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A construção deste plano teve o assessoramento técnico realizado pela Secretaria de Estado da Mulher, através do
projeto “fortalecendo as políticas de gênero nos municípios maranhenses: estadualização do plano nacional de políticas
para as mulheres” – CONVÊNIO Nº 098/2010 SPM/PR.
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Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Estreito-MA.

Apresentação

A Secretaria Municipal da Mulher de Estreito-MA, criada pela lei nº 38 de 2007, tem na construção do Plano Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres o instrumento norteador para a implementação das ações, como parte integrante do Plano de Governo da
Administração Municipal.
As questões afetam as condições e meios de vida das mulheres do município de Estreito-MA, tem conquistado espaços cada vez mais
amplos e qualificados de debate na sociedade. Com o intuito de promover diálogo no município de Estreito, foi criada a Secretaria Municipal da
Mulher com o papel de articular, direcionar e orientar as ações de políticas públicas para mulheres.
O presente Plano apresenta o conjunto de ações a serem executadas no ano de 2013 a 2015 para promoção e defesa dos direitos das
mulheres, incluindo as perspectivas de gênero e geração, a participação dos diferentes atores envolvidos, a interação e integração das políticas
públicas municipais para otimização de esforços e alcance dos resultados esperados.
A elaboração deste Plano constitui-se como passo fundamental no estabelecimento do compromisso com a sociedade de abertura de
canais de participação democrática, com envolvimento das instituições públicas, entidades e organizações da sociedade civil que atuam direta ou

12

-5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

E S T R E I TO 1
9

82

indiretamente com o tema, criando um ambiente colaborativo de troca e construção de conhecimento. Considerando a dinâmica das relações
sociais e da realidade local, faz-se necessária, a partir da avaliação e monitoramento das ações, uma revisão periódica das metas estabelecidas
neste Plano, e para tanto será determinante a divulgação das ações, a criação de espaços de discussão, a ampliação de parcerias e pessoas
envolvidas.
O desafio do enfrentamento as desigualdades sociais está posto, a operacionalização do Plano Municipal de Políticas para Mulheres de
Estreito se insere nesse ambiente que por vezes parece caminhar lentamente, mas que tem conquistas significativas para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária onde os direitos são assegurados.

Introdução

Neste Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres são apresentadas as principais, metas, ações, estratégias e parcerias a serem
desenvolvidas no presente exercício priorizando os direitos das mulheres no município de Estreito-MA.
Esta proposta tem como princípio desenvolver políticas públicas que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres sob a
perspectiva de gênero, classe, raça e etnia, promovendo sua transversalidade nos órgãos públicos municipais e a participação da sociedade civil
organizada.
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Caracterização do Município
Informações Gerais
A formação do município de Estreito começa em 1909, século XIX, quando foi constituído um povoado em razão da sua localização no
ponto de melhor travessia do Rio Tocantins recebendo a denominação de Estreito.
Em 1938 o povoado é elevado à categoria de distrito de Estreito passando a fazer parte administrativamente de Carolina. Em 1954 através de Lei
estadual, Estreito é emancipado. Em 1957 o Supremo Tribunal Federal considerou a lei que criara o Município inconstitucional e rebaixou
Estreito à categoria de povoado, novamente pertencendo administrativamente a Carolina, agora com o nome de Paranaidji, palavra indígena que
quer dizer lugar de Limo. Finalmente em 12 de maio de 1982, Estreito recebe novamente a condição de município conforme se caracteriza nos
dias de hoje, como uma das principais cidades do sul do Estado do Maranhão.
A população total de Estreito, de acordo com dados do Instituto Brasileito de Geografia e Estatísticas – IBGE (2010) é de 35.835 habitantes,
sendo 25.778 residentes na zona urbana (71,93%) e 10.057 residentes na zona rural (28,07%). A área total do município de Estreito é de 2.718,97
km², perfazendo uma densidade demográfica de 13,18 hab/km².
O município de Estreito possui como área considerada rural o montante de 140.039 hectares (ha) distribuídos por 1.532 estabelecimentos
de propriedade particular ou condomínio/consórcio ou cooperativa ou sociedade anônima ou instituição de utilidade pública ou ainda outra
condição dominial. Quanto à caracterização do uso do solo, observamos dentre as principais formas de uso e ocupação do solo a presença de

12

-5

E S T R E I TO 1
9

82

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

matas/florestas nativas ou plantadas com 47.221 ha (33,71%), pastagem/forrageiras plantadas com 63.312 ha (45,21%), pastagem nativa com
18.891 ha (13,48%), sistemas agroflorestais com 2.614 ha (1,86%) e lavouras permanentes ou temporárias com 3.054 ha (2,18%). Pelo gráfico
abaixo é possível melhor visualização destas ocupações:
Informações Geográficas
“Estreito tem localização espacial a uma latitude 06º33’38 sul e a uma longitude 47º27’04” oeste, estando a uma altitude de 153 metros e a 750
km da capital, São Luis-MA. O município de Estreito faz divisa com o Estado do Tocantins e Maranhão, onde se encontram construídas duas
pontes, que unem os Estados de Tocantins e Maranhão: Ponte do Estreito MA na rodovia BR-010 e a Ponte Ferroviária de Estreito-MA na
Ferrovia Norte Sul.Também conhecida como portal de entrada para o sul do Maranhão e regiões norte, central e centro-oeste, está localizada às
margens do rio Tocantins, cortada pela principal rodovia federal que liga o norte do país ao centro–oeste (Belém Brasília), que tem a maior ponte
reta em extensão sobre um rio, além da ferrovia norte sul como principal corredor de exportação ligando Tocantins e Maranhão, através da maior
ponte férrea construída sobre concreto no Estado.

O clima predominante é do tipo Tropical com duas estações bem distintas: uma seca e outra chuvosa. A pluviosidade média anual é de
aproximadamente 1.600mm, concentrada nos meses de novembro a abril, trata-se de um clima tropical quente e seco, o regime térmico é pouco
variável, oscilando entre 26° e 28°, baixando no mês de junho para aproximadamente 20°C.
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A área territorial do município está inserida no bioma cerrado, conhecido por abrigar espécies vegetais arbustivas, bastante tortuosas, raízes
profundas, cascas grossas, folhas largas como suas principais características. A sua vegetação é composta por cerrados, caatingas, chapadas,
várzeas e brejos com existência de madeira de lei como aroeira, pau d’arco, tamburi, angelim, jatobá, cedro, sucupira, entre outras. São espécies
com ocorrência significativa e consideradas de produção extrativista como o pequi, bacuri, buriti, bacaba, caju, açaí, cajá, entre outras.
Serviços Sociais Básicos
Saúde
Para o atendimento a população residente há um total de 10 estabelecimentos, sendo 08 deles públicos municipais e 02 estabelecimentos privados
e um com serviço de internação total – Hospital Municipal de Estreito –, 07 estabelecimentos tipo postos de saúde e 02 centros de apoio à
diagnose e terapia total.
Dos estabelecimentos, 08 dispõem de atendimento médico ambulatorial com médicos em especialidades básicas. Em 06 destes estabelecimentos
(postos de saúde) há serviços de atendimento odontológico (dentistas). No Hospital Municipal é disponibilizado atendimento médico
especializado nas áreas de pediatria, obstetrícia, psiquiatria, clínica médica, ortopedia/traumatologia e emergências, com um total de 55 leitos
para internação.
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Educação
A rede de ensino municipal conta com escolas municipais, estadual e particular ou privada. Para o atendimento do público do ensino pré-escolar,
o município disponibiliza um total de 49 escolas, sendo 46 escolas componentes da rede pública municipal e 03 escolas componentes da rede
privada. O atendimento ao ensino fundamental, o município possui um total de 57 escolas, sendo 53 escolas da rede pública municipal, 02
escolas da rede publica estadual e 02 escolas da rede privada. Já a demanda do ensino médio é suprida por 04 escolas, sendo todas da rede
pública estadual (100%).

No quadro abaixo temos quantitativos de matrículas realizadas no ano letivo/2009 (Estadual, Municipal e Privada):

ORD

REDE DE

REDE DE

REDE DE

NÍVEL DE ENSINO / Nº

ENSINO

ENSINO

ENSINO

DE MATRÍCULAS

ESTADUAL

MUNICIPAL

PRIVADA

(QTDADE)

(QTDADE)

(QTDADE)

1.553

166

1.719

5.664

280

6.475

1

PRÉ-ESCOLA

2

FUNDAMENTAL

3

MÉDIO

TOTAL GERAL

531

1.388
531

8.605

TOTAL

1.388
446

9.582
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Fonte: IBGE/2010

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Estreito é 0,659, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento
Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento
de 0,265), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,153), seguida por Renda e por Longevidade. (Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013)
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Estreito – MA
IDHM e componentes

1991

IDHM Educação

0,118

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
% de 5 a 6 anos freqüentando a escola
% de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
IDHM Longevidade
Esperança de vida ao nascer (em anos)
IDHM Renda
Renda per capita (em R$)

15,07
23,31
9,01
8,11
1,26
0,636
63,15
0,493
172,06

2000
0,271
23,35
63,60
33,35
16,04
3,96
0,685
66,11
0,553
250,24

2010
0,536
44,44
87,59
71,77
51,94
24,14
0,800
73,02
0,666
503,29

12

-5

E S T R E I TO 1
9

82

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Saneamento

O município de Estreito possui de acordo com dados do IBGE/2010, um total de 9.090 domicílios com moradores, sendo 7.554 domicílios
(83,10%) são abastecidos através de rede pública de abastecimento, 1.248 domicílios (13,72%) são abastecidos através de poço ou nascente, 236
domicílios (2,59%) são abastecidos através da coleta de água do rio, córrego ou açude e 56 domicílios (0,59%) tem abastecimento por outras
formas.

Com relação aos serviços de esgotamento sanitário, do total de 9.090 domicílios a maior parte destes, ou seja, 8.030 unidades (88,33%) possuem
sistema de esgotamento sanitário (banheiro) e 1.060 domicílios não possuem (11,67%). Das unidades que possuem alguma forma de esgotamento
sanitário, em 106 domicílios (1,32%) ocorre através de rede geral de esgoto ou pluvial, para 715 domicílios (8,90%) este se dá através de fossa
séptica, já para grande maioria dos domicílios, ou 6.902 unidades domiciliares (85,97%) este procedimento é feito através de fossa rudimentar ou
fossa negra, para 166 domicílios (2,06%) os resíduos são descartados em valas e para 141 domicílios (1,75%) o descarte ocorre por alternativas
diversas.
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O município conta com serviço de coleta de lixo que atende a maioria absoluta dos domicílios (74,05%), para outra parcela de unidades
domiciliares (21,68%) o descarte é feito através da queima, são ainda jogados a “céu aberto” (3,06%) ou ainda dado outra forma de destino
(1,21%), conforme gráfico abaixo.
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População e Indicadores Socioeconômicos Municipais
Entre 2000 e 2010, a população de Estreito teve uma taxa média de crescimento anual de 4,57%, o que representou um aumento significativo em
relação a década anterior, quando a taxa média de crescimento anual foi de 2,36%, bem acima da taxado Estado (1,02% entre 2000 e 2010 e
1,02% entre 1991 e 2000) e do país (1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000). Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização
cresceu 15,51%.

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - Estreito – MA
População

População (1991)

% do Total (1991)

População (2000)

% do Total (2000)

População (2010)

% do Total (2010)

18.580

100,00

22.930

100,00

35.835

100,00

Homens

9.394

50,56

11.599

50,58

19.017

53,07

Mulheres

9.186

49,44

11.331

49,42

16.818

46,93

11.571

62,28

15.846

69,11

25.778

71,94

7.009

37,72

7.084

30,89

10.057

28,06

-

62,28

-

69,11

-

71,94

População total

Urbana
Rural
Taxa de Urbanização

Estrutura Etária
Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Estreito passou de 72,07% para 51,60%, ou seja, reduziu a população oumenos de 14 anos e de 65
anos (população dependente) ou mais em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). O índice de envelhecimento, ou
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seja a população de 65 anos ou mais em relação á população de menos de 15 anos, evoluiu de 4,88% para 4,65%. Entre 1991 e 2000, a razão de
dependência foi de 91,56% para 72,07%, enquanto o índice de envelhecimento evoluiu de 3,92% para 4,88%.

Estrutura Etária da População - Estreito – MA
Estrutura Etária

População (1991)

% do Total (1991)

População (2000)

% do Total (2000)

População (2010)

% do Total (2010)

Menos de 15 anos

8.151

43,87

8.485

37,00

10.531

29,39

15 a 64 anos

9.700

52,21

13.326

58,12

23.638

65,96

729

3,92

1.119

4,88

1.666

4,65

91,56

0,49

72,07

0,31

51,60

0,14

-

3,92

-

4,88

-

4,65

65 anos ou mais
Razão de dependência
Índice de envelhecimento

Como principais indicadores socioeconômicos, tem-se o Índice de Gini¹ e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
O Índice de Gini é responsável pela aferição do grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per
capita. Seu valor varia de 0 (zero) - quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor) a 1 (hum) - quando a
desigualdade é máxima ou apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula.
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Pelos índices apurados no gráfico abaixo, tendo como referência dados do Brasil, Região Nordeste e Estado do Maranhão no período de 2003 a
2009, observamos variação considerável nos indicadores estaduais com acentuada redução no índice entre o período de 2006 a 2008, mas já
apresentando novamente tendência de elevação no ano de 2009 (índice de 0,5370). No gráfico abaixo é possível melhor visualização dos dados
quantitativos:
Já o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), parte do pressuposto de que, para aferir o avanço de uma população não se deve considerar
apenas a dimensão econômica (PIB – Produto Interno Bruto), mas também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a
qualidade da vida das populações. O IDH tem como objetivo oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Não pode ser entendido como uma representação da
"felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver", mas sim estabelece indicadores passíveis de aferição da qualidade
do local em que se vive. Além do indicador renda, o IDH também leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a educação.
Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer e para o indicador saúde faz-se avaliação pelo índice de
analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. Essas três dimensões (renda, longevidade e educação) têm a mesma
importância no índice, que varia de 0 (zero) a 1 (hum).
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Para melhor observação, compreensão e análise do processo histórico dos indicadores de desenvolvimento do município, observamos no gráfico
abaixo, pelo período compreendido da década de 90, os valores atribuídos do IDH no âmbito municipal (IDHM) para os indicadores renda,
longevidade e educação, a saber:
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Estreito teve um incremento no seu IDHM de 97,90% nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da
média de crescimento estadual (78,99%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo
do índice, que é 1, foi reduzido em 48,88% entre 1991 e 2010.

Taxa de Crescimento

Hiato de Desenvolvimento

Entre 1991 e 2000

+ 40,54%

+ 20,24%

Entre 2000 e 2010

+ 40,81%

+ 35,90%

Entre 1991 e 2010

+ 97,90%

+ 48,88%

Estreito ocupa a 2924ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 2923 (52,52%) municípios estão em situação melhor
e 2.642 (47,48%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 217 outros municípios de Maranhão, Estreito ocupa a 10ª posição,
sendo que 9 (4,15%) municípios estão em situação melhor e 208 (95,85%) municípios estão em situação pior ou igual.
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Políticas Públicas para as Mulheres no Município de Estreito
Secretaria Municipal da Mulher

O diálogo sobre a situação das mulheres e das políticas públicas para seu atendimento faz parte da história principalmente de entidades que tem
atuação voltada para esse público.
O debate institucional e sistematizado das questões relacionadas à promoção da igualdade, á violência contra mulher entre outros é mais recente e
seus registros estão dispersos e localizados, sendo as ações realizadas de forma não integrada.
Com o objetivo de promover a articulação entre os órgãos e entidades de forma a viabilizar e facilitar a execução das políticas públicas criada em 07
de Agosto de 2007 (Lei Municipal nº 38/2007) a Secretaria Municipal da Mulher tendo com a finalidade de planejar, organizar, dirigir, coordenar
planos, programas, projetos e ações que visem a defesa dos direitos das mulheres Estreitense assegurando-lhe uma plena participação na vida
socioeconômica e acompanhar políticas públicas pela ótica de gênero, e desenvolver ações de prevenção e enfrentamento da violência contra as
mulheres.
As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Mulher teve início em 2007, através de caminhada por um movimento de mulheres na luta em
busca da defesa dos direitos da mulher no sentido de seu reconhecimento enquanto espaço. Atualmente a Secretaria funciona junto com a Secretaria
Municipal de Assistência Social do município de Estreito com uma equipe de (02) duas pessoas, comprometidas com a operacionalização deste
Plano.
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A partir do reconhecimento da realidade local e frente aos desafios impostos a Secretaria de Políticas para Mulheres de Estreito propõe a
implementação deste Plano em consonância com as definições da Secretaria de Políticas para as Mulheres e os princípios de diretrizes do Plano
Nacional de Políticas para Mulheres.

Transversalidade de gênero nas políticas públicas
A introdução do conceito de gênero nas políticas públicas tem ocorrido de modo gradativo e progressivo. Quando fala-se de gênero a abordagem
extrapola o termo mulher, focar nesse significado é simplificar as propostas, o que resulta em ações voltadas para o atendimento de mulheres. A
Secretaria Municipal da Mulher entende a transversalidade do tema e busca sua divulgação e adoção como princípio para a definição das políticas
públicas setoriais.

Participação e controle social
A participação e controle social são de fundamental importância, pois constitui como uma estratégia de intervenção para redução das desigualdades e
uma oportunidade para o exercício efetivo da democracia. (acrescentar texto)
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Princípios e diretrizes das políticas públicas para as mulheres
Em consonância com os princípios do Plano Nacional de Políticas para Mulheres sua atuação orienta-se pelos princípios de igualdade e respeito à
diversidade, de equidade, de autonomia das mulheres, de laicidade do Estado, de universalidade das políticas, de justiça social, de transparência dos
atos públicos e de participação e controle social, bem como pelas seguintes diretrizes:


Garantir a implementação de políticas públicas integradas para a construção e a promoção da igualdade de gênero, raça e etnia;



Garantir o desenvolvimento democrático e sustentável levando em consideração as diversidades regionais, com justiça social, e assegurando que

as políticas de desenvolvimento promovidas pelo Estado brasileiro sejam direcionadas à superação das desigualdades econômicas e culturais. Isto
implica a realização de ações de caráter distributivo e desconcentrado de renda e riquezas;


Garantir o cumprimento dos tratados, acordos e convenções internacionais firmados e ratificados pelo Estado brasileiro relativos aos direitos

humanos das mulheres;


Fomentar e implementar políticas de ação afirmativa como instrumento necessário ao pleno exercício de todos os direitos e liberdades

fundamentais para distintos grupos de mulheres;


Promover o equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em termos de recursos econômicos, direitos legais, participação política e relações

interpessoais;
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Combater as distintas formas de apropriação e exploração mercantil do corpo e da vida das mulheres, como a exploração sexual, o tráfico de

mulheres e o consumo de imagens estereotipadas da mulher;


Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e histórica que expressa a opressão das mulheres e que precisa ser

tratada como questão de segurança, justiça e saúde pública;


Reconhecer a responsabilidade do Estado na implementação de políticas que incidam sobre a divisão social e sexual do trabalho; na importância

social do trabalho tradicionalmente delegado às mulheres para as relações humanas e produção do viver; na importância dos equipamentos sociais e
serviços correlatos, em especial de atendimento e cuidado com crianças e idosos;


Contribuir com a educação pública na construção social de valores que enfatizem a importância do trabalho historicamente realizado pelas

mulheres e a necessidade da criação e viabilização de novas formas para sua efetivação;


Garantir a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos currículos escolares, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas

educativas, a produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias;


Garantir a alocação e execução de recursos nos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para a

implementação das políticas públicas para as mulheres;


Elaborar, adotar e divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população afrodescendente e indígena, como subsídios para a

formulação e implantação articulada de políticas públicas de saúde, previdência social, trabalho, educação e cultura, levando em consideração
arealidade e a especificidade urbana e rural. Conferir especial atenção à implantação do quesito cor nos formulários e registros nas diferentes áreas;
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Formar e capacitar servidores/as públicos/as em gênero, raça, etnia e direitos humanos, de forma a garantir a implementação de políticas públicas

voltadas para a igualdade;


Garantir a participação e o controle social na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, colocando à

disposição dados e indicadores relacionados aos atos públicos e garantindo a transparência de suas ações;


Criar, fortalecer e ampliar os organismos específicos de direitos e de políticas para as mulheres no primeiro escalão de governo, nas esferas

federal, estadual e municipal.
Plano Municipal de Políticas para as mulheres no município de Estreito
A Secretaria Municipal da Mulher está engajada no enfrentamento das expressões da questão social da mulher, a partir de uma intervenção de
maneira a promover a cidadania, acesso aos direitos, o combate às desigualdades e a promoção das mesmas, às condições de vida com justiça e
dignidade. Dentro dessa perspectiva, o combate à violência domestica insere-se no rol de objetos de trabalho da Secretaria Municipal da mulher,
explicitando a necessidade da intervenção quanto à garantia de direitos às usuárias vitimadas. Por esse tipo de violência, seja física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral.

Fortalecer e apoiar a implementação de Política de atenção integral das Mulheres, visando à melhoria das condições de saúde, sendo resguardadas as
identidades e vinculadas às questões de raça/etnia, de geração, de orientação sexual e de mulheres com deficiência. (SPM);
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Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, não lesbofóbica, mediante apoio às políticas de
educação de qualidade,além de políticas culturais, de esporte e lazer que assegurem tratamento igualitário entre mulheres e homens pelas
instituições e pelos profissionais;
Valorização, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e
a produção, sistematização e monitoramento dos dados da violência contra as mulheres;
Fortalecer a implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, por
meio de difusão da lei e dos instrumentos de proteção de direitos, bem como por meio de ações educativas para o enfrentamento à exploração
sexual e ao tráfico de mulheres, para a promoção de direitos sexuais e desconstrução dos estereótipos e mitos relacionados à sexualidade das
mulheres.
Promover autonomia econômica das mulheres urbanas e rurais, considerando as desigualdades de classe e raça entre mulheres e homens,
desenvolvendo ações específicas e exclusivas e contribuindo para a modificação da desigual divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas
de erradicação da pobreza e na garantia da participação das mulheres no desenvolvimento do país.
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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E METAS ALCANÇADAS PELO OS SEGUINTES EIXOS.
1. Eixo - Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social.
Ações
- Ofertar oficinas de
qualificação profissional
que gere renda e
promova a cidadania
das mulheres de baixa
renda que vivem em
situação de violência.
Viabilizar espaços para
comercialização
de
artesanato produzido
pelas
Organizações
Comunitárias Femininas
em
eventos
promovidos
pelo
município.
Incentivar o acesso das

Responsável
Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Assistência Social.

Parceiros
- SENAR
- MDS

Metas
Anualmente

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Assistência Social.

Sec. Estadual de
Agricultura
- SENAR
- SEBRAE
- SPM
Conselho Estadual da
Mulher

Até 2015

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de

Sec. de Municipal de

Anualmente
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mulheres
aos Assistência Social.
empreendimentos
econômicos solidários e
fortalecer a rede de
mulheres na economia
solidária
- Realizar campanhas Sec. Municipal da Mulher.
municipais de combate
à
discriminação
baseada em gênero,
raça/etnia e geracional
em relação ao mercado
de trabalho.

Agricultura
- SENAR
- SEBRAE
- SPM

Sec. Municipal do
Trabalho.
- Sec. Extraordinária de
Igualdade Racial.
- SEMU
- SPM
-Conselhos de Direitos

Anualmente

2. Eixo - Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos.
Ações
Responsável
- Divulgar para as Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
mulheres na 3ª idade Saúde.
medidas de prevenção
de doenças crônicodegenerativas e hábitos

Parceiros
- SENAR
- MDS
- Sec. Estado da saúde.
- Ministério da saúde
Conselho de Saúde

Metas
Anualmente
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saudáveis.
-Implementar
um Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
modelo de atenção à Saúde.
saúde
mental
das
mulheres.
- Incluir e consolidar no Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
âmbito do SUS o recorte Saúde.
racial/étnica
e
orientação sexual nas
ações saúde da mulher.
- Realizar campanhas
municipais de combate
de prevenção e o
controle das doenças
sexualmente
transmissíveis e da
infecção pelo HIV/AIDS
na população feminina
Implantar a Ficha de
Notificação/investigação
de Violência Doméstica,
Sexual e/ou Outras
Violências, garantindo a
implementação da Lei

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Saúde.

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Saúde.

- Sec. Estado da saúde.
- Ministério da saúde
- SPM

Até 2015

- Sec. Estado da saúde.
- Ministério da saúde
- Semu
- SPM
Conselho Estadual da
Mulher
- Sec. Estado da saúde.
- Ministério da saúde
- Semu
- SPM
- MEC

Anualmente

- Sec. Estado da saúde.
- Ministério da Saúde
- SPM
- Semu
Conselho de Saúde

Até 2015

Anualmente
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10.778/2003
(Notificação
Compulsória)
serviços de saúde.

nos

3. Eixo - Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres
Ações
Construir
Rede
de
Serviços Especializados
de Atendimento às
Mulheres em Situação
de Violência.
Promover
ações
e
campanhas
de
conscientização
e
combate a violência
doméstica
Promover
seminário
sobre gênero e violência
contra a mulher com
recorte
geracionais,orientação
sexual e mulheres com

Responsável
Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Saúde.

Parceiros
- MDS
- Sec. Estado da Saúde.
- Ministério da Saúde
- DPE

Metas
Anualmente

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Saúde.

- Sec. Estado da Saúde.
- Ministério da Saúde
- SEMU
- SPM

Anualmente

Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal de
Saúde.

Sec. Estado da Saúde.
- Ministério da Saúde
- SEMU
- SPM
- MEC

Anualmente
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deficiência para os
gestores/a municipais
Divulgar a Lei Maria da Sec. Municipal da Mulher.
Penha
Realizar A Campanha 16
Dias de Ativismo pelo Fim
da Violência contra as
Mulheres

Sec. Municipal da Mulher.

- SEMU
- Ministério Público
- SPM
- SEMU
- Ministério Público
- SPM
- Defensoria Pública
- SPM

Anualmente

Anualmente

4. Eixo-Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão
Ações
Estimular a ampliação da
participação de mulheres em
cargos de lideranças
políticas e de decisão, no
âmbito de representação dos
movimentos sociais,
Conselhos e onde estas

Responsável
Sec. Municipal da Mulher e Gabinete
do Prefeito.

Parceiros
- SEMU
- SPM

Metas
ANUALMENTE
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mudanças se façam
necessárias

( ATRAVÉS

DE SEMINÁRIOS)

5. Eixo - Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com garantia de justiça ambiental,
soberania e segurança alimentar.
Ações
Responsável
- Fortalecer a importância do -Sec. Municipal da Mulher e Agricultura.
trabalho
campo

de
e

de

mulheres

do

Parceiros
Secretaria do Estado do
Trabalho e Secretaria de
Agricultura

Metas
ANUALMENTE

- Sec. do estado do
Trabalho, Órgão Gestor
e Agricultura.

Anualmente

Secretaria de Agricultura
e Órgão Gestor.

Anualmente

comunidades

tradicionais
- Capacitar mulheres de - Sec. Municipal da Mulher.
comunidades tradicionais para
atividades de Geração de
Renda
- Fortalecer a participação -Sec. Municipal da Mulher.
destas

mulheres

no

PAA,

Garantia Safra, Pronaf e etc.
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- Realizar rodas de conversas -Sec. Municipal da Mulher.
nos povoados para informação
e esclarecimentos quanto os
direitos das mulheres.

Secretaria da Mulher e
Secretaria Municipal de
Saúde e Sec. Municipal
de educação.

Anualmente

6. Eixo - Educação para igualdade e cidadania

Ações
Responsável
Elaborar
plano
de -Sec. Municipal da Mulher
formações
inicial
e Municipal de Educação.
continuada para capacitar os
diretores
escolares,
coordenadores da SEMED,
supervisores de escola e
professores
da
rede
municipal de ensino sobre
temas voltados ao estudo e
problematização
da
violência, descriminação e
preconceito
contra
as
mulheres, considerando as

e

Parceiros
Sec. -Secretaria de Municipal
de Assistência Social,
-Secretaria de Educação.
- SEMU
- Ministério Público
- SPM
- Defensoria Pública
- SEBRAE

Metas
Até 2015
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dimensões raciais, étnicas,
de origem, de classe, de
idade, de orientação sexual,
de identidade de gênero e as
mulheres com deficiência.
- Realizar dramatizações Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal Secretaria de Municipal
de Assistência Social,
com
os
alunos
das de Educação.
-Secretaria de Educação.
modalidades de ensinos
-SEMU
-SEBRAE
oferecidas nas escolas da
-SINE e SENAR
rede municipal de ensino

Anualmente

sobre o tema em pauta
- Elaborar e avaliar materiais Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal Secretaria de Municipal
de Assistência Social,
didáticos, visando identificar de Educação.
-Secretaria de Educação.
a contribuição ou não destes
-SEMU
-SEBRAE
materiais no trabalho de
-SINE e SENAR
conscientização do aluno nos

Anualmente

direitos humano, destacando
o direito da mulher.
- Realizar oficinas sobre Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal
empreendedorismo para as de Educação.

Secretaria de Municipal
de Assistência Social,

Anualmente
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mães
e/ou
mulheres
responsáveis pelos alunos
matriculados nas escolas da
rede municipal de ensino (
área urbana e rural)
- Matricular as mulheres Sec. Municipal da Mulher e Sec. Municipal
analfabetas do município de de Educação.
Estreito no Programa Brasil

-Secretaria de Educação.
-SEMU
-SEBRAE
-SINE e SENAR
Secretaria de Municipal
de Assistência Social,
-Secretaria de Educação.
-SEMU
-SEBRAE
-SINE e SENAR

Anualmente

Ações de monitoramento e avaliação
Para se atingir os resultados esperados faz-se necessário e estabelecimento de objetivos, metas e construção do plano de ação
para cada eixo, além disso, será elaborado um plano de monitoria e avaliação para auferir o alcance das metas e impacto das
ações, possibilitando as correções de rumo para o alcance dos objetivos.

a) Ações programadas e resultados obtidos;
b) Metas previstas e as alcançadas;
c) Os recursos previstos, liberados e os aplicados;
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d) A relação entre as estruturas orçamentárias e programáticas;
e) A demanda da Secretaria da Mulher

Considerações Finais
Agradeço a Deus por permitir a direção desta gestão e a todos que contribuíram para a elaboração deste plano municipal, na certeza
que junto com a equipe e os parceiros realizaremos as propostas do plano e assumimos o envolvimento de profissionais de diversas áreas em
diferentes níveis hierárquicos, porém todos participando direta ou indiretamente.
Em nosso plano evidenciamos a importância de aprofundar o desafio de buscar prestação de atendimento às mulheres vítimas pela violência
doméstica, considerando a complexidade da demanda em questão e as dificuldades vivenciadas na prática na sensibilização para essa demanda
política que deve ter o alcance mais abrangente possível para a continuidade desse trabalho em busca de combater a violência doméstica e sexual e
que irá possibilitar novos conhecimentos, mais informações as essas mulheres, bem como redesenhar o papel dos profissionais que atuam nas

políticas públicas para mulheres no município de Estreito, com relação ao acolhimento das vítimas e na sensibilização da comunidade em foco
com vistas a superar a violência doméstica.

