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REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO

GÊNERO E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES
Realizou-se em Brasília, República Federativa do Brasil, no dia 23 de outubro de

2017, sob a Presidência Pro Tempore brasileira, reunião do Grupo de Trabalho
de Gênero e Direitos Humanos das Mulheres, no âmbito da XXX Reunião de

Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL, com a participação das
delegações da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da

República do Paraguai e República Oriental do Uruguai, como Estados Partes; e
da República do Equador e da República do Chile como Estados Associados, nos
termos da Decisão CMC N® 18/04.

1- ABERTURA

A Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB) foi dada as boas vindas as
delegações estrangeiras e nacionais e as organizações da sociedade civil
presente.

A lista de participantes consta como Anexo I.

2- Foi apresentada a Agenda das tratativas e aprovada.
A Agenda da reunião consta como Anexo II.

3- APRESENTAÇÃO

DO

PLANO

NACIONAL

DE AÇÃO

SOBRE

MULHERES PAZ, E SEGURANÇA NO BRASIL.

A Presidência Pro Tempore do Brasil apresentou o Plano Nacional sobre

Mulheres Paz e Segurança no Brasil, fez um aparato geral sobre as políticas
desenvolvidas no Brasil, bem como tratou da legislação pertinente e informou que
o Brasil está envolvido com o plano nacional de ação mulher paz e segurança,
que inclui dois eixos: O combate ao feminicídio e a violência contra a mulher.

O Plano brasileiro fundamenta-se em dois objetivos estratégicos que permeiam
todo o seu conteúdo: •

A- A transversalização de gênero em todas as ações levadas a cabo pelo país
no âmbito da paz e da segurança internacionais;
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B - o empoderamento de mulheres e meninas como agentes promotores da paz
duradoura. A transversalização de gênero e o empoderamento de mulheres e
meninas conformam estratégias fundamentais para que se adote uma perspectiva
inclusiva e sustentável de paz e segurança.

4-

REAPRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO

DE UM DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO NOS PAÍSES DA REGIÃO, APOIANDO
O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DE FEMINICIDIO E
homicídio agravados PELA QUESTÃO DE GÊNERO.

Em relação a essa proposta, a representante do Instituto de Politicas Publicas de
Direitos Humanos (IPPDH), informou que não pode apresentar números e dados
sobre feminicidio por questões de financiamento institucional, contudo foi incluído
de forma indireta na apresentação do documento sobre violência contra as
mulheres por razão de gênero.

Proposta foi aprovada por todos os presentes.

5- APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DO DOCUMENTO SOBRE "VOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES POR RAZÃO DE GENERO" IPPDH.

A presente proposta foi apresentada pela representante do Instituto de
Politicas Publicas de Direitos Humanos (IPPDH) e após discursões foi
aprovada, com o compromisso em seguir o cronograma proposto no
documento da RAADH (Anexo III).

6- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO E
DELEGAÇÃO DE MANDATO PARA O IPPDH.
A representante do Instituto de Politicas Publicas de Direitos Humanos

(IPPDH), apresentou documento com proposta de preparação de um material
com linguagem comum e acessível, com o proposito de envolvimento dos órgãos
governamentais, a campanha de boas práticas para combater a violência contra
as mulheres.

Documento foi aprovado e ficou acertado que na próxima

RAADH será

apresentado o conteúdo da campanha da mensagem. (Anexo IV).

7-

APRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

CONTRA AS MULHERES E MENINAS.

Apresentação sobre a temática foi demonstrada uma pesquisa realizada pelo
instituto PLAN, com ênfase maior através da demonstrado da disparidade entre

meninos e meninas e principalmente, demonstrar que pode-se desconstruir o
machismo e implementar a cultura do empoderamento das mulheres meninas.
A representante do Paraguai relatou sobre os programas que o Pais desenvolve
em matéria de gênero e compartilhou as boas práticas.

A representante do Equador apresentou as Ações do País informando que o
presidente do Equador apresentou á Assembléia Nacional a proposta de Lei
Orgânica para a erradicação de violência de Gênero contra as mulheres, e
compartilhou as boas práticas.

8-

APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO BIENAL

DO GRUPO GÊNERO E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES

Avaliado pelas delegações o plano de trabalho vigente (Anexo V). se acordou dar
continuidade aqueles objetivos em execução. A respeito desse assunto o Brasil
comprometeu-se a enviar as delegações um projeto de Plano de trabalho que os
contemple para analise e discursão. Como sugestão da Delegação da Argentina,
se propõe que esse. projeto seja discutido em, pelo menos, em três vídeos
conferências, antes de sua apresentação na próxima RAADH.
Essa proposta foi apreciada e aprovada.

ANEXOS

Os Anexos que formam parte integrante da presente Ata são os seguintes:
Anexo I

Lista de Participantes

Anexo II

Agenda

Anexo llí

Proposta apresentada pela representante do Instituto de
Politicas Publicas de Direitos Humanos (IPPDH)
ento com proposta de campanha de comunicação
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Anexo IV
Anexo V
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LISTA DE PARTICIPANTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE GÊNERO E DIREITOS HUMANOS DAS
MULHERES
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