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Atividades previstas e propostas para 2007

Unidade Temática Gênero e Município

Rede Mercocidades

 Coordenação: Belo Horizonte (Brasil)

                          Responsável: Márcia de Cássia Gomes

                          (comdimbh@pbh.gov.br) – 55 31 3277 9758

Sub-coordenação:  Canelones (Uruguai): Responsável: Selma Varsi

                                 Mar del Plata(Argentina): Responsável : Betina Ducant.

Introdução

Belo Horizonte participa ativamente da Rede Mercocidades desde o seu ingresso

na mesma. Sediamos a Secretaria Executiva no período 99/2000 e somos a maior

cidade brasileira no Conselho Executivo da Rede. Fomos coordenadores das

Unidades Temáticas de Educação (2005) e de Turismo (2005 e 2006).

Histórico UT de Gênero e Município

A Unidade Temática de Gênero e Município da Rede Mercocidades foi criada em

setembro de 1999 em Belo Horizonte, por ocasião da experiência acumulada do

Fórum Mulher e Desenvolvimento, fundado na Terceira Cúpula da Rede realizada

em Córdoba, em 1997.

Objetivos Gerais

� Contribuir para o fortalecimento institucional da Rede Mercocidades através

dos trabalhos da UT de Gênero e Município;
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� Fortalecer o compromisso das cidades participantes da UT de Gênero e

Município  com a implementação e ampliação das políticas de gênero em seus

municípios.

Objetivos específicos

� Propiciar o diálogo entre as cidades participantes da UT de Gênero e

Município sobre as políticas de gênero no Mercosul;

� Propiciar o intercâmbio de boas práticas em políticas públicas de gênero.

Ações propostas para 2007

Conforme reuniões da Unidade Temática Gênero e Município realizadas em

outubro e novembro de 2006, definimos que a  Proposta de Trabalho para o ano

de 2007  será a seguinte:

� Construção de um instrumento de trabalho comum para promover o debate

sobre o tema do Trabalho Doméstico;

� Elaborar um documento com informação de cada cidade em relação a projetos

de cooperação internacional que possam fortalecer a U.T.;

� Construir um documento de comunicação para a  integração das cidades da

U.T.;

� Elaborar una proposta de relatoria para conhecer os trabalhos desenvolvidos

durante o ano de 2007 de cada integrante da Unidade Temática;

� Construção de uma carta compromisso com eixos comuns para as cidades da

U.T.:
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� Dar continuidade as negociações com a Ministra do Paraguai para que a

Unidade Temática Gênero e Município possa participar das Reuniões

Especializadas de Mulheres (REM) em Coordenação com a Secretaria

Técnica;

� Desenvolver atividades comuns entre outras unidades temáticas a exemplo da

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local;

Atividades Previstas para 2007

� Realização no mês de maio de 2007, na cidade de Recife (Brasil), de um

Seminário sobre  Orçamento Participativo com enfoque nas questões de

gênero, com o apoio financeiro da UNIFEM;

� Realização de mais dois  seminários, um no município de Córdoba e outro em

Belo Horizonte,  nos meses de junho e outubro respectivamente;

� Realização da Reunião da UT de Gênero e Município no âmbito da XIII

Cumbre de Mercocidades em 2007.

Para desenvolver as atividades previstas acima estamos buscando o apoio de

entidades de cooperação internacional.

Belo Horizonte,13 de março de 2007.

Márcia de Cássia Gomes

           Coordenadora dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte


