
Balanço das atividades realizadas no ano de 2012: 
As reuniões ordinárias do Conselho Municipal da Mulher e do Fórum Temático da 

Mulher do Orçamento Participativo acontecem mensalmente. 
 
Janeiro/12  
- Seminário com a Guarda Municipal “A comunicação e os direitos humanos das mulheres” 
Objetivo: realizado em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, 
Secretaria de Comunicação e Serviços Públicos, para intensificar junto a guarda municipal, 
o diálogo sobre gênero, a imagem da mulher na mídia, o espaço das redes sociais como 
instrumento de respeito as diferenças. 
Participantes: 130 Guardas (homens e mulheres). 
 
- homenageadas do Bloco Nem com uma Flor – realizada na câmara Municipal 
Objetivo: fazer uma homenagem as mulheres que se destacaram na nossa cultura e no 
enfrentamento da violência. Receberam a homenagem: O Grupo de Mulheres Cidadania 
Feminina, Grupo Sorriso Alegre e as Mulheres do Alto Santa Terezinha. 
Participantes: 120 mulheres. 
 
-  Planejamento interno da SEM para o ano de 2012 
Objetivo: realizado com o apoio da Secretaria de Planejamento, que expôs o balanço da 
gestão municipal e a importância de planejar e executar as ações.  
Participantes: 25 integrantes da SEM 
 
- Lançamento do Programa Pernambuco – Trabalho e empreendedorismo das mulheres –  
Realizado no auditório Capiba. 
Objetivo: realizado através do apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo 
federal em parceria com a secretaria de políticas para as mulheres do governo estadual. 
Participaram 200 mulheres, que foram selecionadas 50 delas, para participar de 
capacitações realizadas pelo SEBRAE. 
 
- Batuque pelo fim da violência contra as mulheres - troca dos kits pela camisa do Bloco 
Nem com uma Flor nas RPA’s 
Objetivo: descentralizar a troca dos kits de higiene pessoal pela camisa do bloco, que 
aconteceu nos espaços públicos nas 06 RPA’s da cidade, no Conselho Municipal da Mulher 
e na URB – Recife. 
Participantes: foram trocados 652 kits 
 
 
 
Fevereiro/12  
 
- Baile Municipal do Recife – Divulgação dos serviços de atendimento as mulheres em 
situação de violência (Centro de Referência Clarice Lispector e Casa Abrigo Sempre Viva) 
Objetivo: divulgar durante o baile os serviços de atendimento as mulheres em situação de 
violência (Centro de Referência Clarice Lispector e Casa Abrigo Sempre Viva). 
 
 



- Saída do Bloco Nem com uma Flor 
Objetivo: O único bloco de prevenção a violência contra a mulher do Brasil. Foram 
arrecadados 3580 kits de higiene pessoal, que foram destinados para os serviços de 
atendimento as mulheres em situação de violência.  
Participantes: acompanharam o bloco mais de 2.500 mulheres. 
 
 
- Carnaval 2012 
Objetivo: divulgação dos serviços de atendimento as mulheres em situação de violência na 
Central do Carnaval, pólos e polinhos carnavalescos.  
Plantão especial no Centro de Referência Clarice Lispector e Casa Abrigo Sempre Viva. 
Público beneficiado: visitaram os espaços 3.000 mulheres 
 
Março/12  
- Plenária das Mulheres no mês de março “a cidade avança com a participação das 
mulheres”– realizada na URB  
Objetivo: confraternização das mulheres, a secretaria presta conta das suas ações realizadas 
durante o ano. 
Foi realizada a assinatura da criação do Comitê da Dimensão de Gênero do Recife. 
Participantes: 246 mulheres 
 
- Conversa de Quintal – realizado nas 06 RPA’s da cidade 
Objetivo: dialogar sobre identidade e resistência das mulheres negras, realizado em parceria 
com o Observatório Negro. 
Participantes: 160 mulheres 
 
- As Delegadas do Fórum Temático das Mulheres do Orçamento Participativo realizam  
Pesquisa nas unidades de saúde da cidade. 
Objetivo: para efetivação da prioridade eleita na plenária do OP/2011, relacionada ao 
tempo de entrega dos exames preventivos, as delegadas realizaram uma pesquisa em 02 
unidades de saúde de cada RPA.  
O resultado será entregue a Secretaria de Saúde para conhecimento e providências 
necessárias 
Participantes: foram entrevistadas 200 mulheres. 
 
Abril/12  
- Encontro com as Mulheres Lésbicas nas RPA’s 
Objetivo: realizar Rodas de Diálogo sobre as conquistas e desafios das mulheres lésbicas 
para o reconhecimento dos direitos.  
Participantes: 150 mulheres 
 
-  Início do Fórum de prioridades do Orçamento Participativo 
Objetivo: construir coletivamente a cédula de votação da plenária temática da mulher do 
OP, através destes fóruns realizado nas 06 RPA’s da cidade. 
Participantes: 400 mulheres 
 



- Encerramento do projeto “Núcleo de formação em Orçamento Público para as mulheres” 
– realizado no auditório Capiba. 
Objetivo: entrega dos certificados as mulheres delegadas do Orçamento Participativo 
temático e regional. 
Participantes: 150 mulheres 
 
 
Maio/12  
- Oficinas sobre “Criação dos Indicadores de Gênero do Recife” – realizado no auditório do 
Forte do Brum, nos dias 09 e 10/05. 
Objetivo: realizar oficinas sobre a criação dos indicadores de gênero do Recife, com as 
gestoras e gestores do município. O projeto está sendo executado com o apoio da ONU-
Mulheres.  
Participantes: 25 gestoras e gestores. 
 
- 03 de maio 
Realização do Fórum Gestor de Gênero 
Local: 12º andar, das 09 às 12 horas 
  
- 2 a 4 de maio  
 Fortalecimento da Rede de Mulheres Tecendo Economia Popular e Solidária – 
Cadastramento e Avaliação dos produtos no Conselho Municipal da Mulher – Edifício 
Igarassu, 30 - Praça Nossa Senhora do Carmo, Salas 1303/1304 – São José 
  
- 9 de maio 
 Seminário “80 anos do voto feminino: Na autonomia econômica das mulheres e equidade 
no trabalho” 
Local: Auditório Capiba - 15º andar, das 09 às 13 horas. 
 
-  17 de maio 
Fórum de Gênero do Recife – Unicap. 
Tema: Desigualdade de raça socioeconômico e educacional na Cidade do Recife 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, das 18 às 21 horas. 
Bloco J, Rua da Soledade, 42 – Boa Vista 
 
- 24 de maio 
Encontro com as mulheres do Calçadão dos Mascates – Qualificação do trabalho das 
mulheres no trabalho informal. 
Local: Calçadão dos Mascates, da 08 às 17horas 
 
- Encontro com as mulheres da Rede Tecendo Economia Popular e Solidária. 
Tema: Educação para cooperação e participação das mulheres. 
Centro de Formação de Educadores Professores Paulo Freire 
 
- 29 de maio  
Entrega dos Kit’s das mulheres do Projeto 100 Cittá  
Local: auditório Capiba – 15º andar, das 09 às 12 horas 


