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LISTA DE SIGLAS

APS

Atenção Primária à Saúde

AIDS

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

BHTRANS

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte

CEAM

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda

CIAM

Centro Integrado Atendimento à Mulher

CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

CMBH

Câmara Municipal de Belo Horizonte

CMDM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

COMEG

Comitê Municipal de Equidade de Gênero

COMPIR

Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial

COMSIV

Coordenadoria de Mulher em Situação de Violência

CRESANS

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

CTGM

Controladoria Geral do Município

DIPM

Diretoria de Políticas para as Mulheres

DLGBT

Diretoria de Políticas para a População LGBT

EJA

Educação de Jovens e Adultos

FMC

Fundação Municipal de Cultura

GESTU

Grupo de Estudos sobre o Trabalho na URBEL

GMBH

Guarda Municipal de Belo Horizonte

GP

Gabinete do Prefeito

HPV

Papilomavírus Humano

ILPI

Instituição de Longa Permanência para Idosos

JEBH

Jogos Estudantis de Belo Horizonte

LGBT

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros

NAAG

Núcleo de Atenção e Apoio ao Guarda

ODH

Observatório de Direitos Humanos

ODS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMS

Organização Mundial da Saúde

ONU

Organização das Nações Unidas

OPAS

Organização Pan- Americana de Saúde

PAA

Programa de Aquisição de Alimentos

PBH

Prefeitura de Belo Horizonte

PEC

Programa Espaço da Cidadania
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PME

Plano Municipal de Educação

PMQER

Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda

PNAE

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PPAG

Plano Plurianual de Ação Governamental

PRESP

Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional

PROMETI

Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo

PSE

Programa Saúde na Escola

SMAICS

Secretaria Municipal Assuntos Institucionais e Comunicação Social

SMASAC

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

SMC

Secretaria Municipal de Cultura

SMDE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SMED

Secretaria Municipal de Educação

SMEL

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

SMMA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SMPOG

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

SMPU

Secretaria Municipal de Política Urbana

SMSA

Secretaria Municipal de Saúde

SPG

Sistema Participativo de Garantia

SUAS

Sistema Único de Assistência Social

SUASS

Subsecretaria de Assistência Social

SUS

Sistema Único de Saúde

SUDC

Subsecretaria de Direito e Cidadania

SUDECAP

Superintendência de Desenvolvimento da Capital

SUGESP

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

SUTE

Subsecretaria de Trabalho e Emprego

TJMG

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

UAI

Unidade de Atendimento Integrado

UPA

Unidade de Pronto Atendimento

URBEL

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

ZEIS

Zona Especial de Interesse Social
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APRESENTAÇÃO

Prezadas cidadãs e prezados cidadãos,
A construção de um planeta com mais justiça, prosperidade e liberdade é essencial para
que todas as pessoas possam ter os princípios de dignidade humana, com qualidade de
vida e acesso a seus direitos respeitados. Nesta perspectiva, a Organização das Nações
Unidas (ONU) estabeleceu, em 2015, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com
17 objetivos universais, conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis
(ODS), que é um conjunto de metas globais prioritárias para a erradicação da pobreza e
fortalecimento da paz mundial.
O ODS nº5 estabelece a IGUALDADE DE GÊNERO como uma das metas a serem
alcançadas nessa agenda universal, para proteção do bem viver no planeta. Com o
compromisso estabelecido na Agenda 2030, a ONU Mulheres estabelece uma meta global:
“Por um planeta 50-501, em 2030: um passo decisivo pela igualdade de gênero”. No Brasil,
foi construída a “Plataforma Cidade 50-50: todas e todos pela igualdade”, instrumento que
reconhece a importância das políticas públicas municipais, para a igualdade de gênero e
empoderamento feminino e estabelece que o compromisso com os direitos das mulheres e
meninas seja assumido pela administração pública.
A prefeitura de Belo Horizonte, imbuída de seu compromisso em garantir uma cidade mais
sustentável e comprometida com a qualidade de vida das mulheres e meninas, tornou-se
signatária da Plataforma Cidade 50-50, em 2017. Desde então, esta ação pública foi incluída
no Plano de Metas do município, sendo instituído o Comitê Municipal de Equidade de
Gênero (COMEG) como instância responsável pela elaboração e monitoramento da
Plataforma Cidade 50-50, em Belo Horizonte. Este comitê, constituído por representantes
das secretarias e subsecretarias municipais e coordenado pela Diretoria de Políticas para
Mulheres, realizou um diagnóstico para identificar as ações e políticas públicas realizadas
para mulheres e meninas, desenvolveu estudos e pesquisas sobre políticas públicas e
gênero e construiu, com muito empenho, o documento do Plano Municipal de Equidade de
Gênero.
O COMEG avaliou ser importante utilizar o termo equidade de gênero, entendendo ser um
princípio de reconhecimento das necessidades específicas de determinado grupo. No
1 “50-50”: termo baseado em uma expressão da língua inglesa que equivale à partilha de partes exatamente

iguais, em um relacionamento ou em uma sociedade. Neste plano, refere-se à equidade entre homens e
mulheres.
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contexto deste Plano Municipal, a equidade de gênero consiste no reconhecimento e na
compreensão das necessidades específicas das mulheres e meninas, para que a igualdade
de gênero seja alcançada.
No Plano Municipal de Equidade de Gênero, serão encontradas diversas propostas de
ampliação, melhoria e implementação de ações e políticas públicas, propostas estratégicas
para o empoderamento de mulheres e meninas, subdivididas nos seis eixos estabelecidos
pela ONU Mulheres: governança e planejamento, empoderamento econômico, participação
política, enfrentamento à violência, saúde e educação inclusiva. Todas as propostas foram
construídas pelo COMEG com a participação da sociedade civil, nas plenárias ampliadas do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), e, posteriormente, adaptadas e
pactuadas com as secretárias e secretários das pastas responsáveis pelo cumprimento de
cada proposta.
O Plano Municipal de Equidade de Gênero materializa o compromisso assumido pela
Prefeitura de Belo Horizonte com a ONU Mulheres e, principalmente, com as cidadãs e
cidadãos. Acreditamos, assim, que a promoção do acesso aos direitos para as mulheres e
meninas contribui na construção de avanços na cidadania e na qualidade de vida de todas
as pessoas, na nossa cidade.
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ORIENTAÇÃO PARA LEITURA

O Plano Municipal de Equidade de Gênero estabelece propostas que devem ser realizadas
e apoiadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, até o ano de 2030, data demarcada pela ONU
para concretização de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.
O Plano está dividido em seis eixos definidos pela ONU Mulheres: governança e
planejamento, empoderamento econômico, participação política, enfrentamento à violência,
saúde e educação inclusiva. Cada um dos eixos é precedido por uma breve explicação
sobre o que consiste o tema abordado, tanto para a ONU e ONU Mulheres quanto na
avaliação do Comitê Municipal de Equidade de Gênero (COMEG).
O COMEG também elaborou um glossário, com todos os termos utilizados ao longo das
ações do plano, para viabilizar a compreensão sobre estas palavras e, desta forma,
contribuir para o entendimento das propostas e para sua execução.
Sugerimos que, ainda que cada eixo possa ser lido separadamente, que os textos
introdutórios sejam lidos e que o glossário seja constantemente utilizado, para melhor
entendimento de todo o conteúdo elaborado.
Ao final deste documento, foram acrescidas as normativas legais que embasam sua
construção e respaldam a legitimidade da execução das ações estabelecidas. Sugerimos
que esta parte também seja consultada, para conhecimento de todas e todos e para
subsidiar futuras ações que possam ser realizadas pelo setor público, setor privado,
sociedade civil, dentre outras instituições e organizações.

Boa leitura!
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CONTEXTO HISTÓRICO DOS ESTUDOS DE GÊNERO
Homens e mulheres são diferentes. Mulheres são diferentes entre si e homens também são
diferentes entre si. Tal afirmação, apesar de aparentemente óbvia, evidencia como as
diferenças foram significadas, ao longo da história, e dos modos de organização da sociedade
em desigualdades. Nesse sentido, as diferenças foram hierarquizadas. Toda vez que as
diferenças são convertidas em desigualdades, produzimos relações polarizadas de dominação
e de submissão, portanto, produtoras de violências. Podemos perceber que, embora a tradução
das diferenças em desigualdades seja uma construção cultural e histórica, elas são vividas
como naturais e irreversíveis.
Ao longo da história recente, podemos observar que a posição social de homens e mulheres
não permaneceu a mesma. Embora muitas diferenças possam ser encontradas, ainda persiste a
desigualdade de gênero, que acarreta a desvalorização e a exclusão das mulheres e dos
homens que não assumem posições consideradas dominantes como, por exemplo, a primazia
do branco, jovem, magro, europeu, cristão, heterossexual e falante da língua culta. Também
persiste a ideia de que essas desigualdades não foram produzidas, que elas são naturais.
Assim, desnaturalizar as relações assimétricas entre homens e mulheres é um passo importante
no campo das políticas públicas no intuito de garantir direitos de cidadania para todos.
As teorias de gênero nascem de um movimento social eminentemente emancipador – o
movimento feminista – que, organizado em três ondas, traz consigo novas prioridades, novas
protagonistas e novos métodos. A primeira onda surgiu, no final do século XIX, com o
movimento das sufragistas que lutaram pelo direito de voto das mulheres. A segunda onda
surgiu, nos anos de 1960, na segunda metade do século XX, visando a igualdade de direitos,
em especial direitos sociais – inserção no mercado formal de trabalho, igualdade salarial,
acesso à escolaridade em grau superior, dentre outros – entre mulheres e homens. A terceira
onda, surgida no final do século XX, propõe a multiplicidade de feminismos (ecofeminismo,
transfeminismo, feminismo negro, feminismo jovem, feminismo lésbico etc.) problematizando a
universalidade do sujeito mulher e incorporando os estudos das masculinidades. Dessa forma,
podemos perceber que o termo gênero foi ampliando sua concepção iniciada como um
sinônimo de mulher, para as relações entre mulheres e homens na sociedade, considerando
seu tempo, história e cultura numa ótica multidisciplinar.
Os estudos de gênero levaram à desconstrução da explicação naturalizada das diferenças por
razões biológicas. Recusa-se a explicação essencialista de que as diferenças de posição de
homens e mulheres nas relações sociais sejam derivadas de diferenças hormonais, genéticas
ou anatômicas. As diferenças de gênero são (re)produzidas na linguagem, nos atos e nas
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concepções de mundo, sendo aprendidas e desaprendidas, ao longo da vida. Assim, todos nós
aprendemos diferentes habilidades e podemos ampliar nossa visão de mundo em cada nova
experiência de convivência social que temos a oportunidade de viver.
O conceito de gênero usado nesse Plano Municipal de Equidade de Gênero pode ser
compreendido como uma categoria de análise, assim como raça, classe social, religião, entre
outras. Pela perspectiva da interseccionalidade, tais categorias articulam-se, produzindo relações
de poder desiguais, na sociedade. Esse conceito enfatiza o seu aspecto relacional, pois nos
constituímos homens e mulheres e construímos nossa identidade nas relações sociais, afetivas,
familiares e comunitárias que estabelecemos. As relações de poder, quando assimétricas e
desiguais, geram submissão, discriminação e violência. Quando elegemos um modo de ser
homem e de ser mulher como único, certo e normal, todos os outros que não seguem o padrão
estabelecido serão considerados errados e patológicos, sendo excluídos ou levados a se adaptar
ao modo hegemônico. Como no caso da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais (LGBT) que, apesar de todos os marcos legais nacionais e internacionais e de todo
acúmulo de estudos acadêmicos, ainda são considerados como desviantes da norma padrão.
A promoção da equidade fará desaparecer as relações de poder entre homens e mulheres?
Não, mas poderá produzir relações mais igualitárias, justas, solidárias e democráticas. A
promoção da equidade de gênero, por meio desse plano municipal, considera e inclui as
diferenças, e não as desigualdades entre as masculinidades e as feminilidades, sejam
heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, cisgêneros ou transgêneros 2. Afinal,
são múltiplas as formas de ser e estar no mundo. É importante lembrar que o movimento
feminista e o movimento LGBT integram-se na luta pelos direitos humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, está organizada em 30 artigos, que
tratam de cinco categorias de direitos: civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Dentre
os direitos civis, encontra-se o direito à igualdade. Dentre os direitos sociais, encontram-se os
direitos ao trabalho, à educação e à saúde. Apesar da universalidade dos Direitos Humanos, as
desigualdades de gênero, de classe, de etnia, de geração, de orientação sexual, de credos
religiosos e escolhas políticas têm gerado a violação dos direitos de contingentes expressivos
da sociedade ao redor do mundo. Para que todos, independentemente de suas condições
singulares, sejam sujeitos dos direitos humanos é necessário um esforço contínuo e cotidiano
de enfrentamento e de eliminação das desigualdades, sejam elas quais forem. No
ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 configura-se como o corolário dos
direitos

humanos,

uma

vez

que

é

reconhecida

como

a

Constituição

Cidadã.

Estes e outros termos e nomenclaturas estão definidos na seção Glossário que se encontra ao final do texto
do Plano Municipal de Equidade de Gênero.
2
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PRINCÍPIOS DO PLANO MUNICIPAL DE EQUIDADE DE GÊNERO

A elaboração e execução deste plano fundamentam-se em princípios essenciais, para a
plena concretização das ações elaboradas, para viabilizar a garantia e acesso a direitos de
forma íntegra e inclusiva, comprometendo-se, assim, com o desenvolvimento de um
trabalho alicerçado no compromisso com:

 A equidade
 A interseccionalidade
 O antirracismo
 A antiLGBTfobia
 O empoderamento feminino
 O respeito com as diversidades religiosas
 O respeito a todas as faixas etárias das mulheres3 e meninas (infância,
adolescência, juventude, adulta e idosa).

3

Por mulheres, o plano compreende a liberdade de expressão e identidade de gênero. Assim, todas as vezes
que o texto se referir à mulher, compreende-se mulher cisgênero, travesti e transgênero. Para melhor
entendimento dos termos, consultar o glossário.
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GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO

O eixo Governança e Planejamento busca instaurar, no município, uma gestão com
equidade de gênero, como define a ONU Mulheres.
Conforme estabelecido pela ONU, a transparência das gestões governamentais e a
permanência de representatividade da diversidade da população nas esferas de poder
contribuem para o êxito de uma gestão democrática.
A ONU Mulheres afirma que garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na
vida política, econômica e pública é outra meta global do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 5 – Igualdade de Gênero. Nesta perspectiva, ela enfatiza que instituir a
presença feminina nos governos, por meio do fortalecimento de mecanismos institucionais
que viabilizem a presença e permanência de mulheres na governança, nos espaços de
controle social e participação, impulsiona significativamente as pautas das mulheres no
mundo democrático. Nesta perspectiva, ela apóia a instituição de organismos de políticas
para as mulheres em todo país, a realização de cooperações com mecanismos institucionais
para o fortalecimento institucional e a geração de indicadores sensíveis a gênero e raça
para subsidiar políticas públicas, para mulheres e meninas.
Conforme descrito na Plataforma Cidade 50-50, as ações deste eixo englobam dimensões
gerais das políticas públicas direcionadas para mulheres e a integração da perspectiva de
gênero como orientadora de formulação e implementação de políticas públicas,
relacionando-se à dimensão institucional de iniciativa do Executivo Municipal.
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero coloca em pauta a necessidade da
construção de políticas específicas que possuam a ótica de gênero constantemente
revisitada e reconstruída. Neste sentido, conceitua este eixo como a capacidade do governo
de planejar e governar, primando pela equidade de gênero e pela participação popular.
Orientado para o bem comum, ele contribui para o alinhamento dos instrumentos de
planejamento com vistas a direcionar recursos e esforços para a concretização de políticas
e serviços públicos, que garantam a efetiva equidade entre homens e mulheres,
mensurando e divulgando resultados com trabalho em rede e com transparência.
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Desta forma, as propostas apresentadas nesse eixo dizem respeito à forma como o poder
público deverá conduzir a integração da perspectiva da equidade de gênero como
orientadora, na formulação das políticas públicas em geral.
EIXO I – GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
Proposta
Instituir o Comitê Municipal de Equidade de
Gênero como instância de monitoramento e
articulação multisetorial.
Estabelecer compromisso político de adoção de
medidas de equidade de gênero, na agenda
governamental e nas políticas municipais,
inclusive quanto à garantia de representatividade
de mulheres, na gestão pública.
Inserir, na Política de Capacitação dos
servidores da PBH, formações relacionadas às
interseccionalidades e ao gênero.

Coord. da agenda
Parcerias
SMASAC
GP

Elaborar e promover cursos temáticos sobre
gênero e/ou com a perspectiva de gênero com
oferta permanente.
Inserir o recorte de gênero nos diagnósticos
realizados pela Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SUSAN), em especial,
no que tange a identificação de mulheres nos
grupos populacionais mais vulneráveis à
insegurança alimentar e nutricional.
Desenvolver estudos e propor estratégias que
contribuam para a incorporação da perspectiva
de gênero, na definição das ações de Segurança
Alimentar e Nutricional.
Promover a sensibilização dos agentes políticos
e públicos quanto à necessidade de adoção de
boas práticas de equidade de gênero, nos
processos de recrutamento e seleção, nos
contratos de estagiários e terceirizados, na
nomeação para cargos públicos comissionados
de recrutamento amplo ou não, bem como para
a permanência e valorização das mulheres
nesses cargos.
Estabelecer critérios e indicadores para o
monitoramento da ocupação dos cargos
comissionados do município de Belo Horizonte
por gênero e outros recortes.
Criar, na PBH, grupos reflexivos para homens
que foram denunciados por questões relativas
às violências de gênero, no ambiente de
trabalho.

GP

Secretarias

SMPOG

SMASAC
COMEG

SMASAC

COMEG
ODH

SMASAC

ODH

SMASAC

SMASAC

SMPOG

SMPOG

SMASAC

SMASAC

CTGM
SMSA
SMSP
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EIXO I – GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
Proposta
Implementar o indicador de gênero com a
perspectiva interseccional nos programas e
projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer – SMEL – (Superar,
Programa Esporte Esperança Caminhar, Vida
Ativa, Copa Centenário, Jogos Escolares de
Belo Horizonte, JEBH) com monitoramento
periódico.
Implementar o Plano Municipal de Adaptação às
Mudanças Climáticas e Resiliência, em
consonância com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis e o Plano
Estratégico BH 2030, incluindo como diretriz a
gestão de uma política climática ambientalmente
correta visando alcançar os impactos sofridos
por mulheres conforme suas
interseccionalidades.
Dar visibilidade ao Plano Municipal de Equidade
de Gênero, no Planejamento Orçamentário da
PBH, por meio de orçamento temático.

Coord. da agenda
Parcerias
SMEL
SMPOG

SMMA

SMPOG
SMSA
SMASAC

SMPOG

Todas as secretarias
envolvidas

Incluir o Conselho Municipal dos Direitos da
SMSA
Mulher como membro efetivo do Conselho
Municipal de Políticas Sobre Drogas, com o
objetivo de propor políticas de prevenção ao uso
de drogas e combate às desigualdades de
gênero.
Inserir a temática da equidade de gênero, raça e SMASAC
orientação sexual, nas ações de Educação
Permanente do SUAS.

CMDM

Inserir na pauta das instâncias de participação,
SMASAC
negociação e controle social da SUASS – Mesa
de Gestão do Trabalho, Núcleo Municipal de
Educação Permanente, Conselho Municipal de
Assistência Social – discussões relacionadas às
temáticas da equidade de gênero, tendo como
foco a política direcionada às mulheres e
meninas no SUAS-BH.
Inserir a temática de equidade de gênero, raça e SMASAC
orientação sexual, com destaque para as
mulheres e meninas, nas ações propostas no
Plano Municipal de Assistência Social 20182021.
Instituir na política municipal habitacional ações URBEL
afirmativas com perspectiva de equidade de
gênero, especialmente para as mulheres chefe
de família, mulheres vítima da violência
doméstica, considerando as
interseccionalidades.

CMAS

COMEG

ODH

SMASAC
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EIXO I – GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
Proposta
Fomentar pesquisas e produção de indicadores
sociais voltadas para o enfrentamento às
diversas formas de violência contra a mulher e
suas interseccionalidades e subsidiar o
aprimoramento de políticas públicas.
Elaborar material informativo e educativo com
linguagem e abordagem adequadas para
diferentes faixas geracionais sobre como os
ODS se integram na Plataforma 50-50 e nas
propostas do Plano de Equidade de Gênero.
Propor parceria com o sistema judiciário para
desenvolver ações conjuntas relacionadas à
defesa e garantia dos direitos das mulheres,
bem como espaços de diálogo com o objetivo da
defesa dos direitos das mulheres e seus filhos.

Coord. da agenda
Parcerias
ODH
SMASAC
SMSA
SMSP

Tornar o evento Julho das Pretas, da SUDC,
uma agenda fixa anual no calendário da cidade.
Realizar levantamento do perfil
sociodemográfico e das condições de saúde das
mulheres que vivem em Belo Horizonte a partir
do recorte territorial.
Realizar mapeamento e integração dos
equipamentos, serviços, ações e programas
ofertados nos territórios que atendem mulheres
em situação de vulnerabilidade social e/ou em
situação de violência.

COMEG

SMASAC

SMASAC

TJMG/COMSIV

SMASAC

CMDM
COMPIR
ODH

SMSA
SMASAC

CMDM

Garantir espaços de construção, discussão e COMEG
planejamento de ações voltadas para a garantia
de direitos das mulheres nos conselhos de
direitos
e
nos
fóruns
intersetoriais
regionalizados.
Inserir o Plano Municipal de Equidade de
SMPOG
Gênero no Projeto Estratégico de Governo para
o fortalecimento das ações para as mulheres,
respeitando as interseccionalidades.

SMSA
SMSP
SMASAC
ODH
Conselhos
de
Direitos
Fóruns Regionais

SMASAC

Desenvolver ações de acompanhamento
SMASAC
materno infantil às mulheres que são mães e
estão em situação de vulnerabilidade social e
violência de gênero e não possuem apoio
familiar para o cuidado com os filhos.
Atualizar Manual do Empregado da URBEL e URBEL
documentos já utilizados (termos a serem
aplicados, documentos utilizados internamente,
entre outros) incluindo neles as questões
referentes à equidade de gênero.
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EIXO I – GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
Proposta
Considerar questões interseccionais e de gênero
nas regulamentações da Política Municipal de
Habitação, no que se refere à Resolução LII, de
modo a garantir atendimento às mulheres nas
Linhas Programáticas definidas, sobretudo na
Provisão Habitacional e na Assistência e
Assessoria Técnica.
Atender a diversidade da composição familiar,
considerando a tipologia das unidades
habitacionais produzidas, levando em
consideração os diversos tipos de famílias,
especialmente as mono parentais chefiadas por
mulheres.
Articular, em conjunto com a Diretoria de
Relações Internacionais, a captação de recursos
e oportunidades de cooperação internacionais
para implementação de projetos relacionados à
pauta de equidade de gênero no município.

Coord. da agenda
Parcerias
URBEL
Conselho Municipal
de Habitação

URBEL

COMEG

SMDE

SMASAC

Criar estratégias para que projetos transversais
da PBH contemplem a questão de gênero de
maneira explícita, permitindo maior presença
desta agenda nas ações da PBH e maior
aderência a oportunidades internacionais.
Promover capacitação de fiscais para
abordagem adequada às mulheres ambulantes.
Elaborar orientações sobre estratégias de
comunicação embasados na equidade entre
mulheres e homens, meninas e meninos.

SMASAC

SMPOG

SMPU

COMEG

Realizar ação de mobilização social, informação
e conscientização sobre equidade de gênero
sobre os temas:
• Participação da mulher em atividades físicas e

SMASAC
SMAICS

esportivas;
• Equidade no ambiente de trabalho e
representação social da mulher no trabalho;
• Experiências de associativismo e economia
solidária como formas de inclusão social e
financeira de mulheres;
• Direitos sexuais e reprodutivos femininos, em
especial ações afirmativas de mulheres com
deficiência, idosas e LBT;
• Experiências e trabalhos exitosos da rede
municipal para inclusão das mulheres em situação
de vulnerabilidade e em situação de violências.
• ODS e Plataforma 50-50: todos e todas pela
igualdade;
• Plano Municipal de Equidade de Gênero e ações
do COMEG.

SMAICS
SMASAC
SMEL;
SMDE;
SMSA;
SMPOG;
COMEG;
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EMPODERAMENTO ECONÔMICO

A ONU defende a realização de reformas políticas, para garantir às mulheres a equiparação
dos recursos econômicos, pois, geralmente, aos homens que desempenham a mesma
função é assegurado um valor maior. Ela defende, também, o reconhecimento e a
valorização do trabalho doméstico e de cuidado – que não são remunerados –, a
implementação de políticas de proteção social e a promoção da responsabilidade
compartilhada, dentro e fora do lar, pelas tarefas relacionadas ao cuidado e reprodução
social como algumas das ações importantes instituídas nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 4.
A ONU Mulheres avalia que, de forma geral, os direitos econômicos e sociais das mulheres
representam o conjunto de direitos em que menos se avançou no mundo, nas últimas
décadas.
No Brasil, o racismo e o sexismo que estruturam os padrões de desigualdade social
vulnerabilizam as condições de vida das mulheres, em especial mulheres negras e
indígenas 5. Em geral, elas estão concentradas em empregos com alto déficit de trabalho
decente 6. Muitas delas não têm acesso a serviços de saúde de qualidade, água potável e
saneamento básico.
Apesar da persistência dos desafios, nos últimos anos, uma série de políticas econômicas e
sociais impulsionou o avanço das mulheres brasileiras. Em perspectiva comparada, elas
foram as maiores beneficiárias do conjunto de políticas de inclusão social sobre renda,
acesso à terra, água e luz, habitação e mercado de trabalho.
Para a Plataforma Cidade 50-50, o empoderamento econômico deve buscar assegurar os
talentos, as habilidades e as experiências a serem desenvolvidas em sua plenitude e para
isso é necessário compartilhar as responsabilidades pelas tarefas de cuidado e adotar
ações afirmativas e políticas públicas que permitam que as mulheres, independentemente
4

Fonte: http://www.onu.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/

5

Fonte: http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico

6

O empoderamento econômico de mulheres (sobretudo mães e avós) é uma estratégia fundamental

para prevenção do trabalho infantil, especialmente o trabalho doméstico e a exploração sexual de
meninas (crianças) e adolescentes. (recorrer a especialistas que têm foco na prevenção do trabalho e
exploração sexual infantil: COMPETI, Régis PSE).
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de suas condições socioeconômicas, sua cor, o local da cidade onde vivem, quantos filhos
têm,

possam

desenvolver

suas

capacidades

e

continuar

contribuindo

para

o

desenvolvimento das cidades.
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, o empoderamento econômico consiste
no desenvolvimento de ações e políticas públicas que promovam e/ou auxiliem no
rompimento da dependência econômica das mulheres. Esta garantia deve ser alicerçada na
construção da autonomia feminina, por meio de formas dignas de capacitação (profissional,
gerencial e política), emprego, trabalho e renda, visando à inclusão econômica de forma
individual ou associativa. Deve ser levada em consideração a necessidade de adequação do
mercado de trabalho, as especificidades das mulheres, principalmente para grupos
socialmente vulneráveis, mulheres em situação de violência, mulheres negras, mulheres
deficientes, mulheres idosas, mulheres trans, dentre outras.

EIXO II - EMPODERAMENTO ECONÔMICO
Proposta
Possibilitar e garantir, de forma intersetorial e
regionalizada, formações de multiplicadoras sobre
as potencialidades das mulheres e as formas de
atuação no mundo do trabalho.

Coord. da agenda
SMDE

Parcerias
SMASAC
SMSA

Fomentar e qualificar grupos de referências para
SMDE
mulheres nos equipamentos da PBH para que as
mulheres possam ter acesso a informações sobre
seus direitos e a formas de inclusão no mundo do
trabalho.
Realizar ações para evitar a evasão de estagiárias SMASAC
transexuais na PBH.

SMASAC

Buscar vagas de emprego e cursos
SMDE
profissionalizantes para mulheres trans, travestis e
mulheres em situação de rua, fomentando a
trabalhabilidade, estabelecendo parcerias com a
iniciativa privada.
Construir viabilidades de atendimento Integrado
SMSA
para as trabalhadoras sexuais, prostitutas e
SMASAC
profissionais do sexo, cis, trans e travestis.

SMASAC

Elaborar e executar estratégias que estimulem a
SMDE
autonomia econômica para as mulheres, educação
financeira e medidas de enfrentamento à violência
financeira.

SMASAC

SMPOG
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Promover a formação de mulheres em cursos de
SMDE
qualificação profissional, com garantia do valetransporte, buscando adequar a oferta à realidade
da população e de acordo com demandas de
empresas e segmentos econômicos na perspectiva
da geração de renda, inclusão digital e social.

SMASAC
SMSA

EIXO II - EMPODERAMENTO ECONÔMICO
Proposta
Coord. da agenda
Promover o monitoramento das mulheres egressas SMDE
do sistema prisional nos cursos de qualificação
profissional, buscando encaminhá-las para vagas
de emprego no mercado formal.

Parcerias
Programa de
Inclusão Social
de Egressos do
Sistema Prisional
(PRESP)

Implementar políticas de Equidade de Gênero
junto às instituições públicas e privadas, com a
criação do Selo Municipal de Equidade de Gênero
para estimular:
• realização de formações nas empresas visando a
prevenção do assédio moral e/ou sexual no
ambiente do trabalho;
• Política de igualdade salarial e equiparação de
50-50 de ocupação dos postos de trabalho.
Ampliar o percentual de vagas destinadas para
mulheres nos próximos concursos da GMBH.
Realizar Grupos Operativos e oficinas de inclusão
produtiva para mulheres em situação de violência
e vulnerabilidade social em todo município,
especialmente nos territórios com alto índice de
violência contra a mulher.
Fortalecer o Programa Espaço da Cidadania (PEC)
como forma de inclusão social produtiva das
mulheres, por meio de ações de formação para a
cidadania,
qualificação
e
aperfeiçoamento
profissional e gerencial.
Aprimorar as normas de licenciamento e
funcionamento das feiras visando ampliar as
condições de participação das mulheres,
considerando:
● A destinação equânime de vagas para feirantes.
Planejar, coordenar e implementar ações de
equidade de gênero no Programa Municipal de
Qualificação, Emprego e Renda (PMQER).

SMDE

SMASAC

Instituir fluxo de encaminhamento para
atendimento prioritário nos equipamentos na
Política de Trabalho e Emprego das mulheres que
vivenciam situações de violência de gênero, em
situação ou com histórico de violência doméstica,
acompanhadas pelas redes de atendimento e de
proteção social.

SMDE

SMSP
SMDE

SMASAC

SMASAC

SMDE

SMPU

SMDE

SMASAC
SMSA
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Realizar formações com mulheres com deficiência
para inserção e permanência no mercado de
trabalho (PROMETI).

SMDE

SMASAC

EIXO II - EMPODERAMENTO ECONÔMICO
Proposta
Desenvolver com instituições e grupos de mulheres
ações formativas que fomentem o conhecimento e a
realização de trabalhos de produção,
comercialização e de prestação de serviços, por
meio de organização em cooperativas solidárias
e/ou pela economia solidária.
Desenvolver estratégias de estímulo à equidade de
gênero, nas ações que promovam direta ou
indiretamente o empoderamento econômico,
ampliando
a
participação
das
mulheres:
- nos sistemas produtivos agroecológicos de
agricultura urbana;
- nas compras da agricultura familiar (PAA, 40%
previstos em editais de compras e PNAE);
- nos espaços e processos de comercialização de
alimentos, ampliando o número de permissionárias
(mulheres);
- nos processos de formação do Centro de
Referência de Segurança Alimentar e Nutricional –
CRESANs, assegurando vagas para mulheres trans;
- na formação de mulheres agricultoras sobre a
construção do Sistema Participativo de Garantia –
SPG.
Oferta de vagas nas trilhas de qualificação do
Centro de Referência em Segurança Alimentar
(CRESANS) para mulheres que vivenciam
situações de violência de gênero, em situação ou
com histórico de violência doméstica, com
concessão de vales por parte da secretaria
encaminhadora.
Desenvolver junto às mulheres que trabalham em
casa e em situação de vulnerabilidade social,
cursos como jardinagem, por meio da produção de
sistemas agroflorestais implantados nas
comunidades, com intuito das mulheres auferirem
lucro proveniente desse trabalho.

Coord. da agenda
SMDE

Fornecer cursos e oficinas de geração de trabalho
e renda, assim como de qualificação profissional,
para os públicos atendidos pelas políticas
habitacionais, priorizando o público feminino,
especialmente para o público de remoção e
reassentamento.

URBEL

Parcerias
SMASAC

SMASAC

SMASAC

SMASAC

SMASAC
SMDE
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Incluir, sempre que for possível, a construção de
espaços coletivos nos residenciais que possam
atender a demanda de diversificação de geração
de trabalho e renda, priorizando a economia
solidária e/ou articulação, inclusive nos
residenciais já existentes, com a rede social do
entorno para viabilizar a atividade.

URBEL

SMASAC
SMDE

EIXO II - EMPODERAMENTO ECONÔMICO
Proposta
Coord. da agenda
Articular a alteração da normativa do programa de URBEL
locação social, garantindo às mulheres chefe de
família pontuação adicional.
Fortalecer a efetivação do Artigo 13, §5 da Lei do
Profavela – Lei nº 3995 de 1985 – que prevê a
alienação do lote a ser regularizado diretamente
para a mulher, salvo no caso de acordo entre os
co-habitantes, quando se trata de arranjo familiar
não constituído legalmente.
Mapear, fomentar, potencializar e divulgar
iniciativas de associativismo e cooperativismo de
geração de renda, para a inclusão das mulheres.

Parcerias
Conselho
Municipal
de
Habitação

URBEL

SMDE

Desenvolver atividades formativas com as síndicas URBEL
(os) e subsíndicas (os) dos residenciais
monitorados pela URBEL, sobre questões
condominiais e equidade de gênero.
Realizar formação profissional e gerencial de SMDE
mulheres como incentivo à organização feminina,
em torno das atividades comerciais e do
empreendedorismo.
Informar e capacitar dirigentes de clubes para
SMEL
formação e inscrição de equipes femininas, na
Copa Centenário de Futebol Amador.

SMASAC
ODH
COMEG

Clubes
desportivos

Viabilizar feira exclusiva para mulheres expositoras SMPU
sempre que identificada a demanda.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Ao longo da formação da sociedade brasileira, as mulheres têm buscado conquistar
espaços e participar de forma mais ativa e intensa dos processos políticos e das lutas
sociais. Conquistaram o direito à participação e à criação de organismos orientados para as
mulheres como conselhos e secretarias específicas, nos vários níveis de governo. Porém,
mesmo diante dessa articulação contínua e da participação política conquistada, as
mulheres ainda não ocupam de forma efetiva os espaços de tomada de decisão, que ainda
são, predominantemente, formados por homens, tanto nas esferas públicas quanto na
direção de empresas e instituições privadas. Estão, ainda, mais distantes desses lugares as
mulheres negras, indígenas, as de classes sociais desfavorecidas, as mulheres jovens,
trabalhadoras domésticas e rurais.
Diante desse cenário, ainda tão desigual, faz-se indispensável promover a inclusão das mulheres,
considerando a sua diversidade representativa, nas instâncias de decisão em todos os entes
federados de forma a efetivar a democracia no país. Nesse sentido, o eixo Participação Política,
para a Plataforma 50-50, tem como objetivo desenvolver propostas que promovam
“oportunidades e condições para que as mulheres participem da vida pública e da política das
cidades em pé de igualdade com os homens”, tanto na gestão pública, ocupando cargos de
direção, quanto como ativistas de organizações da sociedade civil ou como cidadãs, em interação
com os governos locais.
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, participação política consiste na presença e no
envolvimento de mulheres nas discussões e elaborações políticas e, efetivamente, nos espaços
de tomada de decisão, tanto nos ambientes públicos e coletivos quanto nos privados. Entende-se
a representatividade das pluralidades de mulheres e de discursos como um pilar da construção
política. Neste sentido, ele identifica, primeiramente, a necessidade de construir novos
entendimentos em relação aos papéis sociais exercidos por homens e mulheres, no âmbito
privado, em busca de um compartilhamento equilibrado das tarefas domésticas para, desta forma,
possibilitar a maior participação feminina, nos espaços de formação e discussão sobre a cidade.
Na esfera pública, o Comitê entende que é essencial instituir mecanismos que possibilitem,
não apenas o alcance, mas a permanência das mulheres nestes espaços, adotando
medidas que enfrentem os desafios relacionados às disparidades de gênero existentes.
Ressalta-se a importância da atuação das mulheres em todas as instâncias de participação
e decisão, como um mecanismo eficaz para a construção de ações e políticas públicas que
de fato repercutam de forma positiva, em toda a sociedade. A construção política torna-se
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mais efetiva e legítima quando as ações são elaboradas com a participação das cidadãs que
serão direta e indiretamente impactadas pelas intervenções propostas.

EIXO III - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
Proposta

Coord. da
agenda
COMEG

Parcerias

Realizar estudo e diagnóstico da participação das
mulheres, nos espaços de poder e participação
política instituídos na PBH (conselhos, grupos,
comitês, etc), bem como elaborar estratégias, para
fomentar a ampliação da participação de mulheres
nestes espaços.
Elaborar, divulgar e distribuir material educativo,
SMASAC
explicando a importância da participação política
das mulheres, para garantir reconhecimento da
sua diversidade e garantir ações para viabilizar o
acesso e permanência dessa participação,
levando em consideração as interseccionalidades.

Secretarias
ODH

Realizar, nos ambientes escolares, programas,
projetos e serviços desenvolvidos com todas as
faixas etárias, práticas de incentivo à participação
política, com ações que levem em consideração a
equidade entre homens e mulheres.

COMEG

Conselhos
Municipais de
Direitos

Criar comissões nas secretarias que realizam
atendimento ao público, para que sejam
multiplicadoras das metodologias e temáticas
discutidas no Comitê Municipal de Equidade de
Gênero, referentes à participação política e à
equidade.
Assegurar, nos regimentos internos das
conferências, porcentagem mínima de
participação das mulheres.

COMEG

Secretarias que
realizam atendimento
ao público

Secretarias que
têm Conselhos
de Direitos
instituídos
SMASAC

Conselhos
Municipais de
Direitos

SMED

CMBH

Articular diálogo permanente com as Comissões
Legislativas de Mulheres da Câmara Municipal
sobre as demandas de equidade de gênero.
Manter as atividades nas escolas que fomentam a
participação de forma equânime entre meninas e
meninos, nos projetos Câmara Mirim e Auditor
Mirim de escolas do 3º ciclo, para eleger
seus/suas representantes.

Secretarias que têm
espaço de
participação

Realizar e fomentar eventos culturais que
FMC
reconheçam e resgatem a participação política das
mulheres na história do município.

ODH

Desenvolver estratégias de mobilização para a
participação dos homens trabalhadores, nas
discussões de equidade de gênero promovidas
pelos setores da PBH.

SMASAC

COMEG
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ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

Desde a década de 70, o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw, 1979) e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará,
1994, ratificada pelo Brasil, em 1995), que estabelecem o compromisso dos Estados de
garantir às mulheres uma vida sem violência. Dada a especificidade referente ao
enfrentamento às discriminações e a violência contra as mulheres, essas duas convenções
são especialmente importantes para os movimentos de mulheres.
A Convenção da ONU, sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, esclarece:
“violência contra as mulheres significa qualquer ato de violência baseada no gênero do qual
resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as
mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade,
que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada”.
Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS –, a Meta 5 trata da Igualdade
de Gênero e a meta 5.2 determina: “eliminar todas as formas de violência contra as
mulheres e meninas, nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual
e de outros tipos”. A estratégia da ONU Mulheres no Brasil faz parte do Programa
Emblemático Global da ONU Mulheres “Prevenção e Acesso aos Serviços Essenciais para
Erradicar a Violência contra as Mulheres e Meninas”.
Para a Plataforma Cidade 50-50, a violência contra as mulheres é um fenômeno estrutural,
cujo enfrentamento deve ser coletivo, do Estado e da sociedade.
Sendo um fenômeno complexo e multifacetado, a violência contra as mulheres apresenta-se
de diversas formas: Na saúde, com a violência obstétrica; no transporte público, com a
importunação sexual e os assédios; na televisão, com imagens que menosprezam as
mulheres; na política, com ataques misóginos às mulheres no poder; nos espaços públicos e
privados, com incidência da violência oriunda do estupro; nos ambientes de trabalho, com o
assédio moral e sexual, que são exemplos de formas de violência. Dentre essas formas de
violência de gênero, destacam-se o estupro, o feminicídio, a importunação sexual, e a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
A violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preconizado na Lei Maria da
Penha, é definida no seu Art. 5º: "como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial".
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A prevenção à violência de gênero é primordial, para garantir que a violência não se
perpetue, mas, quando acontece, os serviços essenciais devem atender às necessidades
das mulheres e meninas, e a justiça deve ser implacável na defesa de seus direitos 7. Ações
inovadoras nas áreas de arte, cultura, educação, esportes, tecnologias da informação e
comunicação, mídia e campanhas são os meios pelos quais a ONU Mulheres promove a
prevenção da violência de gênero.
Parcerias com as instâncias do Estado, com os poderes (executivo, legislativo e judiciário)
nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), para fortalecer a implementação
das leis e das políticas públicas e a estrutura de atendimento às mulheres em situação de
violência, são formas de aumentar o acesso das mulheres à justiça e a serviços essenciais
de qualidade.
O Comitê Municipal de Equidade de Gênero entende a violência contra a mulher como
um fenômeno multicausal e multifacetado, arraigado nas estruturas do machismo e do
patriarcado. Nesta perspectiva, compreende-se como forma de opressão, a negligência e
violência contra meninas e mulheres, em quaisquer de seus direitos, subjetividades e
especificidades que venham ferir a sua dignidade humana e prejudicar o seu
desenvolvimento pleno, em todas as etapas da vida.

EIXO IV - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS
Proposta
Coord. da agenda
Parcerias
Implementar, na Ouvidora, um sistema
CTGM
SMASAC
específico, para atender as denúncias sobre
violência de gênero envolvendo discentes,
docentes e comunidade escolar, principalmente
em casos de assédio moral e sexual nas
escolas, bem como, para o fortalecimento dos
órgãos que recebem as denúncias, tais como
conselhos tutelares.
Implementar Política de Formação Permanente SMASAC
COMEG
sobre a equidade de gênero, visando a
qualificação do atendimento humanizado de
mulheres e meninas, nos equipamentos
públicos
Devem ser público destas formações:
I- servidoras/os públicas/os.
II-prestadoras/os de serviços.

7

Serviços essenciais no enfrentamento à violência contra as mulheres: Delegacias Especializadas no
atendimento à Mulher (DEAM), Defensorias Especializadas, Promotorias Especializadas, Juizados de Violência
Doméstica, Centros especializados de atendimento à Mulher, entre outros.
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EIXO IV - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS
Proposta
Fomentar a aplicação da Lei “Ponto Fora do
Ponto”, regulamentada pela Portaria BHtrans
DRO 002/2002, como instrumento preventivo
das violências de gênero que ocorrem na
cidade.
Elaborar e instituir Fluxo de Atendimento para
mulheres e meninas que vivenciam situações
de violência de gênero, tanto no cotidiano
quanto nos eventos realizados em BH, nos
espaços públicos e privados, bem como, nos
transportes públicos e privados embasados nas
interseccionalidades presentes.
Realizar ações formativas e preventivas para
as mulheres e meninas, sobre os tipos de
violência e fobias de gênero, formas de
identificação e de suas especificidades e como
acessar os serviços de prevenção e
enfrentamento à violência.
Fortalecer o atendimento do Centro Integrado
de Atendimento à Mulher – CIAM –, para as
mulheres em situação de rua com histórico de
uso prejudicial de álcool e outras drogas, nas
cenas de uso destas substâncias.

Coord. da agenda
BHTrans

SMSP

SMSA
SMASAC

Realizar ações de mobilização social,
informação e conscientização, inclusive dos
locais de atendimento e denúncia, da
importância da não banalização das diversas
formas e manifestações de sexismo, violências
e abusos contra as mulheres, sejam elas
organizacionais,
familiares,
afetivas,
profissionais, virtuais, sexuais, psicológicas,
físicas, patrimoniais, dentre outras formas de
manifestação em espaços urbanos, públicos ou
privados.
Instituir, na Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte – URBEL –,
Comissão Interna responsável por receber
denúncias de violações e violência de gênero,
divulgar ações de enfrentamento às violências
de gênero e encaminhar para os setores
responsáveis as situações identificadas.
Instituir Política de Qualidade e Bem-Estar no
âmbito profissional das servidoras.
Incluir no Grupo de Estudo sobre o Trabalho na
URBEL – GESTU –, o eixo de estudo “Violência
de Gênero” e eixos de atenção em Direitos
Humanos.

SMASAC
SMAICS

SMSA
SMPS
CTGM
SMDE
BHTRANS;

URBEL

SMASAC

SMPOG

SMASAC

URBEL

ODH

SMASAC

Parcerias

SMSP
Órgãos com
atendimento para
mulher em situação
de violência

SMASAC
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EIXO IV - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS
Proposta
Coord. da agenda
Buscar compatibilizar o reassentamento com a URBEL
composição familiar, evitando a convivência de
coabitantes
em
espaço
reduzido,
especialmente de gêneros opostos.

Parcerias

Incluir atividades relacionadas à prevenção e URBEL
enfretamento às violências de gênero como um
dos eixos exigidos pelos agentes financiadores
dos Programas Pré-Morar e Pós-Morar, assim
como nos demais programas da URBEL.

SMASAC

Instituir , no âmbito municipal, política transversal
de atendimento qualificado e assistência às
mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e
travestis que vivenciam situações de violência e
executar formações com os profissionais
envolvidos.
Realizar
formações
periódicas
com
equipamentos públicos de atuação territorial,
para realização de ações preventivas, de
identificação das situações de violências de
gênero, e realizar o encaminhamento e
articulação conjunta com a rede especializada
no enfrentamento à violência de gênero.
Manter parceria com o programa de pósgraduação de promoção da saúde e prevenção
da violência e propor novas parcerias, como
dispositivo de fortalecimento das políticas
públicas de enfrentamento às situações de
violência doméstica e outras formas de
violência de gênero contra as mulheres nas
suas interseccionalidades.
Executar formações periódicas para a Guarda
Municipal
nas
temáticas
de
violência
doméstica, de gênero, familiar, e sexual.

SMASAC

COMEG

SMASAC

COMEG

SMSA
SMSP

SMASAC

SMSP

Criar outras modalidades transitórias de SMASAC
moradia voltadas para o atendimento às
mulheres em situação de violência além da
oferta do abrigamento sigiloso.
Aproximar mecanismos de controle e CMDM
monitoramento transparente de políticas
públicas para as mulheres.

COMEG
ODH
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EIXO IV - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS
Proposta
Incentivar e subsidiar o acesso à formação,
ensino e pesquisa, dos trabalhadores que
atuam na política de enfrentamento à violência
de gênero.
Aprimorar a metodologia do CEAM Benvinda,
por meio das definições do caráter
especializado do serviço, para proporcionar o
seu fortalecimento, bem como a consolidação
da lei Maria da Penha.
Garantir que as mulheres em situação de
violência doméstica possam ser inseridas e
acompanhadas, a partir da perspectiva de
gênero, conforme preconizado na tipificação do
SUAS nos CREAS e equipamentos da alta
complexidade.
Criar protocolos entre a SUDC e a SUASS com
a perspectiva de fortalecer o atendimento/
inserção das mulheres em situação de
violência, no Sistema Único de Assistência
Social
Construir protocolos e fluxos entre a Secretaria
Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania, e a Secretaria Municipal
de Saúde considerando as especificidades da
situação de violência doméstica, no
atendimento das unidades de saúde.
Regulamentar o Programa Morada Segura,
instituído pela Lei 11.166/19, articular, junto ao
Conselho Municipal de Habitação, de forma a
garantir vagas para atendimento de mulheres
em situação de violência, nos programas de
habitação, conforme previsto em legislação.
Capacitar os órgãos envolvidos com projetos
urbanos, para considerar, na concepção dos
projetos e soluções voltadas para melhorar a
segurança dos espaços da cidade, com foco,
principalmente, na permanência e nos
deslocamentos das mulheres e meninas.

Coord. da agenda
Parcerias
SMASAC
SMPOG

Reforçar a atenção básica como referência
primária para atendimento às mulheres em
situação de violência doméstica, tendo as
UPAS e hospitais como retaguarda e
referência, para as necessidades mais
complexas.

SMSA

SMASAC

SMASAC

SMASAC

SMSA
SMASAC

URBEL

SMASAC

SUDECAP
SMASAC
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SAÚDE

A ONU Mulheres enfatiza, no eixo Saúde, a importância de implementação de serviços
municipais que garantam atendimento adequado às mulheres e meninas em sua
diversidade. E, para a Plataforma 50-50, é necessário considerar gênero, raça e etnia, para
que mulheres e meninas tenham acesso e provimento de serviços específicos, nos
equipamentos de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde sexual, direitos sexuais
e direitos reprodutivos.
A autonomia das mulheres e a humanização, no ambiente da saúde pública, são
determinantes para que elas possam ser acolhidas, considerando o seu pertencimento a
uma raça e etnia, para ter acesso a medicações ou contraceptivos, acompanhamento de
gravidez, pré-natal seguro e com qualidade e demais atendimentos baseados na Política
Nacional de Atenção à Saúde Integral das Mulheres, Política Nacional de Atenção à Saúde
Integral da População Negra e Política Nacional de Atenção à Saúde Integral dos Povos
Indígenas.
Segundo a Plataforma 50-50, para elaboração de propostas é necessário:


Instalar novas e/ou fortalecer unidades básicas de atendimento de referência em saúde
da mulher já existentes no município;



Capacitar profissionais de saúde no atendimento às mulheres, gestantes e puérperas,
com atenção especial às mulheres em situação de vulnerabilidade e às mulheres em
situação de violência.

O Comitê Municipal de Equidade de Gênero corrobora os conceitos de saúde utilizados pela
ONU (2003) e OPAS (2018), reconhecendo a saúde como um direito que deve ser
efetivado, por meio da garantia de:


políticas intersetoriais que promovam o desenvolvimento social e econômico e
concorram para a redução da desigualdade social e de gêneros;



acesso universal e equânime a serviços de saúde integrais e de qualidade;



cuidado humanizado, quando e onde precisarem;



participação e comprometimento de toda a sociedade com a saúde e o bem-estar das
pessoas de todos os gêneros, etnias e idades.

Importante considerar que o conceito de saúde ultrapassa a presença ou ausência de
doenças, incluindo, neste contexto, um estado satisfatório de bem-estar físico, mental e
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social. Da mesma maneira, a saúde da mulher vai além das questões reprodutivas e sexuais
e deve incorporar a equidade de gênero e a perspectiva do curso de vida, com ênfase à
promoção de sua máxima independência e autonomia.
Nesse sentido, a política de saúde tampouco se restringe a sua pasta, mas reflete e
repercute na atuação das demais políticas públicas. Esse caráter multisetorial e ampliado da
saúde deve ser materializado em ações que precisam ser planejadas, pactuadas, orçadas e
executadas de modo intersetorial.
Dessa forma, as propostas da saúde consideram a diversidade de gênero, raça e etnia, em
que meninas e mulheres cisgênero, transgênero e travestis tenham acesso e provimento de
serviços específicos, nos equipamentos de saúde dos municípios, incluindo atenção à saúde
sexual, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

EIXO V - SAÚDE
Proposta
Continuar e ampliar a parceria entre a SMED,
SMSA e outras secretarias, potencializando o
Programa Saúde na Escola (PSE), em especial,
no atendimento às meninas e mulheres alunas
das escolas municipais, para promover a reflexão
sobre equidade de gênero.
Ampliar, fomentar e promover estratégias de
mobilização para as iniciativas de grupos para
mulheres, nos centros de saúde e outros
equipamentos da rede intersetorial, de modo a
promover espaço de reflexão, ressignificação da
violência sofrida, convivência social,
protagonismo, autoestima, geração de renda e
direitos sexuais/reprodutivos.
Inserir, no planejamento anual de educação em
saúde (GEDSA), ações educativas e de
sensibilização dos profissionais da APS, quanto
à temática das violências, para qualificação do
atendimento/acompanhamento das mulheres em
situação de violência ou de violações de direitos.
Promover ações para as profissionais do sexo
sobre a gratuidade de preservativos e gel
lubrificantes pelo SUS e ampliar os locais de sua
distribuição em parceria com Programa BH de
Mãos Dadas contra AIDS e outros meios de
distribuição.

Coord. da
agenda
SMSA
SMED

Parcerias

SMSA
SMED

SMASAC

SMSA

SMASAC

SMSA
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Reforçar e ampliar os serviços existentes dos
Centros de Testagem e Aconselhamento do
Shopping UAI e Sagrada Família, com a oferta
de prevenção combinada, priorizando as
trabalhadoras sexuais cis, trans e travestis.

SMSA

EIXO V - SAÚDE
Proposta
Mapear, identificar e diagnosticar os pontos de
prostituição, no município, para além do
hipercentro, garantindo o atendimento das
trabalhadoras sexuais (cis, trans e travestis),
considerando os fluxos e horários de trabalho e
realidades cotidianas do público assistido.
Adequar processos de trabalho, na Atenção
Primária à Saúde, na rede hospitalar e
ambulatorial, e promover educação permanente,
para garantir a adequada resposta para as
necessidades de atendimento das mulheres
cisgênero, transgênero e travetis, prevenindo e
enfrentando todo tipo de violência e
preconceitos, inclusive violência sexual e
obstétrica, atendimentos desumanizados,
racismo institucional, conforme previsto na
Política Nacional de Atenção Integral a
População LGBT, em especial lésbicas e
bissexuais.
Ampliar o acesso ao ambulatório TRANS e
articular o acesso aos procedimentos cirúrgicos.
Capacitar os profissionais da saúde sobre
identidade de gênero, respeitando o desejo das
mulheres travestis e transexuais de utilizar o
nome social, no cadastro, no acesso aos
serviços, atendimentos e ações, nos diversos
níveis de atenção nas políticas públicas, de
acordo com o Decreto 16.533 de 30 de
dezembro de 2016.
Divulgar e manter atualizados os “Guias de
atendimento às crianças, adolescentes, mulheres
e idosas vítimas de violência” da PBH,
considerando todas as violências, inclusive a
obstétrica, com as informações sobre o
atendimento em rede e a importância da
notificação dos casos.
Desenvolver ações junto aos equipamentos da
saúde, para a redução de danos frente ao uso
abusivo de álcool e outras drogas, e para atuar
na promoção da saúde, na prevenção de
agravos e tratamento, em especial, da
depressão, ideação suicida na população de
lésbicas, bissexuais, travestis e transsexuais.

Coord. da
agenda
SMSA
SMASAC

Parcerias

SMSA

SMSA
SMSA

COMEG

SMSA

SMSA

SMASAC
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EIXO V - SAÚDE
Proposta
Potencializar as ações educativas, para a
promoção da saúde e prevenção do câncer de
mama, na faixa etária alvo (50 a 69 anos), e do
câncer do colo de útero na faixa etária alvo (25 a
64anos), para as mulheres cisgênero,
transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais,
divulgando a oferta de vacina HPV, para aquelas
que estão na faixa etária alvo (9 a 14 anos) e
para os meninos na faixa etária de11 a 14 anos.
Ampliar os serviços do Núcleo de Atenção e
Apoio ao Guarda – NAAG –, com acolhimento e
encaminhamento para tratamento de saúde das
servidoras da Guarda Civil Municipal em
sofrimento/adoecimento psíquico, dos autores e
vítimas de violência doméstica com
encaminhamento para a rede de apoio e
proteção das vítimas de conflito nas relações
familiares e trabalhistas, em uso abusivo de
álcool e outras drogas e com atendimento
extensivo aos familiares, quando necessário.
Inserir, no planejamento anual de EP do
SUS/GEDSA, a formação de profissionais da
saúde para trabalharem com terapia comunitária
e outras formas de trabalhos em grupo que
busquem o empoderamento coletivo da mulher.
Realizar vigilância do near miss obstétrico e
propor ações de prevenção a partir dos novos
indicadores publicados na Portaria SMSA/SUSBH nº 0399/2018.
Capacitar e sensibilizar os profissionais da APS e
das maternidades sobre a importância do
planejamento sexual e reprodutivo, visando
garantir acesso desburocratizado a todos os
métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS,
inclusive durante o pós-parto ou pós- aborto
imediato, respeitando a lei 9263/1996
(planejamento familiar) e o direito de escolha da
mulher, promovendo ações educativas que
possibilitem a tomada de decisão a respeito das
possibilidades existentes e ações de prevenção e
tratamento das Infecções Sexualmente
Transmissíveis.
Fomentar o compartilhamento de informações e
de materiais que visem o enfrentamento à
violência, por meio dos conselhos municipais,
mantendo as articulações com a rede de
enfrentamento contra a mulher, em todas as
esferas governamentais.

Coord. da
agenda
SMSA

SMSP

Parcerias

SMSA

SMSA

SMSA

SMSA

CMDM

SMASAC
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EIXO V - SAÚDE
Proposta
Elaborar espaço de escuta e tratamento das
situações de violências de gênero que as
servidoras vivenciam no ambiente de trabalho.

Coord. da
agenda
CTGM

Realizar ações de Educação Alimentar e
Nutricional, para as mulheres no Centro
Integrado de Apoio à Mulher/Casa do Encontro.

SMASAC

Realizar formação de doulas, em parceria com
as maternidades públicas, anualmente,
favorecendo a assistência humanizada prestada
por equipe multidisciplinar da qual a doula faz
parte, auxiliando no alívio não farmacológico da
dor, no conforto emocional à mulher e no
acompanhamento, durante o trabalho de parto,
independente da via de nascimento e perda
gestacional.
Manter divulgação, para os profissionais da rede
SUS e SUAS, da portaria conjunta
SMSA/SMASAC Nº 001/2017 que estabelece
diretrizes para a articulação e proteção social,
intersetorial e institui fluxograma de atenção às
gestantes, puérperas e bebês em situação de
vulnerabilidade e risco social e pessoal.
Promover a inclusão das mulheres em situação
de desproteção social em oficinas culturais,
artesanais,de fitoterapia, nos diversos pontos da
rede.
Criar e fomentar grupos intersetoriais de apoio às
mães/família de pessoas com deficiência ou em
uso abusivo de álcool e outras drogas.

SMSA

Treinar as/os funcionárias/os da URBEL, em
parceria com a SMSA, na realização de terapias
comunitárias, a serem desenvolvidas tanto na
URBEL como no trabalho desenvolvido.
Articular parceria da URBEL com a SMSA, na
divulgação de ações desenvolvidas pela URBEL
por meio do Projeto “Entre Nós”, para treinar o
corpo funcional acerca dos serviços prestados.

Parcerias
SMASAC

SMSP
SMSA

SMSA
SMASAC

SMSA

SMASAC

SMSA

SMASAC

URBEL

SMSA

URBEL

SMSA
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

De acordo com a ONU Mulheres, o eixo de Educação Inclusiva trata da inclusão de temas
relacionados à igualdade de gênero e raça, na educação e no cotidiano social. Para a
Plataforma 50-50, o eixo corresponde ao desenvolvimento de ações formativas em gênero
e raça nas escolas municipais, com profissionais, estudantes e toda a comunidade escolar.
Na concepção da ONU Mulheres, esse eixo se alicerça nas seguintes propostas: 1) incluir
conteúdos sobre Igualdade de Gênero e Raça, nos currículos escolares do sistema público
municipal de educação, a fim de prevenir a violência contra mulheres e meninas dentro e
fora do ambiente escolar e 2) realizar cursos de formação em Igualdade de Gênero e Raça
para professoras/es e comunidade escolar do sistema público de educação. Uma Educação
Inclusiva, busca assegurar as condições adequadas para a garantia de ambientes de
aprendizagem seguros, eficazes e não violentos. Tais práticas são determinantes no
enfrentamento às desigualdades de gênero, raça e etnia no Brasil. A ONU Mulheres
desenvolve ações em parceria com escolas e universidades, a fim de promover uma
educação inclusiva e igualitária, por meio dos seguintes projetos e iniciativas: Escola sem
Machismo, Universidades sem Violência contra as Mulheres, Vozes Contra a Violência, e
estudos sobre Masculinidades.
Para o Comitê Municipal de Equidade de Gênero, uma Educação Inclusiva se baseia
numa perspectiva de valorização da diversidade de sujeitos envolvidos nos processos
educativos. Na concepção de Paulo Freire (2005), educar não é uma mera transmissão de
conhecimentos e conteúdos, educar vai além disso, é uma busca constante por
humanização. O ser humano não pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanência do
que já não representa os caminhos do humano ou à mudança destes caminhos, (FREIRE,
2005). É preciso fazer escolhas a partir de reflexões críticas, individuais e coletivas, sobre a
sociedade e suas atrizes/atores sociais.
A educação ocorre no processo e na prática, resultante dos modos de socialização e
subjetivação presentes na relação discente/docente, considerando um determinado contexto
histórico, político, cultural e espacial. Nesse sentido, torna-se imprescindível conceber uma
Educação Inclusiva, na perspectiva da interseccionalidade. Tal abordagem educativa
polissêmica ocorre a partir da reivindicação do direito à diferença (DAYRELL, 2001) que se
contrapõe a uma perspectiva homogeneizante que toma o sujeito educando de forma
universalista, reducionista e higienista.
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EIXO VI - EDUCAÇÃO
Proposta
Implementar, nas secretarias municipais e
órgãos análogos, núcleos internos de
formação em equidade, que, periodicamente,
serão formados pelo Comitê e serão
responsáveis por multiplicar os
conhecimentos adquiridos em suas
respectivas secretarias.
Elaborar plano de formações permanentes
para servidoras e servidores da PBH sobre a
equidade de gênero entre mulheres e
homens, meninas e meninos, pautadas pelas
interseccionalidades e diversidades de vida
das mulheres e meninas, com vistas a
construir o reconhecimento destas questões
como imprescindíveis.

Coord. da agenda
Parcerias
Todas as secretarias COMEG

SMASAC

SMPOG
COMEG

Elaborar material de formação on-line
SMED
para professores/as do 3º ciclo e EJA com SMASAC
abordagem referente à equidade entre
meninas e meninos/mulheres e homens
com linguagem acessível e interativa.

Universidades

Monitorar a prática pedagógica
permanente de promoção da equidade
entre mulheres e homens, meninas e
meninos, bem como o enfrentamento às
discriminações sexistas nas escolas
municipais de 3º ciclo e EJA.

SMED

Universidades

Garantir a permanência do Projeto: Circuito
de Museus intitulado História de Mulheres,
vozes e silêncios, como ação pedagógica de
formação docente e discente que propõe
pensar o feminino em museus, centros
culturais, memoriais, galerias do município.
Monitorar a aplicação da Resolução do
Conselho Municipal de Educação nº 002/08 e
do Decreto nº 16533/16 da PBH sobre a
garantia do uso do nome social, realizando as
articulações necessárias para a efetividade
destas normativas.
Ampliar, nas escolas públicas, a oferta de
Programas Esportivos que trabalhem na
perspectiva da equidade. Desenvolver
atividades educativas, de esporte e lazer e
atividades de cultura embasadas na equidade
entre homens e mulheres, meninas e meninos,
abrangendo a toda a diversidade de mulheres.
Construir estratégias para superar a baixa
escolaridade de mulheres transexuais e
travestis, por meio da modalidade educação
de jovens e adultos.

SMED

SMED

SMASAC

SMED

SMEL

SMASAC
SMED
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EIXO VI - EDUCAÇÃO
Proposta
Ampliar os espaços de discussão e mobilizar,
nos espaços já existentes, a participação de
homens e meninos para a reflexão sobre
masculinidade e feminilidade, considerando
toda a diversidade de homens e mulheres,
enriquecendo, assim, a discussão sobre a
equidade.
Realizar rodas de conversa sobre equidade,
com metodologia da educação popular, nas
unidades de acolhimento familiar, nos outros
serviços de acolhimento institucional e nas
ocupações urbanas.
Intensificar as rodas de conversa realizadas
com as mulheres e homens, integrantes da
Guarda Civil Municipal, para discutir a
equidade entre mulheres e homens e refletir
essas questões, no atendimento ao público.
Inserir, nos espaços de participação
democrática já estabelecidos na PBH
(conselhos de direitos e fóruns), ações
formativas, educativas e de mobilização
embasadas na equidade.
Manter a parceria com os Programas de PósGraduação em Psicologia e Ciências Sociais,
no intuito de desenvolver metodologias de
intervenção no campo de estudos das
assimetrias de aprendizagem entre meninas e
meninos/mulheres e homens, nas escolas
municipais de 3º ciclo e EJA.
Manter e ampliar a parceria com curso de
pós-graduação e graduação em pedagogia,
na realização de cursos de formação docente
de 3º ciclo e EJA, no campo de estudos da
equidade na educação.
Monitorar o cumprimento das Portarias
135/2019 e 136/2019 que dispõem sobre os
critérios de prioridade para as vagas na
educação infantil municipal.
Fomentar com as direções escolares e
coordenações de escolas de 3º ciclo e EJA a
inclusão da temática da equidade na
educação entre meninas e meninos em seus
respectivos Planos de Gestão e monitorar as
ações.

Coord. da agenda

Parcerias

COMEG

COMEG

SMASAC

COMEG

SMSP

COMEG

SMED

Universidades

SMED

Universidades

SMED

SMED
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GLOSSÁRIO

Assédio: conduta abusiva, insistente e inoportuna; assim como, perseguição ou pretensão
constante em relação a alguém, com perguntas, propostas, sugestões, atos e gestos.
Provoca na vítima o sentimento de ter sido maltratada, humilhada e pode produzir dano à
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica.
O assédio sexual é um tipo de violência que se caracteriza por qualquer comportamento
sexual que acontece sem o consentimento da vítima. Esse tipo de assédio engloba uma
série de ações, que vão desde o contato físico até um comentário com conotação sexual.
Bissexuais: são indivíduos que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com qualquer um
dos sexos, ou seja, tanto com homens quanto com mulheres.
Cisgênero: terminologia que se refere às pessoas não transexuais, ou seja, pessoas que
tem concordância entre o sexo de nascimento e a identidade de gênero autodeclarada.
Empoderamento: é o potencial de conquistar a emancipação individual e a consciência
coletiva necessárias para a superação da dependência social e dominação política. Consiste
na concepção de poder das mulheres como forma de exigir equidade de gênero nos
variados tipos de atividades sociais, de modo democrático e responsável.
Equidade: A noção de equidade pressupõe tratar da mesma maneira os que são
semelhantes e de forma diferente os que não o são. Este tratamento baseia-se em critérios de
justiça e reconhece a importância de compreender as pessoas, levando em consideração
suas particularidades, com intuito de desenvolver ações afirmativas para alcançar a igualdade.
Feminicídio: É o assassinato de uma mulher em função da condição de ser mulher; por
violência doméstica ou discriminação de gênero, e geralmente é precedido por outras
formas de violência. No Brasil, a Lei 13.104 modificou o art. 121 do Código Penal, para
prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.
Feminismos: Conceito polissêmico e, por isso, melhor ser escrito no plural (feminismo
negro, feminismo indígena, transfeminismo, putafeminismo, feminismo radical, feminismo
liberal, ecofeminismo, feminismo anarquista, dentre outros). No entanto, há um consenso
nessa polissemia, que se refere à sua principal característica: a luta pela equidade de
direitos e oportunidades para todos os gêneros.
Ressalta-se que o feminismo não é o contrário de machismo, uma vez que o machismo é
uma construção social que coloca o homem em posição de superioridade em relação à
mulher.
Feminilidades e Masculinidades: Tais termos não são sinônimos de mulher e
homem, eles se referem a aspectos da subjetividade humana. Existem diversas formas de
ser feminino e de ser masculino, por isso o uso do plural. Além disso, mulheres podem
apresentar características de masculinidades e homens características de feminilidades,
independentemente da orientação sexual.

39

Gays: Sinônimo de homossexuais, ou seja, pessoas que sentem atração afetiva e/ou sexual
por pessoas do mesmo sexo/gênero. Termo utilizado tanto para o homem gay quanto para a
mulher gay (ou lésbica).
Gênero: Refere-se a uma construção social, política e histórica, de caráter eminentemente
relacional, que atribui sentidos e significados para distinção de papéis entre mulheres e
homens, femininos e masculinos, feminilidades e masculinidades. Expressa que homens e
mulheres não são resultado único da anatomia de seus corpos, consistem, portanto, em um
aprendizado e não em algo inato. Parte da existência de um padrão hegemônico e
assimétrico de dominação/opressão do masculino em relação ao feminino, que se configura
de formas diferenciadas de acordo com outras variáveis como grupos sociais, étnico-raciais,
entre culturas e no tempo.
Heteronormatividade: termo usado para descrever situações nas quais as orientações
sexuais diferentes da heterossexual são ignoradas, perseguidas ou silenciadas por crenças,
valores e moralismos. Produz discriminações e práticas de violências tendo a
heterossexualidade como norma natural, correta e exclusiva de viver a sexualidade.
Homoafetivo: Termo criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos
relacionamentos homossexuais, e tornou-se uma expressão jurídica para tratar do direito
relacionado à união de casais do mesmo gênero.
Homossexuais: São indivíduos que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com pessoas
do mesmo sexo/gênero. O termo é utilizado tanto para homens que têm atração por
homens, quanto para mulheres que têm atração por outras mulheres.
.
Identidade de gênero: Experiência interna, individual e profundamente sentida que cada
pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no
nascimento. Também chamada por outros autores e pesquisadores de expressão de
gênero.
Igualdade de gênero: Igualdade de reconhecimento e de acesso a direitos e oportunidades
tanto para mulheres e meninas como para homens e meninos, considerando as diferenças
sem condicionar o acesso aos direitos e oportunidades ao gênero.
Importunação Sexual: Prática de ato libidinoso não consensual, na presença de alguém.
São exemplos desses atos: tocar, desnudar, masturbar-se, ejacular em público, forçar beijo,
além de assédio sexual ocorrido no transporte coletivo, dentre outros.
Passou a ser crime em 24 de setembro de 2018, antes disso era considerada contravenção
penal.
Interseccionalidade: É uma ferramenta analítica que discute as consequências das
intersecções e interconexões entre duas ou mais formas de subordinação. Promove a
elaboração e execução de ações que levam em consideração as interações entre sexo,
raça, etnia, faixa etária, classe social, orientação sexual, origem, que nos tornam
particularmente vulneráveis a diversas formas de discriminação.
Intersexual: termo geral adotado para se referir a uma variedade de condições (genéticas
e/ou somáticas) com que uma pessoa nasce, apresentando uma anatomia reprodutiva e
sexual ambígua em relação aos genitais. Antigamente, conhecido como hermafrodita.
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Lésbicas: O termo ‘lésbica’ é utilizado exclusivamente para mulheres que se relacionam
afetiva e/ou sexualmente com outras mulheres. O termo (lesbius em latim), originalmente
referia-se aos habitantes da ilha de Lesbos, na Grécia, um importante centro cultural onde a
poetisa Safo escrevia poemas de amor e beleza para mulheres (séc. VII a.C.).
Misoginia: Forma de aversão que se caracteriza por ódio, desprezo e discriminação contra
mulheres e tudo o que se refere ao universo feminino.
Patriarcado: Patriarcado é um sistema social em que homens adultos mantêm o poder
primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e
controle das propriedades. No domínio da família, o pai (ou figura paterna) mantém a
autoridade sobre as mulheres e as crianças.
Orientação sexual: Termo relacionado com as diferentes formas de atração afetiva e
sexual de cada pessoa. Esse conceito veio substituir o de “opção sexual” visto que as
pessoas não escolhem sua orientação, ou seja, elas desenvolvem sua sexualidade ao longo
da vida. Consiste na capacidade de cada pessoa adulta de experimentar atração emocional,
afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente e/ou do mesmo gênero.
Racismo: O racismo está fundamentado no conceito de que existem diferentes raças
humanas e que uma é superior às outras. Esta noção apoia-se em diferentes motivações,
em especial nas características físicas e em outros traços de comportamento humano.
Racismo estrutural: O racismo estrutural se configura como sobreposição política,
econômica, cultural e social de determinada raça em detrimento de outra. Ainda que
biologicamente não existam diferentes raças humanas, as estruturas sociais historicamente
construídas por processos de colonização europeia em outros continentes estabeleceu um
marco de sobreposição da raça ariana (branca) como superior às demais populações
denominadas como raças distintas, e por isso, inferiores. O processo de escravização em
que os europeus submeteram as populações do continente africano no Brasil foi alicerçado
pelo desenvolvimento de teorias científicas que descreviam a raça branca como
intelectualmente superior à raça negra, justificando assim a procedência da escravidão.
Todo esse processo ao longo dos séculos destinou às populações negras um
reconhecimento como inferiores aos brancos, culminando deturpação, no aculturamento e
na demonização dos pilares da cultura africana e afro brasileira, bem como na ausência e
precariedade de acessos aos direitos fundamentais e à dignidade humana. Dessa forma, a
estrutura racista se perpetua até os dias atuais, e as populações negras (pretas e pardas)
permanecem em condições inferiores de acesso à moradia, escolarização,
profissionalização, dentre outros, além de serem mais suscetíveis a vivenciarem situações
de violência, vulnerabilidades sociais e econômicas.
Racismo Institucional: vincula-se ao funcionamento das instituições públicas e privadas,
uma vez que estas são dominadas por pessoas brancas (majoritariamente homens).
Manifestam-se em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no
cotidiano das organizações. É naturalizado, posto que não se discute essa desigualdade.
O racismo institucional coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em
situação de desvantagem, no acesso a direitos gerados pelo Estado e por demais
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instituições e organizações, mesmo privadas e, por óbvio, mantém os privilégios das
pessoas brancas.
Racista: Aquele ou aquela que professa o racismo, que se considera superior em relação à
outra pessoa ou grupo social em razão da diferença de cor ou raça.
Sexo: termo referente a alguns elementos anatômicos e fisiológicos como genitais,
hormônios, cromossomos e gônadas. Assim, definem-se pessoas do sexo feminino, aquelas
que possuem vagina/vulva; pessoas do sexo masculino, aquelas que possuem pênis, e
pessoas intersexuais, aquelas que possuem genitais ambíguos. O sexo é designado no ato
de nascimento.
Transexual: são indivíduos que possuem uma identidade de gênero discordante do sexo
designado no nascimento. A autodeclaração é o fator determinante na definição de pessoas
transexuais. Homens e mulheres transexuais podem manifestar ou não o desejo de se
submeterem a intervenções estéticas e cirúrgicas de redesignação sexual.
Transgeneralidades: Uma pessoa transgênera é aquela que não se identifica com o
gênero que lhe foi dado ao nascer, usualmente associado ao sexo biológico. Refere-se à
condição de ser transgênero, podendo se identificar com o gênero diferente ao que lhe foi
dado ao nascer (homem ou mulher) ou tendo uma identidade de gênero que transite entre
os dois, ou ainda que não se identifique com nenhum deles assumindo uma identidade de
gênero diferente. São muitas as formas de ser transgênero, por isso o uso do plural. Nem
toda pessoa transgênera tem o desejo ou intenção de mudar seu corpo, seja por cirurgia ou
por hormonização.
Travesti: Terminologia de cunho histórico e político, exclusivamente antecedida pelo artigo
feminino (a/uma travesti). Diz respeito a pessoas que não possuem concordância entre o
sexo de nascimento e a identidade de gênero. A autodeclaração é o fator determinante na
definição de travestis.
Violência de Gênero: É uma condição multidimensional de intensa opressão, que atinge
mulheres e pessoas transgêneras, constituindo um problema social e de saúde pública.
Refere-se à violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e violência obstétrica,
dentre outras, baseada em um sistema de crenças sexistas e nos mandamentos da
masculinidade hegemônica, e se manifesta de forma persistente.
Violência doméstica e familiar contra a mulher: Atinge a pessoa pela sua condição de
ser mulher, cisgênera ou transgênera. É uma expressão de uma sociedade patricarcal e
machista, manifesta pela manutenção de controle e poder sobre as mulheres, seja nas
relações familiares, nas relações íntimas de afeto e nas relações de parentesco,
independente de coabitação.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) considera violência contra a mulher, qualquer ato
que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, psicológico sexual e inclusive, dano moral e
patrimonial.
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Vulnerabilidade Social: conceito vinculado à alta exposição a riscos e à impossibilidade de
acesso aos direitos fundamentais (tais como saúde, educação, trabalho, mobilidade) e às
estruturas de oportunidades. Embora não sejam sinônimos, pobreza e vulnerabilidade social
reforçam-se mutuamente. Pessoas pobres, negras, indígenas, mulheres, LGBTs,
trabalhadoras/es informais, migrantes etc. são mais vulneráveis, porque além de mais
expostas aos riscos sociais, têm maior desvantagem no acesso a recursos básicos e,
portanto, mais dificuldade de se deslocar na estrutura social em que estão inseridas, ou
seja, têm menor possibilidade de mobilidade social.
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MARCOS LEGAIS

SMEL


1997: Copa Centenário de Futebol Amador.



Programa Esporte Esperança, sem data informada.



2017: Jogos Escolares de Belo Horizonte.



2017: Parceria de atividades com o Programa “BH é da Gente”.



Programa “Vida Ativa”: promoção de atividades físicas, de lazer e de socialização para a
população com idade superior a 50 anos, em 46 núcleos localizados em todas as
regionais da cidade, e também em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).



Programa “Superar”: O programa atende alunos com deficiência física, visual,
intelectual, auditiva, com autismo e deficiência múltipla. As atividades são realizadas
em três centros de referência e em seis núcleos de atendimento. São oferecidas 16
modalidades aos alunos: atletismo, basquetebol, tênis de mesa, bocha regular e
paralímpica, voleibol sentado, dança, futsal, goalball, judô, natação, patinação, rúgbi
em cadeira de rodas, funcional e parataekwondo.



Programa “Caminhar”: ampliar o número de praticantes regulares de atividades
físicas em Belo Horizonte, por meio de intervenções em pistas de caminhadas e
escolas, avaliação física periódica com várias medições como peso, Índice de Massa
Corporal (IMC), pressão arterial, teste de flexibilidade e condicionamento
cardiorrespiratório.

URBEL
PROGRAMA BOLSA MORADIA


Legislação:



LEI No 7.597, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1998



Decreto No 11.283, DE 13 DE MARÇO DE 2003



Decreto No 11.375, DE 2 DE JULHO DE 2003

O risco social hoje é entendido como família em situação de rua.
- Art. 5o - As diretrizes de inclusão de beneficiários no Programa Bolsa-Moradia são as
seguintes:
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I - ser morador do Município de Belo Horizonte, há 02 (dois) anos no mínimo;
II - encontrar-se desabrigado ou ser morador de áreas definidas como "de risco", conforme
laudo técnico emitido pela URBEL, indicando remoção definitiva;
III - encontrar-se em situação de risco social que justifique a inclusão no Programa,
conforme laudos emitidos pelas SMAS e URBEL;
IV - ter aprovada pelo órgão executor a concessão da bolsa, com a confirmação da
existência de recurso financeiro específico.
PLANO GLOBAL ESPECÍFICO E PLANO DE REGULAÇÃO URBANÍSTICA
No início dos processos de elaboração dos Planos Globais Específicos das ZEISs, deverá
ser criado o Grupo de Referência da respectiva área.
Os Grupos de Referência poderão ser compostos por representantes da Associação de
Moradores local, por grupos comunitários formais e informais da área específica, por grupos
organizados das áreas de influência da respectiva ZEIS e por moradores interessados. (Lei
no 9959/2010).
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O primeiro reconhecimento do papel da mulher na Política Municipal de Habitação foi a Lei
do Profavela, que define parâmetros para regularização fundiária.
- LEI No 3995, DE 16 DE JANEIRO DE 1985
Artigo 13, Inciso II, § 6o:
§ 6o - Quando se tratar de família não legalmente constituída, a alienação será feita
diretamente à mulher, salvo no caso de acordo entre os co-habitantes, hipóteses em que
esses passarão a ser co-proprietários do respectivo lote.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009.
Legislações LGBT
 Nome Social em Belo Horizonte
DECRETO Nº 16.533, DE 30 DE DEZEMBRO 2016.
Dispõe sobre a inclusão e o uso do nome social de pessoas travestis e transexuais nos
registros municipais e estabelece parâmetros, para seu tratamento no âmbito da
administração direta e indireta.
 Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero
LEI Nº 8.176, DE29DEJANEIRODE2001
Estabelece penalidade para o estabelecimento que discriminar pessoa em virtude de sua
orientação sexual, e dá outras providências.
I.
II.

O constrangimento;
a proibição de ingresso ou permanência;
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III.
IV.
V.

o preterimento, quando da ocupação e/ou imposição de pagamento de mais de uma
unidade,nos casos de hotéis,motéis e similares;
o atendimento diferenciado;
a cobrança extra para ingresso ou permanência.
 Saúde LGBT

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS,
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
Instituída pela Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, e tem por objetivo promover a
saúde integral LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como
contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema
universal, integral e equitativo.
 Defesa dos direitos das minorias
LEI Nº 8719, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a proteção e defesa dos direitos das minorias e pune toda forma de
discriminação e restrição dos direitos individuais do cidadão, previstos na Constituição
Federal.
 Retificação de Nome e de Gênero
Decisão do STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL): Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4275, de 1º de março de 2018, aprovou a alteração do nome e gênero no assento de
registro civil, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo.
A retificação de prenome e gênero de pessoas transexuais e travestis independe de
cirurgias, de apresentação de laudos, de hormonioterapias e de intervenção judicial.
 Criminalização da LGBTFOBIA
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na quinta-feira, 13 de junho de 2019, por 8 votos a
3, permitir a criminalização da homofobia e da transfobia enquadrados na Lei de Racismo
(7716/89), que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por "raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional" até que uma legislação específica sobre o tema seja criada e
aprovada.
 Atendimento socioassistencial da população LGBT
RESOLUÇÃO CONJUNTA CNAS E CNCD/LGBT Nº 01/2018, de 21 de SETEMBRO DE 2018.
Estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento socioassistencial da população
LGBT no Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
 Atuação de Psicólogos
RESOLUÇÃO CFP N° 001/99 DE 22 DE MARÇO DE 1999
Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação
Sexual
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Direitos das Mulheres
“Conferências Mundiais das Mulheres”































1975 (México)
1985 (Nairobi)
1995 (Pequim)
Década de 80 (período da transição democrática), movimentos se organizaram na luta pelo
fim da violência contra as mulheres.
1983 – O Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais foi criado pelo então Governador
Tancredo Neves, por meio do Decreto nº. 22.971, de 24 de agosto de 1983.
1985 – Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte
1995 – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi criado pelo então Prefeito Patrus
Ananias, por meio da Lei nº 6948 de 14/09/1995.
1993 – Programa Cidadania da Mulher.
20/08/1996 – “Benvinda” Centro de Apoio à Mulher.
30/10/1996 – Casa Abrigo “Sempre Viva.
1998 – Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM). Criada pela Lei nº 7.552
de17/07/1998.
2002 – Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher.
2003 – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e Secretaria Especial de
Políticas da Promoção da Igualdade Racial (ambas com status de Ministério e vinculadas a
Presidência da República).
2005 – Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência – NUDEM.
2006 – Lei 11.340/2006) Maria da Penha.
2006 – Acompanhamento e Consolidação da Política Nacional de Combate à Violência
contra as Mulheres ( Rede Estadual de enfrentamento à violência contra as
Mulheres/SPM/Agende e a organização não governamental CEPIA – Cidadania, Estudo,
Pesquisa, Informação e Ação).
2007 – Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (17/08/2007).
2007 – Assinatura do Protocolo de Intenções do Consórcio Regional de Promoção da
Cidadania das Mulheres das Gerais no dia nacional da não violência contra a mulher, com a
presença dos prefeitos de BH, Betim, Contagem e Sabará.
2007 – Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais
2007 Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e familiar
contra a Mulher.
2008 – Consórcio Mulheres das Gerais (Lei nº 9557 de 13/05/2008/CMBH).
2008 – Instalação da 13ª, 14ª Varas Criminais Especializadas em Violência Doméstica.
2011 – A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (COMSIV – TJMG) foi criada, em 29 de setembro de
2011, a partir de determinação da Resolução 128/2011 do CNJ.
2012 – Instalação da 15ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica.
2014 – Criação da 16ª Varas Criminais Especializadas em Violência Doméstica.
2018 – 1º, 2º, 3º e 4º Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de Belo Horizonte, especializados em julgar os feitos previstos na Lei Maria da
Penha.
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Arcabouço Legal
 Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
 Lei 13.104/2015 (Feminicídio)
 Lei 13.718/2018 (Importunação Sexual)
 Lei Maria da Penha
No Brasil, a Lei Maria da Penha (lei nº 11.340, de 2006) define violência doméstica e familiar
contra a mulher como qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente
de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação.
 LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015.
Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para
prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art.1o da Lei
no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.
O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Homicídio simples Art. 121 [...]
Homicídio qualificado [...]
§ 2º [...]
Feminicídio [...]
VI – Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
I – violência doméstica e familiar;
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Aumento de pena
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for
praticado:
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com
deficiência;
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR)
Art. 2o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda
que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e VI);


Lei da Importunação Sexual
Lei nº 13.718 de 24 de setembro de 2018
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Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar os
crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes
sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e
definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga
dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções
Penais).
Art. 1o Esta Lei tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro,
torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e
dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelece causas de aumento de pena para esses
crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Importunação sexual”
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”
Art. 217-A.
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações
sexuais anteriormente ao crime.” (NR)
“Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir,
publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou
sistema de informática ou telemática -fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que
contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua
prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por
agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de
vingança ou humilhação.
Exclusão de ilicitude
§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em
publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso
que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior
de 18 (dezoito) anos.”
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação
penal pública incondicionada.
Parágrafo único. (Revogado). (NR)
Art. 226.
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título
tiver autoridade sobre ela;
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:
Estupro coletivo
a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;
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Estupro corretivo
b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.” (NR)
“Art. 234-A
III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez;
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente
transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador ou se a vítima é idosa ou pessoa
com deficiência.” (NR)
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