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Apresentação

O plano Municipal de Políticas para as Mulheres no Município de São
Benedito do Rio Preto-Ma pretende identificar a política de gênero com o intuito
de garantir direitos básicos às mulheres mediante a oferta de serviços,
projetos, programas, benefícios articulados com as diferentes políticas publicas
existentes deste município apresentando as ações a serem desenvolvidas no
âmbito municipal no ano de 2013, 2014, 2015, onde contamos com o
Assessoramento Técnico da Secretaria Estadual da Mulher pelas técnicas
Lêda Rêgo (Ouvidora da Mulher) e Maria Helena Veiga(Chefe do Dep. de
Gestão e Articulação).
Ao definirmos metas para o desenvolvimento das atividade, ações ou
serviços voltados às mulheres do municípios, para este período visamos a
busca de estratégicas de consolidação de direitos e conseqüente melhorias de
qualidade de vida das mulheres. Ressaltando que tais direitos estão pautados
nos municípios, orientadores da Política Nacional para as Mulheres.
Este Plano tem como objetivos principal ultrapassar as desigualdades de
gênero que ainda são vislumbradas a Sociedade e ser instrumento orientador
de estratégia de rompimento das mesmas.
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São Benedito do Rio Preto
É

em município brasileiro do estado do Maranhão.

Sua

população

estimada em 2004 era de 17.153 habitantes.

História
Os primeiros habitantes deste município foram as famílias de José
Rodrigues de Mesquita e de Rufino Alves da Silva, donos de engenhos e
comerciantes que se estabeleceram nesta região por volta de 1874.
Logo depois vieram também as famílias de João Rodrigues de Sousa, José
Carlos de Mesquita, Izabel Alves de Morais, Tertuliano Torquato de Mesquita,
Juventino Magalhães, Bernardo da Cunha Mesquita, Antônio Torquato de
Mesquita e Manoel Alvino de Mesquita, todos vindos do Ceará e hoje muitos
destes dão nome à prédios públicos, praças e bairros desta cidade. Estas
pessoas desenvolviam um trabalho agrícola na produção de cana-de-açúcar,
mandioca, arroz e algodão.
Estas famílias fundaram a Vila de São Benedito que fazia parte na época
do município de Vargem Grande, até que em 1949, no mandato do governador
Sebastião Archer da Silva, através da lei 156 de 21 de outubro de 1948, cria o
município do Curuzu, com o primeiro prefeito nomeado: Domingos Rodrigues
Mesquita, e em seguida o primeiro prefeito eleito: Raimundo Erre Rodrigues.
O nome Curuzú origina-se do nome de uma localidade no Paraguai onde o
Brasil venceu uma batalha durante a Guerra do Paraguai e depois no local o
exército construiu o Forte de Curuzú. As pessoas responsáveis pelas reformas
dos nomes dos municípios na época da fundação utilizaram este nome em
homenagem à vitória brasileira na chamada de Batalha do Curuzú.
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O nome São Benedito foi escolhido por ter sido o antigo nome da vila e em
homenagem ao santo padroeiro da cidade. Rio Preto foi usado por representar
o rio que corta a cidade, por ser um dos principais motivos do povoamento da
cidade e por que na época já existia um município brasileiro com o mesmo
nome do santo.

Histórico de São Benedito do Rio Preto Maranhão - MA
Por volta de 1874, chegou às terras onde se ergue o atual Município,
acompanhado de sua família, o cearense Rufino Alves da Silva. Ali passou a
residir. Cultivado o solo, a localidade foi crescendo. Seu fundador lhe deu o
nome de São Benedito.Em conseqüência das secas que, por vários anos,
assolaram o Ceará, várias famílias vieram para o Maranhão. Algumas se
fixaram em São Benedito, contribuindo para o progresso do povoado. A
localidade passou a vila em 1926. Depois de ter seu nome alterado para
Curuzu, em 1943, foi elevado a Município, desmembrado do de Vargem
Grande. Em 1955, passou a denominar-se São Benedito do Rio Preto.
Gentílico: cruzuense ou são-beneditense
Formação Administrativa
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município
de Vargem Grande o distrito de São Benedito.Assim permanecendo em
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei
estadual nº 820, de 30-12-1943, o distrito de São Benedito passou a
denominar-se Curuzu. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943,
o distrito já denominado Curuzu permanece no município de Vargem Grande.
Elevado à categoria de município com a denominação de Curuzu, pela lei
estadual nº 269, de 3112-1948, desmembrado de Vargem Grande. Sede no
distrito de Curuzu. Constituído do distrito sede. Não temos data de instalação.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do
distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
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Pela lei estadual nº 1385, de 03-12-1955, o município de Curuzu passou a
denominar-se São Benedito do Rio Preto. Em divisão territorial datada de 1-VII1960, o município já denominado São Benedito do Rio Preto é constituído do
distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Alteração toponímica distrital
São Benedito para Curuzu alterado, pelo decreto-lei estadual nº 820, de
30-12-1943.
Alteração toponímica municipal Curuzu para São Benedito do Rio Preto
alterado, pela lei estadual nº 1385, de 03-12-1955.

Perfil da cidade de São Benedito do Rio Preto, MA
Caracterização do território
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Área
936,06 km²
IDHM 2010
0,541
Faixa do IDHM
Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599)
População (Censo 2010)
17799 hab.
Densidade demográfica
19,02 hab/km²
Ano de instalação
1948
Microrregião
Chapadinha
Mesorregião
Leste Maranhense
IDHM
RendaLongevidadeEducação199120002010
IDHM
0,272
0,368
0,541
Componentes
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São Benedito do
Rio Preto é 0,541, em 2010. O município está situado na faixa de
Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010,
a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,230), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e
2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,108), seguida por Renda e por Longevidade.
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São
Benedito do Rio Preto – MA

IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,114

0,222

0,452

9,93

15,48

29,13

23,77

55,99

88,61

12,42

30,01

79,34

8,23

14,70

33,97

4,27

5,58

23,53

0,571

0,619

0,749

59,24

62,12

69,95

IDHM Renda

0,309

0,364

0,468

Renda per capita (em R$)
Evolução
Entre
2000

54,62

76,86

147,34

% de 18 anos ou mais com ensino
fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
% de 11 a 13 anos frequentando 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)

e

2010

O IDHM passou de 0,368 em 2000 para 0,541 em 2010 - uma taxa de
crescimento de 47,01%. 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 27,37% entre 2000 e 2010.
Entre

1991

e

2000

O IDHM passou de 0,272 em 1991 para 0,368 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 35,29%. 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 13,19% entre 1991 e 2000.
Entre

1991

e

2010

São Benedito do Rio Preto teve um incremento no seu IDHM de 98,90% nas
últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e
acima

da

média

de

crescimento

estadual

(78,99%).

O

hiato

de
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desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o
limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 36,95% entre 1991 e 2010.
Evolução do IDHM - São Benedito do Rio Preto - MA São Benedito do Rio
Preto

Maior

(IDHM)Menor

(IDHM)Média

do

Brasil

Média

do

Estado:Maranhão1990200020100,00,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0
Taxa
de Hiato
de
Crescimento Desenvolvimento
Entre 1991 e 2000 + 35,29%

+ 13,19%

Entre 2000 e 2010 + 47,01%

+ 27,37%

Entre 1991 e 2010 + 98,90%

+ 36,95%

Ranking
São Benedito do Rio Preto ocupa a 5306ª posição, em 2010, em relação aos
5.565 municípios do Brasil, sendo que 5305 (95,33%) municípios estão em
situação melhor e 260 (4,67%) municípios estão em situação igual ou pior. Em
relação aos 217 outros municípios de Maranhão, São Benedito do Rio Preto
ocupa a 172ª posição, sendo que 171 (78,80%) municípios estão em situação
melhor e 46 (21,20%) municípios estão em situação pior ou igual.
Demografia e Saúde
População
Entre 2000 e 2010, a população de São Benedito do Rio Preto teve uma taxa
média de crescimento anual de 0,80%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a
taxa média de crescimento anual foi de 0,98%. No Estado, estas taxas foram
de 1,02% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. No país, foram de
1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas
décadas, a taxa de urbanização cresceu 57,17%.
População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São
Benedito do Rio Preto - MA

População

População
(1991)

%
do
%
do
%
do
População
População
Total
Total
Total
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
(2010)

População
total

15.057

100,00

16.442

100,00

17.799

100,00

Homens

7.596

50,45

8.344

50,75

9.040

50,79
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Mulheres

7.461

49,55

8.098

49,25

8.759

49,21

Urbana

5.947

39,50

9.173

55,79

11.049

62,08

Rural

9.110

60,50

7.269

44,21

6.750

37,92

39,50

-

55,79

-

62,08

Taxa
de
Urbanização
Estrutura Etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de São Benedito do Rio Preto
passou de 95,39% para 81,72% e o índice de envelhecimento evoluiu de
5,33% para 6,40%. Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 113,79%
para 95,39%, enquanto o índice de envelhecimento evoluiu de 5,01% para
5,33%.
O que é razão de dependência?
população de menos de 14 anos e de 65 anos (população dependente) ou
mais em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente
ativa).
O
que
é
índice
de
envelhecimento?
população de 65 anos ou mais em relação à população de menos de 15 anos
Estrutura Etária da População - São Benedito do Rio Preto - MA
População
Estrutura Etária
(1991)

% do
% do
% do
População
População
Total
Total
Total
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
(2010)

Menos
anos

7.259

48,21

7.150

43,49

6.864

38,56

7.043

46,78

8.415

51,18

9.795

55,03

65 anos ou mais 755

5,01

877

5,33

1.140

6,40

Razão
de
113,79
dependência

0,76

95,39

0,58

81,72

0,46

Índice
de
envelhecimento

5,01

-

5,33

-

6,40

de

15 a 64 anos

15

1991
Pirâmide etária - São Benedito do Rio Preto - MA
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade HomensMulheres10505100
a 45 a 910 a 1415 a 1920 a 2425 a 2930 a 3435 a 3940 a 4445 a 4950 a 5455
a 5960 a 6465 a 6970 a 7475 a 7980 e + 2000 Pirâmide etária - São Benedito
do Rio Preto - MA
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Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade
HomensMulheres10505100 a 45 a 910 a 1415 a 1920 a 2425 a 2930 a 3435 a
3940 a 4445 a 4950 a 5455 a 5960 a 6465 a 6970 a 7475 a 7980 e + 2010
Pirâmide etária - São Benedito do Rio Preto - MA
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade
HomensMulheres10505100 a 45 a 910 a 1415 a 1920 a 2425 a 2930 a 3435 a
3940 a 4445 a 4950 a 5455 a 5960 a 6465 a 6970 a 7475 a 7980 e +
Longevidade, mortalidade e fecundidade A mortalidade infantil (mortalidade de
crianças com menos de um ano) em São Benedito do Rio Preto reduziu 44%,
passando de 52,9 por mil nascidos vivos em 2000 para 29,5 por mil nascidos
vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9
óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e
do país eram 28,0 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente.
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - São Benedito do Rio Preto - MA
1991

2000

2010

59,2

62,1

70,0

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos
73,9
vivos)

52,9

29,5

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos
90,7
vivos)

66,9

32,2

Esperança de vida ao nascer (em anos)

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)
6,1
4,2
3,4
A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em
São Benedito do Rio Preto, a esperança de vida ao nascer aumentou 10,7
anos nas últimas duas décadas, passando de 59,2 anos em 1991 para 62,1
anos em 2000, e para 70,0 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao
nascer média para o estado é de 70,4 anos e, para o país, de 73,9 anos.
Educação Crianças e Jovens
A proporção de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade
escolar

do

município

e

compõe

o

IDHM

Educação.

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na
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escola cresceu 58,26% e no de período 1991 e 2000, 135,55%. A proporção
de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino
fundamental cresceu 164,38% entre 2000 e 2010 e 141,63% entre 1991 e
2000.
A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental
completo cresceu 131,09% no período de 2000 a 2010 e 78,61% no período de
1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio
completo cresceu 321,68% entre 2000 e 2010 e 30,68% entre 1991 e 2000.
Fluxo

Escolar

por

Faixa

Etária

-

São

Benedito

do

Rio

Preto

-

MA199120002010% de 5 a 6 anos freqüentando a escola% de 11 a 13 anos
freqüentando os anos finais do ensino fundamental% de 15 a 17anos com
ensino fundamental completo% de 18 a 20anos com ensino médio
completo0255075100
Fluxo Escolar por Faixa Etária - São Benedito do Rio Preto - MA - 2010São
Benedito do Rio Preto Estado: MA Brasil% de 5 a 6 anos na escola% de 11 a
13anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo% de 15
a

17anos

com

fundamental

completo%

de

18

a

20anos

com

médiocompleto20406080100% de 5 a 6 anos na escola Brasil:91,12%

Em 2010, 48,23% dos alunos entre 6 e 14 anos de São Benedito do Rio Preto
estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade.
Em 2000 eram 34,17% e, em 1991, 13,43%. Entre os jovens de 15 a 17 anos,
17,96% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram
6,83% e, em 1991, 3,89%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 1,77% estavam
cursando o ensino superior em 2010, 0,97% em 2000 e 0,00% em 1991.

Nota-se que, em 2010 , 4,27% das crianças de 6 a 14 anos não freqüentavam
a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 15,60%.
Freqüência escolar de 6 a 14 anos - São Benedito do Rio Preto - MA 2010Não freqüenta (4,27%)Fundamental sem atraso(48,23%)Fundamental
com um ano de atraso (21,79%)Fundamental com dois anos de atraso
(23,44%)No ensino médio (1,31%)Outros (0,96%)23.4%21.8%48.2%
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Freqüência escolar de 15 a 17 anos - São Benedito do Rio Preto - MA 2010Não freqüenta (15,60%)No ensino médio sem atraso (17,96%)No ensino
médio com uma no de atraso (6,87%)No ensino médio com dois anos de atraso
(1,47%)Freqüentando o fundamental(52,07%)Freqüentando o curso superior
(0,42%)Outros (5,61%)15,60%17,96%52,07%
Freqüência escolar de 18 a 24 anos - São Benedito do Rio Preto - MA 2010Não

freqüenta

Freqüentando

o

(72,51%)Freqüentando

fundamental(9,81%)

o

curso

Freqüentando

superior
o

(1,77%)

ensino

médio

(11,12%)Outros (4,79%)11,12%9,81%72,51%
População Adulta
A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a
conhecimento

e

também

compõe

o

IDHM

Educação.

Em 2010, 29,13% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado
o ensino fundamental e 18,73% o ensino médio. Em Maranhão, 44,36% e
28,40% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em
função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade.

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 18,03%
nas últimas duas décadas.

Com

fundamental

completo

completoAnalfabetosOutros33.4%59.1%Analfabetos59,06%

Médio
(59.1%)

7.7%39.1%49.3% 6.9%13.8%37%40.9%
Anos Esperados de Estudo
Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que
inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, São
Benedito do Rio Preto tinha 8,91 anos esperados de estudo, em 2000 tinha
7,02 anos e em 1991 6,18 anos. Enquanto que Maranhão, tinha 9,26 anos
esperados de estudo em 2010, 6,87 anos em 2000 e 6,29 anos em 1991.
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A renda per capita média de São Benedito do Rio Preto cresceu 169,75% nas
últimas duas décadas, passando de R$54,62 em 1991 para R$76,86 em 2000
e R$147,34 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 40,72% no
primeiro período e 91,70% no segundo. A extrema pobreza (medida pela
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em
reais de agosto de 2010) passou de 76,42% em 1991 para 64,47% em 2000 e
para 49,14% em 2010.

A desigualdade aumentou: o Índice de Gini passou de 0,42 em 1991 para 0,66
em 2000 e para 0,62 em 2010.

O que é Índice de Gini?
É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda.Ele
aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa
desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do
lugar.
Renda, Pobreza e Desigualdade - São Benedito do Rio Preto - MA
1991

2000

2010

Renda per capita
54,62
(em R$)

76,86

147,34

%
de
extremamente
76,42
pobres

64,47

49,14

% de pobres

94,32

85,35

66,57

Índice de Gini

0,42

0,66

0,62

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - São Benedito do
Rio Preto - MA

20%
pobres

mais

40%
pobres

mais

1991 2000

2010

5,87

0,00

1,19

16,01 1,92

4,91
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60%
pobres

mais

80%
pobres

mais

20%
ricos

mais

30,25 12,85

15,01

51,34 34,94

36,89

48,66 65,06

63,11

Trabalho
Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais - 2010

40.2%59.8%População economicamente não ativa5.766 (59.8%)
DesocupadosOcupados2010
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de
63,10% em 2000 para 40,21% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de
desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que
estava desocupada) passou de 7,49% em 2000 para 6,69% em 2010.

Ocupação da população de 18 anos ou mais - São Benedito do Rio Preto - MA
2000
Taxa de atividade
Taxa de desocupação
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

2010

63,10 40,21
7,49
6,69
9,50
13,89

Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo
% dos ocupados com médio completo

14,22 37,23
8,96
25,84

Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.

93,15 75,01

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.

98,18 96,16

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 49,53%
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,10% na
indústria de transformação, 6,77% no setor de construção, 0,83% nos setores
de utilidade pública, 7,97% no comércio e 29,24% no setor de serviços.
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Habitação
Indicadores de Habitação - São Benedito do Rio Preto - MA
1991

2000

2010

% da população em domicílios com água
7,29
encanada

11,56

76,86

% da população em domicílios com energia
34,11
elétrica

67,55

92,07

% da população em domicílios com coleta de lixo.
0,68
*Somente para população urbana.

3,15

3,05

Vulnerabilidade social
Vulnerabilidade Social - São Benedito do Rio Preto - MA
Crianças e Jovens

1991

2000

2010

73,90
44,43

52,90
54,76
13,26

29,50
20,44
4,27

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam
nem trabalham e são vulneráveis à pobreza

23,21

33,25

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos

0,93

0,78

1,43

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos

9,04

13,00

14,97

Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%)

-

18,74

13,01

9,88

11,14

30,35

8,37

12,85

10,58

82,47

71,69

62,35

% de vulneráveis à pobreza
98,61
% de pessoas de 18 anos ou mais sem
fundamental completo e em ocupação informal

94,79

85,31

82,83

69,30

Mortalidade infantil
% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola

Família
% de mães chefes de família sem fundamental
completo e com filhos menores de 15 anos
% de pessoas em domicílios vulneráveis à
pobreza e dependentes de idosos
% de crianças extremamente pobres
Trabalho e Renda

Condição de Moradia
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% de pessoas em domicílios com abastecimento
de água e esgotamento sanitário inadequados

2- Objetivos do Plano
 Combater todas as formas de violência e discriminação contra a
Mulher.
 Promover políticas públicas direcionadas a garantia de direitos
das mulheres.
 Propiciar meio de emancipação autonomia econômica, Política
financeira para as mulheres.
 Ampliar exercício da cidadania das Mulheres.
 Ampliar acesso das Mulheres á educação, esporte e ao mercado
de trabalho.
 Promover a garantir saúde das mulheres.
 Reduzir os índice de violência contra as Mulheres.

3- Ações a serem desenvolvidas e metas alcançadas
3.1- Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica

AÇÕES
Ofertar

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

PARCEIROS
oficinas

qualificação profissional Secretaria de Educação
que

gere

promova

a

renda

e Secretaria

de

das mulheres de baixa SENAR, SEMU, MDS e
renda que vivem em SPM

Secretaria

Assist. mulher

cidadania Social, SENAI, SENAC,

situação de violência.

METAS

de
da Anualmente
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Incentivar o acesso das Secretaria da Mulher,
mulheres

aos Secretaria

empreendimentos

Educação,

Secretaria

da Anualmente

de mulher
Secretaria

econômicos solidários e de Assist. Social
fortalecer

a

rede

de

mulheres na economia
solidária.
Realizar

campanhas

municipais de combate Secretaria de Educação
à

discriminação Secretaria

baseada

em

de

Secretaria

da Anualmente

Assist. mulher

gênero, Social, SENAI, SENAC,

raça/etnia em relação SENAR, SEMU, MDS e
ao mercado de trabalho. SPM
Ofertar

cursos Secretaria de Educação

profissionalizantes
articulados

com

aumento

Secretaria

de

Assist. Secretaria

o Social, SENAI, SENAC,

da Anualmente

mulher

da SENAR, SEMU, MDS e

escolaridade

SPM

METAS
 Incentivar o aumento de pelos menos 30% de Mulheres em mercado de
trabalho.
 Apoiar o aumento de construção de creches e pré-escolas em pelo
menos 10% das já existentes
 Aumentar o número de ofertas em 50% de cursos profissionalizantes
voltados às Mulheres.

3.2- Educação para Igualdade e Cidadania
AÇÕES

PARCEIROS
MDS/MEC/S

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL METAS
Sec. Municipal da ATÉ 2015
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Elaborar Plano de formações inicial e EMU/SEDUC
continuada
para
capacitar
os
Diretores escolares, coordenadores
da SEMED, supervisores de escolas
e professores da rede municipal de
ensino sobre tema voltado o estudo e
problematizarão
da
violência,
descriminação e preconceito contra
Mulheres,
considerando
as
dimensões raciais, ética, origem, de
classe, de idade, de orientação
sexual, de identidade de gênero e as
Mulheres co deficiência.
Sec.
Realizar cursos profissionalizante de Municipal da
manicure para as alunas de maiores Mulher
E
que freqüentam a Educação de sec.
Jovens e Adulto
Municipal de
educação
Realizar campanha de sensibilização
para aluno/as E professores/a sobre
os direitos, da Mulher.bem como
dos vários tipos de violência,
preconceito, e discriminação causado
com a Mulher, visando educá-los
para respeitar os gêneros e
diferencias
Incentivar Matriculas das Mulheres
jovens e Adultas do município de
São Benedito do Rio Preto no
Programa Brasil Alfabetizado.

Sec.
Municipal da
Mulher e sec.
De educação.

Mulher E
Municipal
Educação

Sec.
de

Sec.
Afins Até 2015
Social/SEDU/ME
C/SEDES

Sec. Municipal de
Trabalho.
Sec.
EXTRAORDINÁR
IA de Igualdade
Racial.
SEMU
SPM
SEC.
DA SEMU/MEC/SED
MULHER E UC
EDUCAÇÃO

ANULAMEN
TE

80%
DAS
MULHERES
MATRICUL
ADAS

METAS:
 Instruir 100% dos profissionais da rede de ensino sobre a temática de
gênero, étnicas, raciais e de orientação sexual por meio programa
Gêneros e diversidade na escola.
 Sensibilizar 100% dos alunos matriculados as escolas municipais, dos
vários tipos de violência, preconceito, e discriminação causado com a
Mulher, visando educá-lo para respeitar os gêneros e diferenciais.
 Matricular 100% das mulheres do município de São Benedito do Rio
Preto no Programa Brasil Alfabetizado.
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3.3- Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos
AÇÕES
Realizar ações sociais
com
palestras,
orientações sobre prénatal, período puerperal,
climatério,
violência
doméstica e etc.
Promover capacitação
permanente
de
educação em saúde das
Mulheres
para
profissionais de saúde.
Ampliar o acesso das
Mulheres ao programa à
saúde
integral
das
Mulheres.
Promover
Campanha
pela a saúde integral da
Mulher.
Promover
caminhada
em favor dos direitos
reprodutivos
das
Mulheres.
Promover a garantia de
acesso ao atendimento
clínico – ginecológico
das
Mulheres
em
especial
de
grupo
urbanos e rurais.
Realizar palestra e ou
orientações sobre prénatal, período puerperal,
climatério,
violência
doméstica,planejamento
familiar e etc.
Promover a formação
de
profissionais
de
saúde de modo a
garantir o atendimento
adequado
as
necessidades
das
mulheres, vitimas de
violência
sexual
e
domestica

PARCEIROS
SES/Ministério
Saúde

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
da
Secretaria
mulher
Secretaria
Saúde

Secretaria de Saúde do
Estado
Secretaria
mulher
Secretaria
Saúde
Secretaria da Mulher,
Secretaria de Saúde

METAS

Secretaria
Mulher

da Anualmente
e
de

da Anualmente
e
de

da Anualmente

Secretaria
da
Secretaria Estadual de Mulher,Secretaria Anualmente
Saúde
de Saúde
Todas as Secretárias

Anualmente

Secretaria Estadual de
Saúde
Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria Estadual de
Saúde/Ministério
da Secretaria
Saúde
Mulher

da Anualmente

Semu, MP, DPE
Secretaria
Assistência social
MDS

Secretaria
de Mulher

da Anualmente
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Notificar e encaminhar
mulheres atendidas na Secretaria da Mulher,
Secretaria
rede vitima de violência Secretaria
de Mulher
para o CREAS
Assistência Social e
Secretaria da Saúde

da Anualmente

METAS:
 Atender pelos 80% das Mulheres em Idade Fértil (MIF), Mulheres no
climatério e na terceira idade do município de São Benedito do Rio
Preto.
 Fortalecer em 50% os serviços da Política de Saúde municipal Voltada à
Mulher.
 Reduzir em 80% o número de violência contra a Mulher.
 Ampliar em 100% o acesso de Mulheres a serviços ginecológicos.
3.4- Enfretamento de todas as formas de violência contra a Mulher
ÓRGÃO
AÇÕES
PARCEIROS
RESPONSÁVEL METAS
Criar Centro da Mulher
em
situação
de Secretaria Nacional de Secretaria
da Anualmente
Violência
Políticas
para
as Mulher
Mulheres.
Secretaria Municipal de
Políticas
para
as
Mulheres e Prefeitura
Municipal
Realizar
palestras,
campanhas
e
divulgações
sobre
enfrentamento
da
violência
contra
a
Mulher.
Capacitar profissionais
da rede sobre melhores
formas de atendimentos
e encaminhamentos de
mulheres
vítima
de
violência.
Realizar campanha 16

Secretaria
Educação,
MEC.

de Secretaria
de Anualmente
SEMU, Assist. Social

Secretaria da Mulher,
Secretaria de Assist. Secretaria
Social, Secretaria de Mulher
Saúde e Secretaria de
Educação.
SEMU, MP, DP e SPM

Secretaria

da Anualmente

da Anualmente
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dias de ativismo pelo
fim da violência contra
as mulheres.

Mulher

METAS:
 Construir um centro especializado da Mulher em situação de violência.
 Conscientizar pelos menos 40% da população sobre os direitos das
Mulheres e os malefícios que podem ser ocasionados à vida de uma
Mulher vítima de violência.
 Capacitar 70%dos profissionais que pertencem a rede de atendimento
da Mulher vitima de violência.

3.5- Fortalecimento e Participação das Mulheres nos espaços de poder e
decisão.
Ações

Responsáve Parceiros
Metas
l
Realizar
campanha Secretaria da SEMU/TER/Ministéri ANUALMENT
sobre
a, Mulher e
o Publico e SEC E
da Lei 9.504/97
AFINS
estabelece regra que a Gabinete do
doutrina
e
a prefeito
jurisprudência
convencionaram
denominar cota eleitor
al de gênero e assim
sensibilizar
as
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Mulheres em geral
sobre a importância
das
mesmas
em
espaços de decisão e
poder
Estruturar o Conselho Secretaria da Semu/Conselho
Municipal de Direitos Mulher
Estadual da Mulher
da Mulher.

Atá 2015

METAS:
 Conscientizar 50% das Mulheres sobre a importância das mesmas em
espaços de decisão e poder.
 Estruturar em três meses o Conselho Municipal de Direitos da Mulher.

3.6- Desenvolvimento sustentável com Igualdade Econômica e
Social

AÇÕES
Promover a ampliação
de
campanhas
de
conscientização sobre
consumo
sustentável,
melhoria de habitação e
infra-estrutura de bens,
serviços
públicos
equipamento Social.
Promover capacitação
para as trabalhadoras
rurais

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

PARCEIROS

Secretaria da Mulher.
Secretaria
Secretaria da Assist. Mulher
Social, Secretaria de
Saúde, secretaria de
Educação

Secretaria da
Social/MDS

Assist.

METAS

da Anualmente

Até
2015
40%
das
trabalhador
as
capacitadas

METAS:
 Sensibilizar 50% de Mulheres sobre a necessidade de consumo
Sustentável, Melhoria de habitação e infra-estrutura de bens, serviços públicos
e equipamentos social.
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3.7- direitos à terra com igualdade para as Mulheres do Campo e da
Floresta.

AÇÕES
Fortalecer a importância
do trabalho de Mulheres
no
Campo
e
de
Comunidades
tradicionais.
Capacitar Mulheres de
comunidades da zona
urbana e rural para a
atividade de geração de
Renda.
Fortalecer
a
participação
destas
Mulheres
no
PAA,
Garantia Safra, Pronaf e
etc.
Realizar
rodas
de
conversas
nos
povoados
para
esclarecimento quanto
os direitos das Mulheres
Realizar palestras sobre
regularização fundiária,
o direito á titulação e ou
escrituração.

PARCEIROS
Secretaria da Mulher
Secretaria
de
Desenvolvimento Rural
e Sustentável
Secretaria da Mulher,
Secretaria
de
Desenvolvimento Rural
e
Sustentável
e
secretaria de Assist.
Social
Secretaria da Mulher
Secretaria
de
Desenvolvimento Rural
e Sustentável

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

METAS

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretária de Estado da
Mulher
Secretaria
Secretaria
de Mulher
Desenvolvimento Rural
e Sustentável
Secretaria de Estado da Secretaria
Mulher/Secretaria
de Mulher
Assistencia
do
Estado/INSS

da Anualmente

da Anualmente

METAS:


Sensibilizar 70% das Mulheres sobre a possibilidade de direitos

relevantes à comunidades tradicionais, agricultoras rurais e etc.

3.8- Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia
AÇÕES
Implantar

PARCEIROS
o

projeto

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

METAS
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Cultura Mulher que Secretaria da Mulher
contará com exibição de Secretaria de cultura
filmes voltados para a
temática do gênero
feminino e realização de
oficinas
de
pintura,
poesia e teatro.
Secretaria da Mulher,
Promover a capacitação Secretaria de Cultura,
do acesso das Mulheres Secretaria de Assist.
à inclusão digital
Social
Realizar Campanhas de
incentivo
á
prática Secretaria da Mulher
esportiva
para
as Secretaria de Esportes
Mulheres
Realizar
da
ação Secretaria da Mulher
cultura, "Divina Menina",
com oficina de criação
de brinquedos

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
de
cultura
estadual/Ministéri
o da cultura

ATE 2015
50%
das
mulheres e
jovens
contemplad
as

METAS:


Encorajar 40% de Mulheres à prática esportiva.



Contribuir em 70% de inserção de Mulheres à atividades Culturais.



Promover à 30% de Mulheres oportunidade de inclusão digital.

3.9- Enfretamento do Racismo, Sexismo e Lesbofobia

AÇÕES
Realizar campanhas e
Seminário para discutir
o tema de combate ao
Racismo, Sexismo e
Lesbofobia .

PARCEIROS

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

Secretaria Estadual da Secretaria
Mulher,SEDUC/MEC/S
Mulher
PM/Conselho Estadual
da Mulher

METAS

da Anualmente
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Demais Secretarias
Realizar palestra de
informação
para
Mulheres
negras
e
quilombolas sobre o
acesso a direitos e
políticas públicas

Secretaria da Mulher
Secretaria
Secretaria de Assist. Mulher
Social
e
Secretaria
de
Desenvolvimento rural

da Anualmente

METAS:


Sensibilizar 30% da população sobre assuntos voltados ao racismo,

Seximo e Lesbofobia.


Informar 40% de Mulheres Negras e Quilombolas sobre os seus direitos.

4.0- Igualdade para Mulheres jovens, Idosas e Mulheres com Deficiência

AÇÕES
Promover o acesso e
participação
de
Mulheres jovens, idosas
e com deficiência em
Projetos,
programa,
serviços e Benefícios
Sociais e municipais.
Estimular a autonomia
de Mulheres jovens,
idosas e com deficiência
através de cursos de
geração de renda
Sensibilizar
Mulheres
idosas
sobre
seus
direitos e prioridades

PARCEIROS

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

METAS

Secretaria da Mulher.
Demais Secretarias

Secretaria
Mulher
Assistência
Social

da Anualmente
e

Secretaria da Mulher
Secretaria de Assist.
Social, SENAI, SENAC
e SENAR
Secretaria da Mulher
Secretaria
de
Assistência Social

Secretaria
Mulher

da Anualmente

Secretaria
Mulher

da Anualmente

METAS:


Garantir a Participação em cursos de geração de renda de 50% de

Mulheres jovens, idosos e com deficiência.


Conscientização

reprodutivos.

20% de Mulheres idosas sobre seus direitos
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4.1- AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O Monitoramento e a Avaliação será uma constante no processo, uma
vez que bimestralmente todos os setores envolvidos no plano Municipal de
Política para as Mulheres que garantirão a eficácia do mesmo e a credibilidade
no que foi proposto, vislumbrando a permanência, a eficácia e a qualidade das
atividades oferecida oferecidas, partindo dos seguintes critérios: em 2016
mostraremos os resultados.
1. Ações programas e Resultados Obtidos;
2. Metas previstas e as alcançadas;
3. A demanda da Secretaria da Mulher;
4. Realizar seminário na câmera de vereadores para apresentação
das metas alcançadas, com a presença de uma representante da
Secretaria de Estado da Mulher.

