
CONSTRUINDO O DIREITO Á CIDADE 

SEM EXCLUSÃO SOCIAL



Informações

Participantes 
Participarão mulheres representantes dos estados 
e dos movimentos filiado à UNMP.

Convidados 

Representantes de movimentos não filiados à Representantes de movimentos não filiados à 
UNMP, assessorias técnicas, palestrantes, ONG´s 
parceiras, representantes da secretaria de políticas 
publicas para as mulheres.

Local

Centro Pastoral Dom Fernando, Avenida Anápolis,     
No. 2020, Jardim das Aroeiras Goiânia – GO

Taxa de InscriçãoTaxa de Inscrição

R$ 5,00 ( inclui alimentação)  

Para maiores informações

União Nacional por Moradia Popular (UNMP)

Rua Conselheiro Furtado n° 692 
sala 3 Liberdade- São Paulo
Fone: (11) 3825-5725 ou 3667-2309 
Fax:Fax:   (11) 3822-0090 
e-mail: secretaria-unmp@uol.com.br  
Site:   http://www.unmp.org.br/

Sempre defendendo a proposta 
autogestionária, o direito à cidade e 
também a participação popular nas 
políticas públicas, a UNMP iniciou sua 
articulação em 1989. Ela trabalha na 
articulação de movimentos de luta  por 

moradia em todo o Brasil: são associações de 
favelados, encortiçados, sem-teto, ocupações de terra, 
conjuntos habitacionais e dos moradores de áreas de risco.  
AtualmenteAtualmente os movimentos filiados a UNMP estão 
localizados em 22 estados brasileiros. Organiza-se em 
grupos de base nas regiões metropolitanas e interior, 
articulando-se regionalmente nos principais pólos dos 
estados, e representados na (em) instância nacional.
A UNMP defende o direitos e deveres que todas (os) têm de 
exercer sua cidadania, solidariedade e justiça. 

Programação

Terça - feira 20 de novembro 2012 

08:00   Credenciamento e café
09: 30  Boas vinda e mística de abertura 
    Cada um dos componentes da mesa terá  
    direito de fazer breve uso da palavra.  
10:00   Análise de conjuntura e debate10:00   Análise de conjuntura e debate
    Mesa : Mulher e Moradia, construindo o Direito        
    a cidade sem exclusão social  
    Atividade : Apresentação dos 24 estados que já        
    criaram a secretarias de mulheres e debate
11:30   Debate
13:30   Almoço
14:30   14:30   Planejamento estratégico para avançar na luta.
18:00   Oficinas 
    1. Despejos em favelas e cortiços 
    2. Moradia em áreas de risco 
    3. Relações de gênero e pós-ocupação 
    4. Formação e acesso aos programas de habitação
16:00   Apresentação das oficinas
20:00   Jantar20:00   Jantar 
22:30   Noite cultural 

Quarta - feira 21 de novembro  2012 

08: 00  Café
09: 00  Mística de Abertura 
10:00   Agenda de luta
13:00   Almoço

Visitas nos projetos Habitacionais em Goiás.Visitas nos projetos Habitacionais em Goiás.
16:00   Encerramento 

apoio :


