 
Negras e Indígenas

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Fundo Parti dá-
rio de Mulheres 
aumentado

3.8 Incenti var o desenvolvimento de 
ações pontuais para incenti var a parti -
cipação das mulheres em enti dades de 
classe, enti dades representati vas,  de 
empregadores e sindicatos.

SEDESE/CEPAM CEM
SEPLAG 
Parti dos Políti cos Movimentos 
Feministas
FUNAI Organizações de 
Mulheres Negras e Indígenas 
Movimentos Sociais
Mídia

Todas as regiões Todas as 
regiões

Não orçamentária Ações desen-
volvidas
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Eixo 6: Desenvolvimento sustentável com 
igualdade econômica e social 

As demandas por políti cas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável, à pro-
teção e à justi ça ambiental no Brasil consti tuem, há algum tempo, pauta dos debates nas 
conferências municipais, estaduais e nacionais de políti cas para as mulheres. 

Apesar da sua invisibilidade, é inegável o trabalho e a contribuição das mulheres - do 
campo, da fl oresta e das cidades -  para o desenvolvimento sustentável. Daí, a importância 
do compromisso por parte dos governos com a igualdade de gênero nas suas diferentes 
dimensões - igualdade salarial, acesso à saúde, acesso à educação, direito a uma vida sem 
violência, mulheres em cargos de comando, controle social das políti cas públicas - nos três 
âmbitos de poder: municipal, estadual e federal. Precisamos melhorar a vida das mulheres 
no plano social e econômico! É necessário valorizar a sua parti cipação no processo produ-
ti vo,  com destaque para suas especifi cidades, seus saberes e suas práti cas, bem como pro-
mover sua autonomia econômica e fi nanceira, o que se dá através da ampliação do acesso 
ao crédito e do apoio ao micro empreendedorismo, cooperati vismo, gerenciamento de ne-
gócios no campo, artesanato, biodiversidade, extrati vismo, desenvolvimento sustentável, 
considerando-se as especifi cidades culturais e ambientais de cada região.

A elaboração de políti cas de desenvolvimento sustentável, a parti r da perspecti va de 
gênero, signifi ca mais do que reconhecer o papel da mulher no interior das diversas co-
munidades e suas lutas pelo manejo dos recursos e conservação da biodiversidade, mas 
a importância da sua parti cipação nos processos e espaços de tomada de decisão e nos 
processos produti vos.

A implementação efeti va  deste PEPM - na perspecti va da transversalidade e interseto-
rialidade das políti cas que caracterizam os 10(dez) eixos que o compõem - é uma forma 
segura de alcançar os objeti vos e metas aqui propostos.

Contamos com o compromisso do governo de Minas nesta empreitada, com a inclusão 
das mulheres em todas as suas especifi cidades e diversidades, considerando as dimensões 
sociais, econômicas e ambientais, de forma ampla e democráti ca, garanti ndo o acesso aos 
bens da natureza e aos equipamentos sociais e serviços públicos.

Objeti vo geral:

Promover a incorporação da perspecti va de gênero nas políti cas ambientais e de segu-
rança alimentar, favorecendo o desenvolvimento sustentável.
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Objeti vos específi cos:

1. Promover  a autonomia econômica e fi nanceira das mulheres do campo através de as-
sistência técnica às suas ati vidades, de ampliação do seu acesso ao crédito e do apoio 
ao micro empreendedorismo, cooperati vismo, gerenciamento de negócios no campo, 
artesanato, biodiversidade, extrati vismo, desenvolvimento sustentável, considerando-
-se as especifi cidades culturais e ambientais em cada região;

2. Valorizar o conhecimento das mulheres sobre a uti lização de ervas medicinais e outras 
formas tradicionais de tratamento por meio de agentes naturais;

3. Garanti r o equilíbrio nutricional da alimentação da mulher, principalmente da criança, 
da idosa e da mulher grávida, considerando os alimentos tradicionais de cada região;

4. Promover a parti cipação das mulheres nos espaços decisórios relacionados com o de-
senvolvimento sustentável e segurança alimentar.

Prioridades:

1. Promover a inclusão produti va das mulheres representantes das comunidades tradicio-
nais, especialmente no que diz respeito à biodiversidade;

2. Promover a parti cipação das mulheres nas ações de produção de alimentos e acesso ao 
microcrédito rural;

3. Promover a parti cipação das mulheres nos espaços decisórios sobre segurança alimen-
tar, com vistas a valorizar a produção de alimentos regionais.

Metas:

1. Criar 40 associações e/ou cooperativas de mulheres quilombolas e/ou indígenas, 
até 2015;

2. Incluir no calendário cultural e turísti co do Estado de Minas Gerais, anualmente, um 
evento turísti co e cultural, de forma  regionalizada, que promova a divulgação e comer-
cialização da produção dos povos e comunidades tradicionais até 2015;

3. Criar linha de microcrédito específi ca para mulheres produtoras rurais junto ao Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, até julho de 2014;

4. Capacitar 1000 mulheres/ano em cursos de formação e aperfeiçoamento de técnicas 
de produção no meio rural e nas cidades, em pelo menos 5 (cinco) macrorregiões do 
Estado de Minas Gerais, até 2015;

5. Aumentar em 30% o número de mulheres conselheiras nos Conselhos Municipais de 
Segurança Alimentar até 2015.



Plano de Ação:

Prioridade 1.  Promover a inclusão produti va das mulheres representantes das comunidades tradicionais, especialmente no que diz respeito aos 
conhecimentos tradicionais e à biodiversidade.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Incentivar a criação de orga-
nizações de mulheres de povos 
e comunidades tradicionais, 
por meio de associações e/ou 
cooperativas.

SEDESE/CEPAM SEDESE
CEPIR

Área rural do Esta-
do de Minas Gerais

Membros 
de povos 
indígenas e 
quilombolas

PPAG 
Programa 298 - Apoio às políti cas de desenvol-
vimento social
 Ação 4702 - Desenvolvimento, divulgação e 
incenti vo ao associati vismo

Enti dades  
criadas 

1.2 Incenti var as ati vidades 
produti vas ligadas à cultura e às 
práti cas tí picas dos povos tradicio-
nais, e viabilizar o escoamento da 
produção.

SEDE SEDESE
CEPAM
CEPIR

Área rural do Esta-
do de Minas Gerais

Membros 
de povos 
indígenas e 
quilombolas

PPAG 
Programa 137 - Promoção e desenvolvimento 
do cooperati vismo mineiro 
Ação 4057 – Fortalecimento do cooperati vis-
mo mineiro

Cooperati va 
de produtores 
indígenas e 
quilombolas 
criada

1.3 Incenti var os municípios a    
criarem feiras e eventos turísti cos 
e culturais, para a divulgação e 
comercialização da produção dos 
povos tradicionais.

SEDE SEDESE
CEPAM
SETUR

Área rural do Esta-
do de Minas Gerais

Membros 
de povos 
indígenas e 
quilombolas

PPAG 
Programa 150 - Promoção e desenvolvimento 
do comércio e serviços em
Minas gerais
Ação 4163 – Promoção e parti cipação em 
feiras, exposições e eventos

Programa 157 - Fomento ao artesanato de 
Minas Gerais
Ação 4444 – Promoção do artesanato mineiro

Feiras e even-
tos turísti cos 
promovidos



Prioridade 2.  Promover a parti cipação das mulheres nas ações de produção de alimentos e acesso ao microcrédito rural.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Criar linha de crédito espe-
cífi ca para mulheres produtoras 
rurais.

SEDESE SEDESE
CEPAM
SEAPA

Área rural do Estado de 
Minas Gerais

Mulheres produto-
ras de agricultura 
de subsistência

PPAG
Programa 267 – Programa de gera-
ção de renda e inclusão produti va
Ação  4198 – Implementação do 
programa mineiro de microcrédito

Contrato 
de crédito 
fi rmado

2.2 Incenti var a parti cipação 
das mulheres na produção para 
geração de renda, por meio de 
cursos de formação, capacitação 
e aperfeiçoamento de técnicas de 
produção no meio rural e nas ci-
dades polo do interior do Estado.

SEDESE SEDESE
CEPAM
EMATER

Área rural e cidades 
polo do interior do Es-
tado de Minas Gerais

Mulheres morado-
ras da área rural e 
em cidades polo do 
interior de Minas 
Gerais

PPAG
Programa 210 - Geração de conhe-
cimento e de tecnologia agrope-
cuária
 Ação 4201 - Projeto de inclusão 
produti va do estado de Minas 
Gerais

Mulher 
formada/ 
capacitada

2.3 Ampliar o projeto de hortas 
comunitárias.

SEAPA/EMATER Municípios Área rural do Estado de 
Minas Gerais

Mulheres produto-
ras de agricultura 
de subsistência

PPAG
Programa 177 - Minas sem fome
4154 - Apoio à produção de hortas 
domésti cas

Família 
benefi ciada

2.4 Capacitar mulheres 
trabalhadoras rurais e de 
comunidades quilombolas para 
o empreendedorismo rural, 
bem como para o planti o e 
escoamento da produção.

SEDESE/CEPAM SEDESE
CEPIR
EMATER

Área rural do Estado de 
Minas Gerais

Mulheres traba-
lhadoras rurais e 
quilombolas

Recurso Federal SPM/SEDESE/
CEPAM
Convênio 170/2012 

Mulher 
capacitada



Prioridade 3.  Promover a parti cipação das mulheres nos espaços decisórios sobre segurança alimentar, com vistas a valorizar a produção de ali-
mentos regionais, para compor as políti cas de segurança alimentar.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Garanti r a representação de 
mulheres de diferentes regiões no 
Conselho de Segurança Alimentar 
de Minas Gerais.

SEGOV/CONSEA SEDESE
CEPAM

Todas as regiões Mulheres parti ci-
pantes da socieda-
de civil organizada

Não orçamentária Mulher conse-
lheira

3.2 Incenti var a criação de conse-
lhos de Segurança Alimentar nos 
municípios mineiros, garanti ndo a 
representati vidade das mulheres.

SEGOV/CONSEA SEDESE
CEPAM

Todas as regiões Mulheres parti ci-
pantes da socieda-
de civil organizada

Não orçamentária Mulher conse-
lheira

3.3 Capacitar jovens mulheres 
moradoras da área rural sobre a 
importância da parti cipação da 
mulher na produção, notadamen-
te de alimentos, no meio rural.

SEAPA/EMATER SEDESE
CEPAM
Municípios

Área rural do Estado de 
Minas Gerais

Mulheres jovens 
moradoras da área 
rural

PPAG 
Programa 177 - Minas sem fome
Ação 4367 - Capacitação de jovens 
rurais

Mulheres 
capacitadas

3.4.  Garanti r uma abordagem 
do papel da mulher na produção 
de alimentos e na manutenção 
da família, no meio rural, nas 
intervenções socioeducati vas 
sobre o acesso aos alimentos e às 
informações necessárias para uma 
alimentação saudável.

SEGOV/CONSEA SEAPA
SEDESE
CEPAM

Todas as regiões Mulheres morado-
ras na área rural

PPAG 
Programa 246 - Segurança alimentar
Ação 1140 - Manutenção das ati vi-
dades do Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (CRESANS)

Intervenção 
realizada
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Eixo 7: Direito à terra com igualdade para 
as mulheres do campo e da fl oresta 

 Segundo o Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE),  um em cada quatro 
brasileiros que vivem no campo está em situação de extrema pobreza. No Nordeste, 48,5% 
dessa população são mulheres. Historicamente, e, principalmente no meio rural, as mulhe-
res são as mais afetadas pela extrema pobreza.

O grande objeti vo da III Conferência de Políti cas para Mulheres, realizada em 2011, nos 
três âmbitos de governo - municipal, estadual e nacional -, foi discuti r e elaborar propostas 
de políti cas visando  à construção da igualdade de gênero, na perspecti va do fortalecimen-
to da autonomia econômica, social, cultural e políti ca das mulheres, de forma a contribuir 
para a erradicação da pobreza extrema e para o exercício pleno da cidadania pelas mulhe-
res brasileiras. Em todas as edições das conferências de  políti cas para mulheres, bem como 
em outros fóruns especiais, o direito à terra com igualdade para as trabalhadoras rurais 
esteve na pauta das discussões. 

As condições de desigualdade a que estão submeti das as mulheres do campo e da fl ores-
ta são maiores do que as das mulheres da cidade. As difi culdades começam com a falta de 
acesso a direitos básicos como documentação, saúde, educação e políti cas públicas, como, 
por exemplo os créditos de fi nanciamento agrícola.

Há muito, a economia rural caracteriza-se pela divisão sexual do trabalho, cabendo aos 
homens as ati vidades econômicas – emprego, ocupação e renda – e, às mulheres – ati vi-
dades direcionadas ao autoconsumo familiar, baixo grau de obtenção de renda e baixo ou 
nenhum salário.  Paradoxalmente, as mulheres rurais veem assumindo, de forma crescente, 
a responsabilidade exclusiva pelo grupo familiar que integram.  Diante dessa realidade, a 
autonomia econômica das mulheres do campo e da fl oresta consti tui, portanto, uma ques-
tão fundamental para as políti cas públicas. 

De forma organizada e permanente, as mulheres do campo e da fl oresta mobilizam-se e 
fortalecem suas bandeiras de  lutas nesse senti do, através de diálogo junto ao poder público. 
Paralelamente, mulheres quilombolas e indígenas – com suas característi cas e peculiaridades 
disti ntas – também reivindicam o acesso à terra, para terem o reconhecimento de sua condi-
ção de produtoras rurais e poderem parti cipar de políti cas públicas de seu interesse. 

Respostas a essas reivindicações vêm se apresentando, paulati namente. As demandas 
que emergiram das conferências municipais, regionais e estadual realizadas em Minas Ge-
rais, subsidiaram a elaboração deste Plano Estadual de Políti cas para Mulheres, contem-
plando ações desti nadas à mulher do campo, da fl oresta e aos povos e comunidades tra-
dicionais,  de modo a viabilizar o desenvolvimento políti co e econômico dessas mulheres.
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Objeti vos gerais:

1. Promover o direito das mulheres à vida com qualidade na cidade, no meio rural e nas 
comunidades tradicionais, respeitando suas especifi cidades e garanti ndo o acesso a 
bens, equipamentos e serviços públicos;

2. Promover os direitos das mulheres no acesso à terra, à reforma agrária e ao desenvol-
vimento rural sustentável.

Objeti vos específi cos:

1. Promover o acesso das mulheres à moradia digna, construída em local apropriado, 
saudável e seguro, ti tulada, com qualidade de condições materiais e técnicas construti -
vas, dotada de energia elétrica, acesso à água potável e esgoto tratado, bens, serviços 
públicos, equipamentos sociais e meios de mobilidade urbana;

2. Garanti r o acesso igualitário das mulheres à assistência técnica, crédito e insumos e a 
comercialização da produção agrícola;

3. Garanti r a manutenção dos saberes e práti cas tradicionais das mulheres indígenas e 
quilombolas, relati vos às práti cas culturais, aos modos de produção, à alimentação, 
aos cuidados com a família e com os fi lhos, observando as especifi cidades das relações 
sociais tradicionais destes povos;

4. Garanti r acesso à moradia digna aos povos e comunidades tradicionais, que viabilizem 
formas sustentáveis deles se relacionarem com o território e o meio ambiente, de for-
ma a manter as práti cas tradicionais de produção e consumo.

Prioridades:

1. Promover o acesso e a melhoria das condições de habitação para famílias de baixa 
renda, especialmente para aquelas cujo núcleo familiar é apenas a mulher e os fi lhos;

2. Ampliar o conhecimento sobre as normas referentes ao direito de acesso à terra para 
as mulheres nos assentamentos de reforma agrária;

3. Viabilizar a condição do exercício profi ssional das mulheres no meio rural;

4. Atender as principais necessidades e característi cas dos povos tradicionais, com respei-
to à moradia e infraestrutura.

Metas:

1. Elaborar e publicar um Manual Técnico sobre o impacto dos planos habitacionais na 
vida das mulheres e suas necessidades específi cas, contemplando as especifi cidades 
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das mulheres indígenas, quilombolas e ciganas, para ser uti lizado pelos Municípios na 
elaboração de seus Planos Habitacionais, até julho de 2014;

2. Aumentar em 50% o número de mulheres conselheiras nos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural e de Políti ca Agrícola, até 2015;

3. Incluir, em 100% dos cursos de capacitação dos agentes da políti ca de desenvolvimento 
rural sustentável e da políti ca agrícola, módulos específi cos sobre a questão da mulher 
e sua relação com o território rural, urbano e habitacional, considerando as especifi ci-
dades da mulher indígena, quilombola e cigana, até 2015.



Plano de ação:

Prioridade 1. Promover o acesso e a melhoria das condições de habitação para famílias de baixa renda, especialmente para aquelas cujo núcleo 
familiar é apenas a mulher e os fi lhos.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Elaborar e implementar planos 
habitacionais tendo em vista 
a rede de infraestrutura social ne-
cessária (creches, serviços de saú-
de, educação e lazer próximos), 
para que a mulher possa aliar o 
trabalho com a convivência.

SEDRU SEDESE/CEPAM
SEGEM
Municípios

Todas as regiões Todas as mulhe-
res

PPAG
Programa 276 - Morar em Minas
Ação 4476 - Apoio à elaboração 
e implementação de planos de 
habitação

Planos de 
habitação que 
contemplem 
a perspecti va 
das mulheres 
formulados e 
implementados

1.2 Assessorar os Municípios para 
a elaboração de diagnósti cos e 
consultas às comunidades antes 
da implementação dos programas 
habitacionais, de forma a contem-
plar as especifi cidades de cada 
região e comunidade.

SEDRU SEDESE/CEPAM
SEGEM

Todas as regiões Todas as mulhe-
res

PPAG
Programa 276 - Morar em Minas
Ação 4476 - Apoio a elaboração 
e implementação de planos de 
habitação

Município asses-
sorado



Prioridade 2. Ampliar o conhecimento sobre as normas referentes ao direito de acesso à terra para as mulheres nos assentamentos de reforma 
agrária

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1Incenti var a parti cipação de 
mulheres nos conselhos de de-
senvolvimento rural e de políti ca 
agrícola, através de campanhas 
educati vas e divulgação das ati vi-
dades dos conselhos.

SEGOV/
SUBSECOM

SEDESE/CEPAM
SEAPA
Municípios

Todas as regiões Mulheres de as-
sentamentos de 
reforma agrária

PPAG
Programa 709 - Comunicação 
social
Ação 4680 - Divulgação governa-
mental

Campanhas 
realizadas

2.2 Capacitar agentes da polí-
ti ca de desenvolvimento rural 
sustentável e da políti ca agrícola, 
com vistas à valorização de con-
teúdos da mulher na produção 
rural e agrícola, especialmente 
aquelas dos assentamentos de 
reforma agrária e das comunida-
des tradicionais.

SEAPA SEDESE/CEPAM
DIPEDH

Todas as regiões Mulheres de as-
sentamentos de 
reforma agrária e 
de comunidades 
tradicionais

PPAG
Programa 161 - Desenvolvimento 
da agricultura familiar e do agro-
negócio
Ação 4052 - Capacitação de agen-
tes para o desenvolvimento rural 
sustentável

Agentes capaci-
tados



Prioridade 3. Viabilizar a condição do exercício profi ssional das mulheres no meio rural

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Promover a arti culação insti tu-
cional com os municípios minei-
ros, para a construção de creches 
próximas aos locais de trabalho 
das trabalhadoras rurais, de forma 
a que estas possam alinhar traba-
lho e convivência familiar.

SEDESE/CEPCAD SEDESE
CEPAM
SEE
Municípios

Todas as regiões Mulheres traba-
lhadoras rurais

A ser previsto Creches 
construídas

3.2 Construir cozinhas comunitá-
rias para a produção de alimentos 
tí picos das regiões mineiras e das 
comunidades tradicionais, como 
forma de renda e integração social 
entre as mulheres das comunida-
des rurais.

SEDESE SEDESE/CEPAM
SEDE
Municípios

Todas as regiões Mulheres traba-
lhadoras rurais e 
de comunidades 
tradicionais

PPAG
Programa 137 - Promoção e de-
senvolvimento do cooperati vismo 
mineiro
Ação 4057 - Fortalecimento do 
cooperati vismo mineiro

Programa 036 - Travessia
Ação 1160 - Travessia renda

Cozinhas 
construídas e 
montadas

3.3 Ampliar o projeto Costura e 
Arte – Solidariedade e Sustenta-
bilidade.

SEAPA/EMATER CRAS 
 Municípios

Área rural Mulheres traba-
lhadoras rurais

PPAG
Programa 267 - Programa de gera-
ção de renda e inclusão produti va
Ação 4201 - Projeto de inclusão 
produti va do estado de Minas 
Gerais

Mulheres bene-
fi ciadas



Prioridade 4. Atender as principais necessidades e característi cas dos povos tradicionais, com respeito à moradia e infraestrutura.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

4.1 Formular um diagnósti co, 
levantando as necessidades de 
moradia e infraestrutura dos 
povos tradicionais.

SEDRU SEDESE
CEPAM
CEM
 Conselhos de 
Direitos

Norte de Minas Mulheres 
quilombolas
Mulheres indí-
genas

PPAG
Programa 276 - Morar em Minas
Ação 4483 - Construção, reformas 
e melhorias em unidades habita-
cionais

Diagnósti co
formulado

4.2 Promover a construção, 
reforma e melhoria de moradias 
para as comunidades indígenas e 
quilombolas, adaptando os servi-
ços de infraestrutura a cargo de 
empresas públicas como COHAB, 
CEMIG e COPASA, para que aten-
dam, de forma diferenciada, aos 
povos tradicionais.

 SEDRU SEDESE
CEPAM
CEPIR
COHAB
CEMIG
COPASA

Todas as regiões Mulheres de po-
vos tradicionais 

PPAG
Programa 276 - Morar em Minas
 Ação 4483 - Construção, reformas 
e melhorias em unidades habita-
cionais

Unidade habita-
cional construí-
da/ reformada
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Eixo 8: Cultura, esporte, comunicação e mídia

É responsabilidade do Estado garanti r às cidadãs e cidadãos os direitos sociais básicos con-
templados na Consti tuição Federal. A cultura é um desses direitos: esti mula a criati vidade e 
o desenvolvimento pessoal, valoriza a diversidade, gera renda e promove a inclusão social.

Em Minas Gerais, há uma vasta cultura de danças, músicas, jogos, culinária, rituais e cos-
tumes. Muitas dessas expressões encontram - se no interior do Estado e, por isso, este plano 
organiza ações relacionadas ao reconhecimento e valorização dessas expressões culturais mi-
neiras, especialmente aquelas cuja parti cipação das mulheres é tradicionalmente frequente. 

O mesmo se dá com relação às ati vidades esporti vas que devem ser incenti vadas entre 
as mulheres já que, historicamente, esse espaço foi considerado masculino em sua essência. 
Este Plano contempla políti cas públicas no senti do de garanti r, também, o direito ao lazer. 

Adentrando o aspecto da comunicação e da cultura, consideramos que o olhar da mí-
dia sobre as mulheres não é, necessariamente, um olhar que poderíamos classifi car como 
inclusivo, democráti co e não discriminatório. A mídia, ao representar as mulheres, veicula 
inúmeros estereóti pos que constroem preconceitos sobre elas (nós) e que, por fi m, corro-
boram para a manutenção de uma ideologia de exclusão.  Frequentemente, as publicidades 
reforçam um imaginário sobre as mulheres que desempenham sempre determinados pa-
péis tradicionais e são uti lizadas como objetos sexuais para vender determinados produtos. 
O cenário de produção midiáti co e comunicacional, seja ele qual for, - no rádio, na televisão, 
no cinema, nos jornais, nas revistas, na internet e em tantos outros meios de comunicação 
e publicidade - ajuda a manter a discriminação e a subordinação das mulheres.  

Assim, ao criti car os estereóti pos e os preconceitos relacionados com a representação 
das mulheres na mídia e nos espaços de comunicação, afi rmando terem estes conteúdos 
sexistas, misóginos e machistas, procuramos promover uma cultura de diversidade e mul-
ti plicidade sobre as mulheres e, mais especifi camente, feita “para as mulheres” – conside-
rando sua variedade e pluralidade – e, mais precisamente, uma mídia e comunicação feita 
“pelas mulheres”. Este é um dos objeti vos deste plano: promover o acesso das mulheres 
aos meios de produção midiáti ca e comunicacional, de forma a infl uenciá-los positi vamen-
te para expandirem os conteúdos uti lizados para a representação sobre as mulheres e, 
também, valorizarem sua produção artí sti ca e cultural. 

Cumpre mencionar que a lei de comunicação no País está completando 50 anos e, du-
rante todo esse tempo, mulheres, trabalhadores,  negros,  índios, gays e lésbicas e tantos 
outros grupos foram e seguem sendo invisibilizados pela mídia. Por isto, a ideia de se criar 
uma ação para contribuir com a melhor representação dos grupos tradicionalmente não 
reconhecidos na mídia se faz prioritária.  Esta ação está corporifi cada na criação do “Obser-
vatório Social da Mídia sobre as Mulheres”, que tem a função de produzir recomendações 
e diretrizes críti cas para nortear a mídia e a comunicação sobre as mulheres. Afi rmando a 
liberdade de expressão e caminhando em direção às expressões plurais e diversas sobre as 
mulheres, o Observatório pode contribuir muito com a ausência (temporária, esperamos) 
de mecanismos regulatórios da mídia, mecanismos estes que já se encontram insti tuciona-
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lizados em várias democracias consolidadas tais como Alemanha, Estados Unidos da Amé-
rica, França e Portugal, entre outras. 

Objeti vos gerais:

1. Contribuir para a construção de uma cultura igualitária, democráti ca e não reprodutora 
de estereóti pos de gênero, raça/etnia, orientação sexual e geração;

2. Promover a visibilidade da contribuição cultural das mulheres na sociedade brasileira, 
por meio da divulgação de suas diferentes formas de expressão;

3. Promover o acesso das mulheres aos meios de produção cultural e de conteúdo para 
todos os veículos de comunicação e mídia.

Objeti vos específi cos:

1. Criar mecanismos de monitoramento e acompanhamento de conteúdos e produtos 
veiculados na mídia e na produção publicitária, relacionados à mulher;

2. Incenti var a produção de material escrito e audiovisual sobre os direitos das mulheres 
em bibliotecas públicas, inclusive escolares;

3. Incenti var a formação profi ssional críti ca dos profi ssionais de comunicação social em 
temas relacionados à equidade de gênero e valorização das diversidades, e que exclu-
am conteúdos sexistas, machistas, homofóbicos e racistas;

4. Valorizar as diferentes formas de expressão cultural das mulheres considerando es-
pecialmente as dos povos tradicionais, as mulheres negras e as mulheres do interior 
do Estado;

5. Promover o acesso das mulheres aos projetos de criação, de produção e de preserva-
ção das ações artí sti cas.

Prioridades:

1. Criar Observatórios Sociais para acompanhar a produção da mídia e das agências de 
publicidade sobre questões relacionadas às mulheres;

2.  Produzir e difundir material escrito e audiovisual sobre os direitos das mulheres;

3. Incenti var o aprimoramento profi ssional de mulheres envolvidas em ações artí sti cas e 
esporti vas em geral, e nas artes tradicionais no interior do estado/

4. Fomentar, realizar e apoiar festi vais culturais produzidos e protagonizados por mulhe-
res, valorizando sua contribuição cultural.
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Metas:

1. Criar o “Observatório Social da Mídia sobre as Mulheres”, com a parti cipação ampla da 
sociedade mineira, até 2015;

2. Formular e publicar um Plano de Mídia sobre como abordar as questões das mulheres, 
até 2015;

3. Incluir 36 programas relacionados com as questões dos direitos humanos, em especial 
os direitos das mulheres, considerando toda a sua diversidade, na Rádio Inconfi dência 
e na Rede Minas, até 2015;

4. Produzir e distribuir, em todo o Estado, material gráfi co e audiovisual – incluindo ma-
terial em braile e audiovisual em libras e com áudio descrição – sobre os direitos das 
mulheres, até 2015;

5. Apoiar, via fundo estadual da cultura, 9 (nove) projetos culturais protagonizados por 
mulheres, até 2015;

6. Desti nar 50% das bolsas-atleta, em todo o Estado de Minas Gerais, para mulheres, até 2015;

7. Organizar 5 (cinco) eventos culturais temáti cos sobre a arte das mulheres, até 2015;

8. Pactuar e insti tucionalizar, de forma defi niti va no Estado de Minas Gerais, espaços de 
valorização da produção cultural das mulheres em feiras e festi vais mineiros, até 2015. 



Plano de ação:

Prioridade 1. Criação de Observatórios Sociais para acompanhar e incenti var a produção da mídia e das agências de publicidade sobre questões 
relacionadas às mulheres.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação insti tucional Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 
benefi cia-

dos

Orçamento Produto

1.1. Propor a criação do “Ob-
servatório Social da Mídia sobre 
as Mulheres”, para combater as 
discriminações contra as mulhe-
res, especialmente o racismo, o 
sexismo e a lesbofobia.

SEDESE/CEPAM SEGOV
SUBSECOM
SEC
CEM
Conselho Estadual de Comunicação 
Social
Universidades
ONGs
Sociedade Civil Empresas de publicidade
TV Assembleia
Rede Minas
Rádio Inconfi dência
Rádios Comunitárias
TV Comunitária

Todas as regiões Todos Não orçamentária Observatório 
Social da Mídia 
criado e imple-
mentado



1.2 – Esti mular a elaboração de 
um plano de mídia, para valorizar 
as mulheres em sua diversidade 
e incenti var comportamentos e 
ati tudes, que não reproduzam 
conteúdos discriminatórios.

SEDESE/CEPAM SEGOV
SUBSECOM
CEM
 Conselho Estadual de Comunicação 
Social
Universidades
ONGs
Empresas de publicidade
TV Assembleia
Rede Minas
Rádio Inconfi dência
Rádios Comunitárias
TV Comunitária

Todas as regiões Todos Não orçamentária Plano de mídia 
formulado 

1.3 – Veicular programa radiofô-
nico para fomentar a formação 
do pensamento  críti co sobre as 
mulheres e para as mulheres, 
considerando sua diversidade. 

SEC SEDESE
CEPAM
CEM
Rádio Inconfi dência
Rádio Inconfi dência
Universidades
ONGs

Todas as regiões Todos PPAG 
Programa 124 - 
Promoção e difusão 
cultural 
Ação 4248 - Produção 
e transmissão de pro-
gramação artí sti ca, 
cultural e jornalísti ca

Programa 
radiofônico 
veiculado

1.4 Arti cular, para inclusão na ges-
tão insti tucional da Rede Minas, 
ações relacionadas com pro-
gramas e propagandas sobre os 
direitos humanos e, em especial, 
os direitos das mulheres. 

SEDESE/CEPAM TV Rede Minas
TV Assembleia
Outras Redes de TVs  Abertas no Estado

Todas as regiões Todos PPAG 
Programa 2211 - 
Fundação TV Minas 
Cultural e educati va
Ação 2001 - Direção 
superior

Ação incluída 
na gestão 
insti tucional



Prioridade 2 - Produzir e difundir material escrito e audiovisual sobre os direitos das mulheres;

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação insti tucional Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 
benefi cia-

dos

Orçamento Produto

2.1 - Produzir material gráfi co em 
braile e audiovisual em libras, 
sobre os direitos das mulheres, 
para garanti r o acesso de todas 
aos direitos consti tucionais.

SEE SEDESE/CEPAM
Universidades
ONGs

Todas as regiões Mulheres 
com defi ci-
ência

A ser previsto Material produzi-
do e distribuído

2.2 – Produzir material gráfi co e 
audiovisual sobre os direitos das 
mulheres. 

SEGOV/
SUBSECOM

SEDESE/CEPAM
Universidades
ONGs

Todas as regiões Todos A ser previsto Material produzi-
do e distribuído



Prioridade 3 - Incenti var o aprimoramento profi ssional de mulheres envolvidas em ações artí sti cas e esporti vas, em geral, e nas artes tradicionais, 
no interior do estado. 

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Apoiar projetos de criação e de 
produção de ações artí sti cas protago-
nizadas por mulheres e que valorizem 
as mulheres, via Fundo Estadual da 
Cultura.

SEC SEDESE/CEPAM
SETUR
Prefeituras Munici-
pais
Universidades
ONGs

Central
Rio Doce
Mata
Sul de Minas
Triângulo
Alto Paranaíba
Centro Oeste
Noroeste de Minas
Norte de Minas
Jequiti nhonha/ Mucuri

Mulheres Arti stas
 Mulheres Arti s-
tas Tradicionais 

PPAG 
Programa123 - Demo-
crati zação do acesso à 
cultura e aos seus meca-
nismos de produção
Ação 4416 - Apoio a pro-
jetos culturais via fundo 
estadual da cultura

Projeto 
apoiado

3.2 Apoiar projetos relacionados com 
as artes tradicionais tais como danças, 
músicas, jogos, rituais e costumes que 
são protagonizados por mulheres, no 
interior do estado, via fundo estadual 
da cultura.

SEC SEDESE/CEPAM
CEM
CMDM
SETUR
Prefeituras Munici-
pais
Universidades
ONGs

Rio Doce
Mata
Sul de Minas
Triângulo
Alto Paranaíba
Centro Oeste
Noroeste de Minas
Norte de Minas
Jequiti nhonha/ Mucuri

Mulheres Arti stas 
Tradicionais 

PPAG 
Programa123 - Demo-
crati zação do acesso à 
cultura e aos seus meca-
nismos de produção
Ação 4416 - Apoio a pro-
jetos culturais via fundo 
estadual da cultura

Projeto 
apoiado



3.3 Promover para as mulheres atletas 
de diversas modalidades esporti vas - 
olímpicas e paraolímpicas - estrutura 
fí sica adequada ao desenvolvimento 
técnico e representati vidade das atle-
tas mineiras nas competi ções nacio-
nais e internacionais.

SEEJ SEDESE/CEPAM
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres atletas PPAG
Programa 008 - Avança 
Minas Olímpica
Ação 1185 - Minas 2016 
– Promoção do esporte 
de rendimento de Minas 
Gerais

Mulheres 
atletas 
benefi ciadas

3.4 Incenti var as mulheres a se inseri-
rem nas práti cas de ati vidades fí sicas 
e de lazer, orientadas por profi ssionais 
de educação fí sica, nas equipes da 
Saúde da Família, de forma a melhorar 
os parâmetros de saúde.

SEEJ SEDESE/CEPAM
SES
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres PPAG
Programa 008 - Avança 
Minas Olímpica
Ação 1186 - Geração 
saúde: promoção do 
hábito de práti ca espor-
ti va, ati vidades fí sicas 
orientadas e de lazer

Mulheres 
benefi ciadas

3.5 Fomentar a práti ca de esportes 
e formação de equipes femininas, 
nos municípios de Minas Gerais, bem 
como a vocação esporti va das atletas 
nas diversas modalidades disputadas.

SEEJ SEDESE
CEPAM
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres atletas PPAG
Programa 212 - Minas 
esporte
Ação 4312 - Jogos do 
interior de Minas Gerais

Atletas 
e ti mes 
femininos 
benefi ciados

3.6 Apoiar, fi nanceiramente, mulhe-
res atletas prati cantes do desporto 
de rendimento, prioritariamente em 
modalidades olímpicas, paraolímpicas 
e subsidiariamente não olímpicas.

SEEJ SEDESE
CEPAM
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres atletas PPAG
Programa 212 - Minas 
esporte
Ação 4123 - Bolsa-atleta

Atleta apoiada 
e com bolsa-
atleta



Prioridade 4 - Fomentar, realizar e apoiar festi vais culturais produzidos e protagonizados por mulheres valorizando sua contribuição cultural.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

4.1   Apoiar festi val cultural temáti co 
sobre a arte das mulheres, sejam eles 
relacionados com a música, as artes 
plásti cas ou as artes tradicionais.

SETUR SEC
SEDESE
CEPAM 
CEM
CMDMs
Universidades
ONGs

Central
Sul de Minas
Triângulo
Norte de Minas
Jequiti nhonha e
Mucuri

Mulheres Ar-
ti stas
 
Mulheres Arti s-
tas Tradicionais 

PPAG
Programa 042 - Desti no 
Minas
Ação 1251 - Festi vais 
Culturais

Evento cultural 
promovido

4.2 Insti tucionalizar, nos festi vais, 
feiras e exposições, espaços de 
valorização da produção cultural das 
mulheres.

SETUR SEE
SEDESE/CEPAM
CEPIR
CEPID

Todas as regiões Mulheres ar-
ti stas

PPAG
Programa 042 - Desti no 
Minas
Ação 1251 - Festi vais 
Culturais

Espaços de valo-
rização da produ-
ção cultural das 
mulheres criados 

4.3 Criar a comenda Bienal “Carulina 
Maria de Jesus”, visando ao reco-
nhecimento e estí mulo às práti cas 
para garanti a da igualdade racial das 
mulheres.

SEDESE/CEPAM SEGOV
SEDESE/CEPIR
ALMG

Todas as regiões Mulheres negras Não orçamentária Comenda criada 
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Eixo 9: Enfrentamento do racismo, sexismo 
e lesbofobia 

É histórica a mobilização das mulheres brasileiras no senti do de obter mais igualdade de 
condições e de direitos. Inúmeros avanços podem ser identi fi cados  como -  mais presença 
no mercado de trabalho, elevação da escolaridade – hoje elas são maioria nas universida-
des -, postos em espaços de poder e decisão - embora de forma tí mida, dentre outros.

Essas conquistas,  no entanto, não são comparti lhadas de forma igualitária por todas as 
mulheres. As  negras, as indígenas, as rurais, as quilombolas, as lésbicas, as idosas, as com 
defi ciência e as obesas ainda são víti mas de discriminação e de preconceito. 

No processo de enfrentamento às discriminações e preconceitos, é necessário considerar 
as interseções  entre múlti plos fatores de discriminação e desigualdades; a discriminação de 
gênero está entrelaçada a outras formas de discriminação.  A violência vivida pelas mulheres 
lésbicas, por exemplo, tem baixa visibilidade e confi gura, muitas vezes, a interseção entre a 
lesbofobia e a discriminação de gênero e raça, demandando políti ca pública específi ca para 
ser superada.  Fatores como raça, etnia e orientação sexual somam-se a práti cas sexistas e 
machistas, fazendo com que  mulheres  negras e lésbicas sejam víti mas de múlti plos desres-
peitos, que reforçam e aprofundam as desigualdades sociais, políti cas e econômicas.

Assim,  o presente eixo trabalha a parti r da coexistência de diferentes fatores de vulnera-
bilidade e discriminações, que acontecem de modo simultâneo na vida das mulheres, para 
os quais são necessárias soluções integradas e adequadas.  

O desenvolvimento de campanhas que levem ao grande público o conhecimento sobre a 
diversidade - com vistas a combater o preconceito -,  bem como a capacitação de mulheres 
negras, indígenas e lésbicas, para viabilizar sua parti cipação nos espaços insti tucionaliza-
dos de poder, são medidas essenciais para a promoção interseccionalizada dos direitos das 
mulheres.  Ao mesmo tempo, a qualifi cação da rede de atendimento à mulher víti ma de 
violência, tendo por objeti vo que os profi ssionais saibam constatar e lidar com a complexi-
dade da violência quando estão em jogo - além do gênero, questões de raça/etnia e orien-
tação sexual, e demais especifi cidades que potencializam a exclusão e a desigualdade - é 
fundamental para um atendimento qualifi cado à mulher ameaçada ou víti ma de violência.

Políti cas públicas afi rmati vas e inclusivas, que assegurem o respeito, a autonomia e a 
cidadania plena são fundamentais para o desenvolvimento de todas as pessoas e para uma 
sociedade justa - sem racismos, sem sexismos e sem lesbofobia.

 Objeti vo geral:

1. Insti tuir políti cas, programas e ações de enfrentamento do racismo, sexismo e lesbo-
fobia e assegurar a incorporação de perspecti va de raça/etnia e orientação sexual nas 
políti cas públicas direcionadas às mulheres. 
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Objeti vos específi cos:

1. Promover campanhas socioeducati vas para enfrentamento do racismo, sexismo, les-
bofobia e todo ti po de discriminação contra a mulher no ambiente de trabalho e no 
serviço público;

2. Eliminar os índices de racismo insti tucional contra as mulheres, garanti ndo o acesso 
equitati vo às diferentes políti cas públicas;

3. Aumentar a representati vidade de mulheres negras e lésbicas nos espaços insti tuciona-
lizados de arti culação de políti cas para mulheres;

4. Capacitar gestores e funcionários dos serviços de atendimento ao público, para ofere-
cer um atendimento qualifi cado.

Prioridades:

1. Promover campanhas com veiculação nos meios de comunicação de massa, notada-
mente aqueles que alcançam os municípios do interior do Estado de Minas Gerais, que 
contenham mensagens de enfrentamento ao machismo, à lesbofobia, ao sexismo  e a 
qualquer forma de discriminação contra as mulheres;

2. Promover a capacitação de lideranças do movimento de mulheres e feministas na arti -
culação insti tucional com órgãos da administração pública para a promoção de políti cas 
e ações de enfrentamento ao machismo, racismo, sexismo e lesbofobia;

3. Promover um atendimento especializado e qualifi cado para mulheres - jovens e adultas 
- víti mas de atos de discriminação por raça/etnia, orientação sexual e defi ciência.

Metas:

1. Realizar uma campanha educati va/ano, que alcance todas as regiões de Minas Gerais, 
abordando o tema de combate à discriminação e à promoção dos direitos das mulheres 
negras, lésbicas e com defi ciência, até 2015;

2. Capacitar, anualmente, 50 lideranças dos movimentos de mulheres e feministas, so-
bre políti cas públicas, orçamento e espaços insti tucionalizados de parti cipação polí-
ti ca, até 2015;

3. Capacitar 500 agentes policiais/ano em temas relacionados às violências e discrimi-
nações decorrentes de preconceitos de gênero, raça, orientação sexual e defi ciência, 
até 2015.



Plano de ação:

Prioridade 1.  Promover campanhas com veiculação nos meios de comunicação de massa, notadamente aqueles que alcançam os municípios do 
interior do Estado de Minas Gerais, que contenham mensagens de enfrentamento ao machismo, à lesbofobia, ao sexismo e a qualquer forma de 
discriminação.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

1.1 Elaborar material gráfi co, televisivo e 
radiofônico com conteúdo de combate à 
discriminação e à promoção dos direi-
tos das mulheres negras, lésbicas e com 
defi ciência.

SEDESE/CEPAM SEGOV
SUBSECOM
CODS 
CEPID 
 CAADE 
 CEPIR
DIPEDH
Rede Minas
TV Assembleia
Rádio
Inconfi dência

Todas as regiões Todos PPAG
Programa 011 - Assistência 
Social e Direitos Humanos
Ação 4635 - Consolidação e 
Aprimoramento do Sistema 
Estadual de Direitos Huma-
nos – promoção

Programa 709 - Comunica-
ção Social
Ação 4680 - Divulgação 
governamental

Peças publicitá-
rias elaboradas

1.2 Promover ampla divulgação de mate-
riais gráfi cos, televisivos e radiofônicos, 
com conteúdo de combate à discrimina-
ção e à promoção dos direitos das mulhe-
res negras, lésbicas e com defi ciência, em 
meios de comunicação de massa, notada-
mente no interior do Estado.

SEGOV SUBSECOM SEDESE
CEPAM
CEM
CODS 
CEPID 
 CAADE 
 CEPIR
Rádio Inconfi dência
Rede Minas
TV Assembleia

Todas as regiões População 
do interior 
do Estado de 
Minas Gerais

PPAG
Programa 709 - 
Comunicação Social
4680 - Divulgação 
governamental

Peças publicitá-
rias veiculadas 
nos municípios



Prioridade 2.  Promover a capacitação de lideranças do movimento de mulheres e feministas na arti culação insti tucional com órgãos da adminis-
tração pública para a promoção de políti cas e ações de enfrentamento ao machismo, racismo, sexismo e lesbofobia.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Elaborar e realizar cursos e ofi cinas 
para lideranças dos movimentos de 
mulheres e feministas, sobre políti cas 
públicas, orçamento e espaços insti tucio-
nalizados de parti cipação políti ca.

SEDESE/CE-
PAM

CEM
EDH
DIPEDH
ALMG

Todas as regiões Mulheres líderes 
comunitárias e de 
movimentos sociais

PPAG
Programa 011 - Assistência 
social e direitos humanos
Ação 4635 - Consolidação e 
aprimoramento do sistema 
estadual de direitos huma-
nos - promoção

Pessoa 
capacitada



Prioridade 3.  Promover um atendimento especializado e qualifi cado para mulheres crianças, jovens e adultas víti mas de atos de discriminação 
por raça/etnia, orientação sexual e defi ciência.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
Insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

3.1 Capacitar servidores e gestores pú-
blicos para um atendimento qualifi cado, 
sensível às violências e discriminações 
decorrentes de preconceitos de gênero, 
raça, orientação sexual e defi ciência.                 

SEDESE/CE-
PAM

CODS 
CEPID 
CAADE 
CEPIR
EDH
DIPEDH
Municípios

Todas as regiões Funcionários e gesto-
res públicos

PPAG
Programa 011 - Assistência 
social e direitos humanos
Ação 4635 - Consolidação e 
aprimoramento do sistema 
estadual de direitos huma-
nos – promoção

Pessoa capaci-
tada

3.2 Ampliar os serviços da rede de prote-
ção de direitos humanos para atendimen-
to às mulheres que sofrem discriminação 
e violência por moti vos de raça/etnia, 
orientação sexual e defi ciência.

SEDESE/SPPD SEDESE/CEPAM
CODS 
CEPPIR
CEPID 
CAADE
SEDS
TJMG

Região Metropoli-
tana

Mulheres víti mas 
de discriminação e 
violência

PPAG
Programa 011 - Assistência 
social e direitos humanos
Ação 4644 - consolidação e 
aprimoramento do sistema 
estadual de direitos huma-
nos – NAVCV
Ação 4647 - consolidação e 
aprimoramento do sistema 
estadual de direitos huma-
nos - mediação de confl itos

Pessoa aten-
dida
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Eixo 10: Igualdade para as mulheres jovens, 
idosas e mulheres com defi ciência 

Decorrente de fatores múlti plos, e a exemplo do que ocorreu com muitos países de-
senvolvidos, o Brasil está  deixando de ser um país de jovens para  ser um país de pessoas 
idosas. Em Minas Gerais, essa questão geracional – somada a outras desigualdades - é  um 
aspecto relevante na formulação de políti cas públicas para a população, parti cularmente as 
políti cas para as mulheres.

Sabemos que a desigualdade é a expressão de uma cultura e de uma sociedade que 
preconiza privilégios para grupos específi cos em detrimento de outros.  As desigualdades 
geracionais - juntamente com as de gênero, raça/cor, classe e orientação sexual fortalecem 
o sistema de exclusão de muitas mulheres e, em especial, as jovens, as idosas e as com de-
fi ciência.  Assim, há que se atentar para as diferentes dimensões culturais - discriminações, 
preconceitos e estereóti pos que afetam a vida das mulheres.

Para as mulheres idosas - do meio urbano e que se encontram em situação de vulnerabi-
lidade social - existem duas ações específi cas contempladas neste Plano. A primeira refere-
-se à qualifi cação profi ssional e formação para a cidadania com elevação de escolaridade, 
através de cursos de curta duração, por meio do Programa “Com Licença Eu Vou à Luta”. A 
segunda refere-se à realização de cursos de capacitação com conteúdo técnico e gerencial, 
visando ao desenvolvimento das mulheres no meio rural, numa perspecti va de promoção 
da sustentabilidade e da autonomia econômica.  

Para as mulheres  jovens - as mais ati ngidas por mazelas sociais como violência, desemprego 
e disseminação do uso de drogas  -  é preciso investi r no desenho de políti cas públicas inova-
doras, como a parti cipação na formulação das políti cas públicas relacionadas com as áreas da 
saúde, educação, desenvolvimento social, defesa social, cultura e geração de trabalho e renda.

De forma especial, as mulheres com defi ciência devem ser inseridas em todas as esferas 
da vida pública e privada - no processo democráti co, na vida coti diana, no trabalho, na edu-
cação, nos mais diferentes serviços e equipamentos públicos.

Vale ressaltar que a estratégia da transversalidade, adotada no processo de elaboração 
deste Plano,  permiti rá a arti culação das diferentes políti cas, contempladas nos diferentes 
eixos, por diferentes atores, de modo a oferecer oportunidades e garanti r direitos na cons-
trução de uma sociedade mais justa e cidadã.  

Objeti vos gerais:

1. Assegurar a incorporação da perspecti va geracional nas políti cas públicas direcionadas 
às mulheres;

2. Garanti r o protagonismo das mulheres jovens e idosas na elaboração, no monitora-
mento e na avaliação de políti cas públicas no âmbito do PEPM- MG;
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3. Promover a autonomia de mulheres jovens e idosas, considerando as suas especifi ci-
dades e diversidades. 

Objeti vos específi cos:

1. Promover a intersetorialidade da perspecti va geracional e de gênero entre as Coordena-
dorias estaduais/municipais e os Conselhos estaduais/ municipais de direitos humanos; 

2. Promover a parti cipação de mulheres jovens e idosas na formulação das políti cas pú-
blicas relacionadas com as áreas da saúde, educação, desenvolvimento social, defesa 
social, cultura e geração de trabalho e renda; 

3. Desenvolver estratégias de formação políti ca e de formação para o trabalho para mu-
lheres jovens e idosas.

Prioridades:

1.  Assegurar a implementação de políti cas públicas que capacitem, de forma inclusiva, 
a mulher para o mercado de trabalho, priorizando as mulheres acima de 40 anos e o 
primeiro emprego;

2. Promover a inclusão da perspecti va geracional e de gênero na formação de professo-
res, nos conteúdos curriculares escolares e nas áreas de prestação de serviços às mu-
lheres jovens e idosas;

3. Desenvolver e implementar políti cas de enfrentamento à violência domésti ca e intrafa-
miliar contra as mulheres jovens e idosas;

Metas:

1. Qualifi car 1000 (mil) mulheres acima de 40 anos, que estejam desempregadas, em si-
tuação de vulnerabilidade social e que tenham baixa escolaridade, no Norte de Minas 
e Vales doJequiti nhonha e Mucuri, por meio do projeto estratégico “Com Licença, Vou 
à Luta”, até 2015;

2. Realizar 10 (dez) cursos de capacitação com conteúdo técnico e gerencial para mulhe-
res rurais relacionadas com a agricultura familiar e o agronegócio, numa perspecti va de 
desenvolvimento rural sustentável, até 2015;

3. Formar e/ou qualifi car, profi ssionalmente, 200 (duzentas) mulheres nas localidades de 
Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima e Vespasiano por meio da Fundação de Educa-
ção para o Trabalho de Minas Gerais, até 2015; 

4. Aumentar, em 50%, o conti ngente de mulheres jovens, idosas e defi cientes no âmbito 
da Educação para Jovens e Adultos, até 2015;
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5. Aumentar, em 50%, o encaminhamento de mulheres jovens em confl ito com a lei para 
parti cipação em cursos de escolarização formais e/ou profi ssionalizantes, até 2015;

6. Incluir, na formação e capacitação de todos os policiais civis e militares do estado, con-
teúdos relacionados à violência contra as mulheres, especialmente a violência domés-
ti ca e intrafamiliar contra mulheres jovens, idosas e defi cientes, até 2015;

7. Assegurar, através da criação de Núcleos Especializados,  o atendimento de assistência 
social e psicológico a mulheres, jovens, idosas  e com defi ciência - em todas as Delega-
cias Especializadas de Atendimento à Mulher  no Estado, em cumprimento à Resolução 
Nº 7.510, de 3 de abril de 2013, do Chefe da Polícia Civil do Estado de  Minas Gerais; 

8. Incluir conteúdos curriculares sobre a temáti ca de envelhecimento, juventude e defi ci-
ência no ensino médio, fundamental e superior;

9. Incentivar a criação de 3 (três) núcleos de pesquisa que abordem as questões das 
mulheres a partir da perspectiva geracional, de gênero e das pessoas com deficiên-
cia, no âmbito das Instituições de Ensino Superior, sejam elas de cunho técnico, ou 
não, até 2015.



Plano de ação:

Prioridade 1. Assegurar a implementação de políti cas públicas que capacitem de forma inclusiva as mulheres no mercado de trabalho, priorizando 
as acima de 40 anos e o primeiro emprego.

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação
 insti tucional

Região Benefi ciada Segmentos femini-
nos benefi ciados

Orçamento Produto

1.1  Promover a qualifi cação profi ssio-
nal e formação para a cidadania, com 
elevação de escolaridade, através de 
cursos de curta duração.

SEDESE/CEPAM SEDESE
Universidades
ONGs
CEM
CMDM

Vales do
Jequiti nhonha, Mu-
curi e São Mateus 

Mulheres acima de 
40 anos

Mulheres em situa-
ção de vulnerabilida-
de social

PPAG
Programa 003 - Melhor em-
prego
Ação 1296 - Com licença, vou 
à luta

Mulheres qua-
lifi cadas

1.2 Realizar cursos de capacitação com 
conteúdo técnico e gerencial, visando 
ao desenvolvimento das mulheres, 
no meio rural, numa perspecti va de 
promoção da sustentabilidade.

SEAPA/EMATER SEDESE/CEPAM
Universidades
ONGs
CEM
CMDMs

Todas as regiões Mulheres rurais PPAG
Programa 161 - Desenvolvi-
mento da agricultura familiar e 
do agronegócio
Ação 4052 - Capacitação de 
agentes para o desenvolvimen-
to rural sustentável

Cursos realiza-
dos

1.3 Propiciar o acesso à escolarização 
e profi ssionalização de adolescentes 
mulheres - em confl ito com a lei -,  por 
meio de atendimento e encaminha-
mento especializados. 

SEDS SEDESE/CEPAM
SEE Prefeituras
SUS
Universidades
Empresas Priva-
das
ONGs
CEM
CMDMs

Central 
Rio Doce
Mata
Triângulo
Alto Paranaíba
Centro Oeste
Norte de Minas
Jequiti nhonha/
Mucuri

Adolescente mulher 
em confl ito com a lei

Programa 020: Infraestrutura 
de Defesa Social
Ação 4321: Atendimento ao 
adolescente em confl ito com 
a lei

Adolescente 
atendida



1.4 – Incorporar um segmento de for-
mação profi ssional de mulheres idosas 
e com defi ciência, para o mercado de 
trabalho, e que atenda tanto a forma-
ção quanto a qualifi cação profi ssional.

UTRAMIG SEDESE/CEPAM
SEE
Universidades
Empresas Priva-
das
ONGs
CEM
CMDMs

Belo Horizonte
Nova Lima 
Lagoa Santa 
Vespasiano

Mulheres inseridas 
ou não no mercado 
de trabalho

PPAG
Programa 143 - Formação 
profi ssional para o mercado de 
trabalho
Ação 4254 - Formação técnica 
profi ssional para inserção no 
mercado de trabalho
Ação 4049 - Qualifi cação e 
capacitação profi ssional para o 
mercado de trabalho

Aluna formada 
e profi ssional 
qualifi cada



Prioridade 2. Promover a inclusão da perspecti va geracional e de gênero na formação de professores, nos conteúdos curriculares escolares e nas 
áreas de prestação de serviços às mulheres jovens e idosas. 

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

2.1 Incenti var a inclusão de 
conteúdos teóricos, relacionados 
com a perspecti va de gênero e de 
geração, na formação e desenvolvi-
mento profi ssional de educadores 
do ensino fundamental e médio.

SEE SEDESE/CEPAM CEPID Todas as regiões Todos PPAG
Programa 017 - Pró Escola
Ação 1086 - Escola de formação e de-
senvolvimento profi ssional de educa-
dores – ensino fundamental
Ação1087 - Escola de formação e de-
senvolvimento profi ssional de educa-
dores – ensino médio

Conteúdo te-
órico incluído 
na formação 
de educado-
res

2.2 Incenti var a criação de núcleos 
de pesquisa nas universidades, que 
discutam a questão das mulheres, 
a parti r da perspecti va geracional e 
de gênero.

SEDESE/CEPAM SEE
CEPID
Universidades Estadu-
ais, federais e parti cu-
lares
Núcleos de pesquisa 
na área dos direitos 
humanos
ONGs
CEM
Conselhos Municipais 
de Direitos da Mulher, 
do Idoso e da Criança 
e Adolescente.

Todas as regiões Todos Não orçamentária Núcleos de 
pesquisa 
criados



2.3 Ampliar o atendimento de 
mulheres jovens, idosas e com 
defi ciência, através de cursos, exa-
mes supleti vos e de qualifi cação 
profi ssional e outras alternati vas 
de atendimento, no âmbito da 
Educação para jovens e adultos

SEE SEDESE/CEPAM
CEPID
Conselhos Municipais 
e Estadual de Direitos 
da Mulher, do Idoso e 
da Criança e do Ado-
lescente

Todas as regiões
Mulheres jo-
vens e idosas 
parti cipantes 
do EJA

PPAG
Programa 271 - Melhoria da educação 
básica
Ação 4570 - Desenvolvimento da edu-
cação de jovens e adultos

Mulher jovem 
e mulher ido-
sa atendidas

2.4  Promover a inclusão de conte-
údos curriculares no ensino médio 
e fundamental sobre a temáti ca do 
envelhecimento, da juventude e da 
defi ciência, com vistas a promover 
o direito à cidadania de mulheres 
jovens, idosas e com defi ciência.

SEE SEDESE/CEPAM
CEPID
Conselhos Municipais 
e Estadual de Direitos 
da Mulher, do Idoso e 
da Criança e do Ado-
lescente

Todas as regiões Todos Não orçamentária Temáti cas 
incluídas no 
currículo 



Prioridade 3 - Desenvolver e implementar políti cas de enfrentamento à violência domésti ca e intrafamiliar contra as mulheres jovens e idosas. 

Linhas de ação Órgão 
Responsável

Arti culação 
insti tucional

Região 
Benefi ciada

Segmentos 
femininos 

benefi ciados

Orçamento Produto

3.1  Arti cular a criação de núcleos es-
pecializados dentro das Delegacias de 
Mulheres da Polícia Civil, para o atendi-
mento de mulheres jovens e idosas em 
situação de violência.

SEDS SEDESE/ CEPAM
CEPID
Polícia Civil

Todas as regiões Mulheres jo-
vens e idosas 
em situação 
de violência

A ser previsto Núcleo de 
atendimento 
especializado 
criado

3.2  Capacitar policiais civis e servidores 
administrati vos do quadro da Polícia 
Civil, para o atendimento de excelência 
junto às jovens e idosas em situação de 
violência.

SEDS SEDESE/ CEPAM
CEPID
Polícia Civil

Todas as regiões Mulheres jo-
vens e idosas 
em situação 
de violência

PPAG
Programa 184 - Formação e capacita-
ção de policiais civis
Ação 4014 - Formação profi ssional

Servidores e 
policiais da 
Polícia Civil 
treinados e 
capacitados

3.3 Capacitar policiais militares  para o 
atendimento de excelência junto às jo-
vens e idosas em situação de violência.

Polícia Militar SEDESE/CEPAM
CEPID

Todas as regiões Mulheres jo-
vens e idosas 
em situação 
de violência

PPAG
Programa 227 - Educação profi ssional 
e de segurança
Ação 2089 - Treinamento profi ssional e 
de segurança pública

Militar capaci-
tado
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Gestão e Monitoramento

Divulgar e implementar este Plano de Políti cas para as Mulheres consti tui-se  o grande 
desafi o, que demandará uma gestão e um monitoramento efeti vos.  

A nossa proposta é  a criação de um Comitê Público de Monitoramento, consti tuído da 
representação dos órgãos governamentais envolvidos, organismos de políti cas para as mu-
lheres do Estado, sob a presidência  do Conselho Estadual da Mulher – órgão legíti mo de 
parti cipação democráti ca, consti tuído por representantes de enti dades do poder público e 
da sociedade civil, paritariamente -,  responsável pelo controle social das políti cas públicas 
para mulheres no Estado de Minas Gerais. 

Os Conselhos de Direitos são uma conquista da sociedade civil – garanti dos pela Cons-
ti tuição Federal de 1988 -, e consti tuem organismos importantes e fundamentais de par-
ti cipação das cidadãs e cidadãos nas políti cas públicas dos municípios. A existência do 
Conselho de Direitos das Mulheres nos municípios é uma forma das mulheres atuarem na 
proposição de políti cas de seu interesse, bem como no controle dessas políti cas. O Con-
selho Estadual da Mulher – com sede na capital - tem, dentre outras responsabilidades, a 
função de orientar os municípios no processo de consti tuição de conselhos de direitos das 
mulheres. O Conselho Estadual da Mulher é vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, através da Subsecretaria de Direitos Humanos, com sede na Casa 
de Direitos Humanos, situada à Avenida Amazonas, 558 – Centro – Belo Horizonte.
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Considerações Finais

   A construção deste Plano ocorreu de forma democráti ca, com a colaboração das mu-
lheres de todo o Estado, representadas pelos movimentos sociais e de mulheres, bem como 
de representantes do poder público, sob coordenação da Coordenadoria Especial de Políti -
cas Públicas para Mulheres – CEPAM, órgão vinculado à Secretaria de Estado  de Trabalho e 
Desenvolvimento Social de Minas Gerais.

Os dez eixos que  compõem este Plano traduzem os anseios das mulheres mineiras por 
políti cas públicas, que visam garanti r a igualdade de direitos e de oportunidades, na pers-
pecti va do fortalecimento da autonomia econômica, cultural e políti ca das mulheres, con-
templando as especifi cidades - raciais, étnicas, de defi ciência, geracionais, regionais e de 
orientação sexual.  A sua execução – de forma transversal e intersetorial -  com certeza,  terá 
impacto na vida de muitas mulheres! 

Este é um Plano exequível, que dependerá do compromisso, empenho e arti culação dos 
diferentes atores nele envolvidos. 

O Plano não contempla um eixo específi co para sua gestão e monitoramento. Entretan-
to, essa ação – por si só – caracteriza a função primeira do Conselho Estadual da Mulher 
- CEM, qual seja, o controle social das políti cas públicas para mulheres. Assim, desde já, fi ca 
delegada ao CEM essa importante tarefa.

Resta-nos registrar, aqui, a confi ança de todas as mulheres mineiras no compromisso do 
poder executi vo – estadual e municipais - para implementar este Plano em sua totalidade.

Considerando que as demandas das mulheres por políti cas públicas se avolumam a cada 
dia, exigindo, portanto, uma gestão mais efi ciente e efi caz, reivindicamos ao Governo de 
Minas Gerais, nesta oportunidade,  a criação de uma Secretaria de Estado de Políti cas Pú-
blicas para Mulheres.

 





115Plano Estadual de Políticas para Mulheres

Siglas 

ALMG - Assembleia Legislati va de Minas Gerais

AMM – Associação Mineira dos Municípios

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CADÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas

CEFAR – Centro de Formação Artí sti ca

CEM – Conselho Estadual da Mulher

CEPAM –Coordenadoria Especial de Políti cas Públicas para Mulheres

CAADE - Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Defi ciência 

CEPCAD – Coordenadoria Especial de Políti ca Pró-Criança e Adolescente

CEPID –  Coordenadoria  Especial de Políti cas para o Idoso

CEPIR -  Coordenadoria Especial de Políti cas de Igualdade Racial

CIM – Centro Integrado de Atendimento à Mulher

CINDS - Centro Integrado de Informações de Defesa Social 

CMDMs – Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher

CODS – Coordenadoria Especial de Políti cas de Diversidade Sexual

CONSEAS - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

CRESANS  - Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

CVTs - Centros Vocacionais Tecnológicos 

Dhesca Brasil  - Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais

DIPEDH  - Diretoria de Interiorização, Promoção e Educação em Direitos Humanos

DP – Defensoria Pública

EJA – Educação para Jovens e Adultos

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão rural do Estado de Minas Gerais

FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
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FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

FUCAM – Fundação Educacional Caio Marti ns

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

GEINP – Gerência de Inclusão Produti va

Hiperdia Minas - Programa Estadual de Atenção ao Portador de Hipertensão e Diabetes

IBGE – Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca

IDENE - Insti tuto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

IES -  Insti tuição de Ensino Superior

IOM – Insti tuto Octávio Magalhães

MP – Ministério Público

OIT – Organização Internacional do Trabalho

ONGs – Organizações Não-Governamentais

PAEX - Programa de Apoio à Extensão 

PAPq – Programa de Apoio à Pesquisa

PEPM - Plano Estadual de Políti cas para Mulheres

PIB – Produto Interno Bruto

PIP - Programa de Intervenção Pedagógica 

PlanSeq – Plano Setorial de Qualifi cação

PlanteQ – Plano Territorial de Qualifi cação

Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital

PrEsp - Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional

PROCAN -  Programa de Seleção Socioeconômica para candidatos ao vesti bular

PROHOSP - Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PVD – Prevenção à Violência Domésti ca

PSF – Programa Saúde da Família

RISP – Região Integrada de Segurança Pública

SEAPA – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

SEC – Secretaria de Estado de Cultura

SECTES – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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SEDE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

SEDESE – Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

SEDRU – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Urbano

SEDS – Secretaria de Estado de Defesa Social

SEDVAN – Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequiti nhonha, Mucuri  e 
do Norte de Minas Gerais

SEE – Secretaria de Estado de Educação

SEEJ – Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

SEF – Secretaria de Estado da Fazenda

SEGEM – Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana 

SEGOV – Secretaria de Estado de Governo

SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SES – Secretaria de Estado de Saúde 

SINE – Sistema Nacional de Emprego

SMAAS – Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social 

SMPS – Secretaria Municipal de Políti cas Sociais

SPM – Secretaria de Políti cas para as Mulheres

SUAPI - Subsecretaria de Administração Prisional

SUBAS – Subsecretaria de Assistência Social

SUBDH – Subsecretaria de Direitos Humanos

SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação

SUS – Sistema Único de Saúde

SUBPE – Subsecretaria de Projetos Especiais

TJMG – Tribunal de Justi ça de Minas Gerais

UBS – Unidade Básica de Saúde

UTI – Unidade de Tratamento Intensivo

UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UNIMONTES – Universidade de Montes Claros

UTRAMIG – Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
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Expediente

Equipe de Consultoria para elaboração do PEPM 

Insti tuto Albam: Rebeca Rohlfs, Cláudia Nati vidade, Fáti ma Pessali, Luciene Melo, Maressa 
Miranda e Renata Melo Gomes 

Coordenação dos trabalhos de elaboração do PEPM

Nazareth Carvalho

Comissão Organizadora da III Conferência Estadual de Políti cas para Mulheres

Representantes de enti dades da Sociedade Civil:  ACMinas - Associação Comercial de Minas 
– Conselho da Mulher Empreendedora: Yeda Fernal Cunha; Associação de Lésbicas Minei-
ras – ALEM: Soraya Andrea Menezes;  Associação de Mulheres Brasileiras – AMB: Flávia 
Gotelip; Estado, Profi ssionais da Área de Segurança e Sociedade por um Brasil Melhor – 
ESPASSO CONSEG: Sandra Bossio; Federação das Trabalhadoras Rurais de Minas Gerais – 
FETAEMG: Alaíde Lúcia Moraes; Marcha Mundial de Mulheres – MMM: Clarisse Goulart; 
Movimento Popular da Mulher – MPM: Maria Izabel R. Siqueira (Bebela); Rede Feminista 
de Saúde: Maria Beatriz de Oliveira e União Brasileira de Mulheres – UBM: Carmélia Viana.

Representantes do Poder Público: Assembleia Legislati va de Minas Gerais – ALMG: Bancada 
Feminina; Conselho Estadual da Mulher – CEM: Magda Seixas; Núcleo de Estudo e Pesquisa 
sobre a Mulher- NEPEM, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG: Marlise Ma-
tos; Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher de Sabará: Laís Ramalho; Empresa de 
Assistência e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais  – EMATER: Maria Helena Soares; 
Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS:  Ariane Gonti jo; Secretaria de Estado da Edu-
cação – SEE: Guiomar Maria Jardim; Secretaria de Estado da Saúde – SES: Márcia Rovena/
Soane Pereira  e Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego – SETE: Janine Peixoto. 

Colaboradoras e colaboradores da ALMG: Dalton Cardillo, Hugo Avelar, Paula Carneiro e 
Ricardo Moreira.

Demais parti cipantes: Breno Cypriano – UFMG; Izabel Vieira; Joaquina Marti ns – Conselho 
de Segurança Alimentar.

Equipe Técnica e de Suporte da CEPAM: Adriano Machado, Aparecida de Jesus, Carla Alves, 
Eliana Piola (Coordenadora), Elzira de Paula, Jaqueline Nassif, Luci Diniz, Nazareth Carvalho, 
Rita Pedro e Sônia Freitas.

Subsecretaria de Direitos Humanos/SEDESE: Antônio Leandro, Gláucia Arco Verde e 
Vera Carvalho.

Assessoria de Comunicação da SEDESE – ASSCOM: Leila Machado, Liziane soares, Mariane 
Caldeira e Renata Lauar.
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