Convite
Sra. Mariana Soledad Pérez
Integrante de Ciscsa – AFM
Organizacion Direito a Cidade para as Mulheres.
A União Nacional por Moradia Popular realizará: 2º. SEMINÁRIO DE
MULHERES UNMP : “Construindo o Direito à cidade com inclusão social”
Nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2016, no Jacaré Eventos, Sitio dos Santos,
Village de Jacumã, Conde – PB.
As cidades devem ser um espaço de realização de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem estar
coletivo de todas as mulheres, em condições de igualdade, equidade e justiça,
assim como o pleno respeito a produção social do habitat. Todas as mulheres
têm direito de encontrar nas cidades as condições necessárias para a sua
realização política, econômica, cultural, social e ecológica, assumindo o dever de
solidariedade e justiça.
O encontro é um momento de reflexão e integração coletiva com as
lideranças da UNMP, as entidades organizacionais do setor nacional e
internacional, tais como Movimento Social, Cooperativas Habitacionais,
Sindicatos, Associações e Poder Público. O seminário tem como foco principal
promover o Direito das mulheres no Direito à Cidade e à moradia e múltiplas
desigualdades e diferenças de classes, gerações e gêneros.
Nesse sentido, queremos convidá-lo para participar desse evento,
para mesa de abertura no dia 01 e 02 mesa de Analise da Contura, evento
que deve reunir mais de 150 lideranças dos movimentos populares e
organizações nacionais e internacionais. Gostaríamos de contar com a sua
contribuição.
Solicitamos sua confirmação de presença através do e-mail:
unmp@uol.com.br , umppbunmp13@gmail.com, ou fone 11 3667-2309, Graça
Xavier 11 99157 0100, Simone Inocêncio 62 98148 4550, Josélia Santos 83
998629536, Alberto Freire 83 986541035,
Para mais informações ver o
programa em anexo.
Atenciosamente,
Coordenação Secretaria de Mulheres da UNMP
Maria das Graças Xavier, Simone Inocência, Josélia santos e Alberto Freire.
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