


Sempre norteado por sua missão de promover a igualdade de direitos e
de oportunidades entre todas as pessoas, em 2009 o CEM completou 26 anos
de  existência,  fortalecido  pelo  resgate  de  sua  trajetória  e  com  a  atuação
revigorada pela construção de diretrizes estratégicas, alinhadas com as políticas
do Governo de Minas, em favor de um melhor Estado para se viver.

Os  resultados  significativos,  apresentados  pelo  CEM  no  presente
exercício,  foram  concretizados  por  via  de  parcerias,  buscadas  de  forma
intencional, com vistas a favorecer a união de esforços, de competências e de
saberes, voltados para o exercício de controle social sobre as Políticas Públicas,
focadas em gênero, e para maior visibilidade das questões inerentes à igualdade
de direitos.

A todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a
efetivação dos resultados ora apresentados, os nossos agradecimentos e o nosso
compromisso  permanente  com a construção de uma sociedade mais  justa  e
equitativa para todos e todas.



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS que norteiam a atuação do CEM, no período
2007-2010:

• Formular  e  propor  Políticas  Públicas  orientadas  para  a  igualdade  de
oportunidades e combate a todas as formas de discriminação;

• Fortalecer  a  ação  individual,  por  meio  do  acesso  à  educação  e  à
informação,  com  vistas  a  promover  o  respeito  à  diversidade  e  à
igualdade;

• Promover  a  intersetorialidade  como  estratégia  de  intervenção  no
desenvolvimento  das  Políticas  Sociais,  de  modo  a  favorecer  a
concretização de ações baseadas na cooperação e parceria;

• Contribuir para ampliação das oportunidades educacionais e de elevação
de escolaridade, para mulheres jovens e adultas;

• Monitorar  a  implementação  das  políticas  e  diretrizes  inerentes  à
equidade de gênero;

• Resgatar e registrar a trajetória do CEM, bem como  o seu papel  indutor
de políticas públicas sob o enfoque de gênero;

• Promover a participação articulada dos movimentos sociais organizados
em  favor  da  equidade  de  gênero,  observada  a  autonomia  desses
movimentos;

• Assegurar o desenvolvimento de ações em nível de Estado, em estreita
sintonia com os objetivos e metas consignados no Plano Nacional  de
Políticas para as Mulheres;

• Fomentar ações de inclusão social e produtiva para as mulheres, sempre
sob a perspectiva da igualdade de oportunidades;

• Monitorar a implementação de políticas sociais, com especial destaque
para a transversalidade de gênero.



O QUE REALIZAMOS EM 2009 ...

CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS

- Seminário em 231 municípios e mobilização  722 pessoas para a
conscientização sobre a necessidade e importância da implantação
de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, buscando atingir a
meta do Plano de Trabalho do CEM de criação de CMDM em todos
os municípios mineiros até 2011.

- Capacitação de Diretores Regionais da Sedese, no Centro Público
de Promoção do Trabalho CPPT-Gameleira em Belo Horizonte, com
o objetivo de orientar sobre a criação dos CMDM.

-  Capacitação à  distância  de  gestores  sociais,  em parceria  com a
SEAS,  visando  a  ampliação  do  número  de  CMDM  em  Minas,
envolvendo 631 municípios e 1400 pessoas.

- Toda esta mobilização, resultou na ampliação em 66% do
número de CMDM  no Estado, saltando de 57 para 86 até
novembro.

                      



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

-  Palestra  da  presidente  do  CEM,  Carmen Rocha,  na  Petrobras  -
Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, nas comemorações do
Dia Internacional da Mulher, retransmitida ao vivo pela TV Regap. 

- Debates na Assembleia Legislativa de Minas, sobre a AIDS, também
marcaram o Dia Internacional da Mulher.

-  Distribuição de 18.563 exemplares de material  informativo para
conselhos,  universidades  e  ONGs,  contendo  orientações  sobre  a
criação de CMDM, erradicação da violência contra a mulher e sobre
a Lei Maria da Penha.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

- Participação da assinatura do Pacto Estadual de Enfrentamento à
Violência  contras  as  Mulheres,  em  Minas,  com  o  objetivo  de
colaborar para a construção de uma vida livre da violência e para a
consolidação da cidadania das mulheres brasileiras. 

-  Mobilização e  orientação a  todos  os  CMDM para  realização de
atividades  alusivas  aos  16  dias  de ativismo pelo  fim da  violência
contra as mulheres.



- Realização do seminário “O Papel dos Conselhos de Direitos e o
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, realizado no Centro
Vocacional Tecnológico (CVT) de BH, com retransmissão para os 64
CVTs no interior do Estado, como parte da campanha “16 Dias de
Ativismo  pelo  Fim  da  Violência  contra  as  Mulheres”.  O  evento
mobilizou mais de 300 pessoas no interior do Estado.

- Parceria na promoção do 4º Seminário da Rede de Enfrentamento
à  Violência  contra  Mulheres  de  Minas  Gerais,  além  da
representação na Rede de Atenção à Violência. O CEM participa de
reuniões mensais nas duas redes.

- Participação na inauguração, no município de Ituiutaba, do Disk-
Denúncia (0800-940-5005), destinado a combater a violência contra
as mulheres naquela cidade do Triângulo Mineiro.

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

-  CEM/Associação  Mineira  de  Municípios  (AMM),  durante  o
Encontro  de Prefeitos  Eleitos,  para  o  desenvolvimento,  de  forma
sinérgica e parceira, de programas, projetos e ações destinadas à
promoção da equidade de gênero no combate a todas as formas de
discriminação e ao acesso de mulheres às políticas públicas.

- CEM/Centro de Referência  da Cultura Negra de Venda Nova, para
o desenvolvimento de programas e projetos destinados à promoção
dos direitos das mulheres.



-  CEM/Centro  Comunitário  e  Regional  Socioambiental  Novo
Horizonte, de Taquaraçu de Minas, também destinado à promoção
dos direitos das mulheres, de modo a assegurar o acesso gratuito
aos bens e serviços inerentes às políticas públicas em Minas.

INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA

-   Apoio  à  qualificação  profissional,  elevação  de  escolaridade  e
formação de grupos produtivos em instituições como a Associação
dos Moradores e Amigos de Nova Contagem (Contagem),  Noiva do
Cordeiro  (Belo  Vale),  Projeto  Girassol,  do  Bairro  Jardim  Filadélfia
(BH) e Mineiridade em Pencas, de Ravena (Sabará). 

VALORIZAÇÃO DE MULHERES EM

 ATIVIDADES TRADICIONAIS

-  Lançamento  do  Caderno  de  Receitas  “Mulheres  de  Minas  e  os
Sabores das Gerais”, em parceria com o Senac-Minas, reunindo 25
deliciosas  receitas,  selecionadas  nas  diversas  regiões  do  Estado,
resgatando a tradição da culinária mineira e das receitas de nossas
avós.

INCLUSÃO DIGITAL



- Criação da Sala de Inclusão Digital do CEM, com dez computadores
doados  pela  Itambé,  destinada  à  capacitação em informática,  de
pessoas da terceira idade.

INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL

-  Lançamento  do  site  do  CEM  (www.conselhos.mg.gov.br/cem)  -
considerado modelo pelo Instituto de Governança Social (IGS) -, com
clipping  diário  dos  principais  assuntos  inerentes  às  mulheres  em
Minas, além de notícias sobre as atividades desenvolvidas pelo CEM.

- O Conselho agora faz parte também do Minas on line, veículo de
extrema importância na divulgação das ações de destaque do CEM.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

- Atendimento, via Centro de Documentação e Informação (CDI),  a
50 estudantes de cursos de graduação das mais variadas escolas de
Minas. Essas ações são balizadas no binômio educação/informação,
que dão suporte ao trabalho do Conselho.

-  Atendimento  a  cerca  de  120  mulheres  vítimas  de  violência
doméstica  e  encaminhamento  aos  órgãos  e  instituições
competentes no Estado.

http://www.conselhos.mg.gov.br/cem


CEM NA MÍDIA

- Realização de 62 entrevistas para a Rádio Inconfidência, Agência
Minas, Rádio Bandeirantes, Rede Minas de Televisão, TV Assembleia
e diversos veículos no interior do Estado.

- Mais de 80 matérias publicadas nos jornais Minas Gerais, Estado
de  Minas,  Hoje  em  Dia,  O  Tempo,  Jornal  de  Opinião,  Jornal  do
Pontal (Ituiutaba e região) e de outras regiões do Estado.

SEMINÁRIOS E PALESTRAS

-  Participação  em  mais  de  480  seminários/fóruns  e  palestras,
realizados em Belo Horizonte e no interior de Minas, enfocando não
só as questões de gênero, mas  também assuntos correlatos.

                                      

                     

MENSAGEM DO CEM



 Novos  desafios  impulsionam o  nosso trabalho em
2010, na esperança  de que a plena cidadania só será
alcançada no Estado quando cada município  puder
contar com um Conselho  Municipal dos Direitos da
Mulher.

Conselho Estadual da Mulher

GESTÃO 2007-2010

Titulares  - representantes do Governo:

Carmen Rocha – presidente
Arlete Gonçalves Lages
Diva Lemos
Jovi Hallak Rocha
Lúcia Jacinta Eliziário Iannini
Maria Helena Ferreira Salles
Patrícia Miranda Maia Prado
Silvana Fiorilo Rocha de Resende
Soane Pereira de Souza

Titulares  - representantes da Sociedade Civil

Ana Maria Aparecida Pereira – vice-presidente



Adriana Pereira Rodrigues
Judith Aurora Gonçalves Viegas
Mara Regina Veit
Maria Beatriz de Oliveira
Mariza Tavares Lima Casa
Marlise Matos
Sheila Simoni Fagundes
Dulcejane Vaz

PRODUÇÃO: Equipe do CEM

Conheça mais o CEM. Visite o nosso site:
www.conselhos.mg.gov.br/cem. 




