Evento Dia Internacional da Mulher 2021
1ª Reunião Preparatória – 2/2/2021 – 9h30min



















Associação Mineira de Municípios – AMM
Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais – Fetaemg
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB
Conselho dos Direitos das Mulheres de Timóteo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM
Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte
Diretoria de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte
Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância – Demid/Polícia
Civil de Minas Gerais
Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais – Fesempre
Fórum de Mulheres do Mercosul Brasil
Gabinete da vereadora Bella Gonçalves
Gabinetona
Juventude Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira – Juventude Cenarab
Núcleo de Defesa da Mulher – Nudem/Defensoria Pública
Núcleo de Promoção à Saúde e Cultura da Paz
Ocupacao Vitória/Izidora
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL-BH
Primeira Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica
Rede de Enfrentamento Contra a Violência à Mulher de Minas Gerais
Secretaria Adjunta de Mulheres da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras – CTB
Secretaria de Estado de Educação – SEE
Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores – PT-MG
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais – Sinpro
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – Sindpol
Subsecretaria de Direitos de Cidadania









Deputada Andreia de Jesus
Deputada Ana Paula Siqueira
Deputada Leninha
Assessoria da Deputada Ana Paula Siqueira
Assessoria da Deputada Andreia de Jesus
Assessoria da Deputada Laura Serrano
Assessoria da Deputada Leninha
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Gerência-Geral de Projetos Institucionais – GPI
Gerência de Comunicação em Mídias Digitais – GCMD
Gerência de Relações Públicas – GRP
Assessoria de Imprensa – GID
Gerência-Geral de Consultoria Temática/Direitos Humanos – GCT/GDH
Gerência de Rádio e TV – GTV
Escola do Legislativo – ELE

•
•

Aberta a reunião sob a coordenação da Deputada Andreia de Jesus.
A Deputada explicou como tem se dado a organização e a realização dos eventos institucionais na ALMG, num formato totalmente
remoto, de acordo com as recomendações sanitárias para o combate à pandemia de Covid-19. Por um lado, o novo formato traz
uma série de desafios; por outro, amplia a possibilidade de participação de representantes de todas as regiões do estado.
Passada a palavra para as Deputadas Leninha e Ana Paula Siqueira para suas saudações.
A Deputada Leninha ressaltou a importância de uma agenda ampla, que contemple questões enfrentadas pelas mulheres nas
diferentes regiões de Minas Gerais.
A Deputada Ana Paula Siqueira também ressaltou o alcance de um evento remoto, com a possibilidade de participação de muitas
mulheres que não poderiam participar presencialmente. A Deputada falou ainda sobre a necessidade de o evento seguir com o
propósito de reconhecer as lutas femininas, mas também identificar os desafios futuros, sobretudo aqueles advindos da pandemia,
como a intensificação das desigualdades sociais.
Breve apresentação das participantes.
A Deputada Andreia de Jesus explicou brevemente suas expectativas para o evento. Ela considera importante que o tema da
violência contra a mulher se mantenha presente, mas que dialogue com a questão da pandemia. Questões como a manutenção da
renda e dos territórios; os desafios de educar os filhos em casa; o aumento da violência doméstica e outras tantas são produtos da
pandemia, com um impacto enorme na vida das mulheres. Ressaltou que não se deve focar apenas na realização de um evento
que discuta temas relevantes, mas também é necessário que seja algo propositivo. Falou sobre a necessidade de utilizar todas as
ferramentas disponíveis na estrutura da Assembleia, como programas de TV, rádio, podcasts, cursos ou lives realizados em
parceria com a Escola do Legislativo. Além disso, é possível pensar também na realização de uma audiência pública.
A Deputada defendeu que haja espaço na programação para contar a história de mulheres que fizeram a diferença durante a
pandemia, seja na atuação direta no combate à pandemia, na área da saúde; seja promovendo ações sociais relevantes para
auxiliar populações em situação de vulnerabilidade; seja na gestão pública; ou qualquer tipo de atuação cujo propósito tenha sido
enfrentar as dificuldades trazidas pela pandemia.
Foi levantada ainda a possibilidade de que, no evento de 2021, seja lançado um edital de fotografias para que as fotos sejam
utilizadas na programação do evento de 2022.
A equipe técnica apresentou uma proposta de cronograma para a organização do evento.
Aberta a palavra para que as participantes mencionassem temas que consideram importantes.
Foram mencionados os seguintes temas: desconstrução da masculinidade tóxica; a luta das mulheres em tempos de pandemia
(saúde, trabalho, auxílio emergencial, vacina, educação, saúde mental); educação das mulheres para a utilização dos
equipamentos existentes (caminhos para a denúncia, rede de apoio às mulheres que se encontram isoladas em casa com seus
agressores, alternativas aos meios convencionais de denúncia); amor-próprio feminino; invisibilidade do trabalho doméstico;
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vulnerabilidade feminina pós-pandemia (autonomia financeira, empregabilidade feminina, dificuldades ampliadas para as mães
solo, economia solidária, atuação das gestoras públicas municipais na oferta de caminhos para a geração de renda e a autonomia
financeira das mulheres); violências contra a mulher (física, psicológica, política, institucional, obstétrica).
Ressaltou-se a importância de se dar voz às instituições para que informem o que têm feito pelas mulheres ao longo da pandemia.
Apontou-se a dificuldade trazida pelo formato remoto do evento. Historicamente, os eventos realizados pela ALMG para marcar o
Dia Internacional da Mulher já não atingem as mulheres periféricas. As atividades remotas excluirão ainda mais esse público, pois
o acesso à internet, e até mesmo à energia elétrica, é restrito nas periferias e nas ocupações.
Sugeriu-se a criação de grupos de trabalho para cuidar de cada uma das atividades propostas para a programação do evento e
ressaltou-se a necessidade de atuação voltada às mulheres nos territórios (rodas de conversa, por exemplo), para empoderá-las.
A equipe técnica reforçou a ideia trazida pela Deputada Andreia de Jesus, de se pensar em um ciclo ou seminário mais propositivo,
e, nesse sentido, pode pensar em algo que considere as mulheres periféricas, o que dependerá, em parte, das estratégias de
comunicação.
Não houve votação quanto à manutenção da marca “Sempre vivas”, no entanto, parece haver consenso nesse sentido. Algumas
ideias de adaptação do nome são: “Sempre vivas tá on” (utilizando conhecido bordão da internet e relacionando-o ao novo formato
do evento, organizado e realizado remotamente); “Sempre vivas: Mulheres na luta pela vida, frente à invisibilidade que mata”; e
“Sempre vivas: A luta das mulheres em tempos de pandemia”.
Agendada a próxima reunião para o dia 9 de fevereiro, terça-feira, às 9h30min.
Encerrada a reunião.
Dia 9 de fevereiro de 2021, terça-feira, às 9h30min.
Link de acesso à reunião: https://zoom.us/j/91030508347?pwd=YkR0ajdVOW5wVHJ3dmUvQnhCUGlvZz09
(ID da reunião: 910 3050 8347 / Senha de acesso: 763312)

