
MULHERES E MORADIA

CONVITE

Contato UMM-SP: 
3667- 2309 ou 3825-5725
www.sp.unmp.org.br

SEMINARIO´

Construindo o Direito à Cidade,
sem exclusão social!

DATA: Dia 06 de março de 2010

LOCAL: Sede da UMM-SP, Rua Conselheiro Furtado 692,

Liberdade, São Paulo

HORÁRIO: 8h30 – 17h00



PROGRAMAÇÃO

SÁBADO, DIA 06 DE MARÇO DE 2010

8:30 Credenciamento e café

9:00 Boas vindas e mística de abertura

9:30 Mesa: “Mulheres e Moradia, construindo o Direito

à Cidade, sem exclusão social”

10:30 Debate

12:00 Almoço

13:00 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

14:00 Apresentação das oficinas

15:00 Café

15:15 Encaminhamentos e agenda de Luta

16:30 Mística de encerramento

Nossas cidades são expressões de múltiplas desigualdades e diferenças
de classes, gerações e gêneros. 

No município de São Paulo, o governo vem fazendo diversos despejos
desordenados nas favelas e nos cortiços, deixando muitas mulheres
e suas famílias sem moradia. Ao mesmo tempo, a ausência de uma
política adequada de moradias populares está entre as principais
causas das ocupações em áreas de risco. 

A União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, constituída em sua
maioria por mulheres, sempre defendeu a proposta autogestionária,
o direito à moradia e à cidade e a participação popular nas políticas
públicas. O movimento organiza-se em torno desses princípios comuns
que se traduzem em reivindicações, lutas concretas e propostas dirigidas
ao poder público nas três esferas do Governo.

Na perspectiva de uma construção de novas relações sociais de gênero,
mais igualitárias e democráticas, entre homens e mulheres, a UMM-SP
quer aprofundar a discussão sobre o lugar das mulheres nas cidades.
O desafio é pensar como as políticas urbanas podem contribuir para
a redução das desigualdades sociais e de que maneira elas podem
contribuir para o processo de formação, organização e emancipação
das mulheres.
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