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Dedicamos este Plano a todas as mulheres do maranhão, em suas diversidades, em especial as mulheres que

se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.
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APRESENTAÇÃO

O Plano Estadual de Políticas para as Mulheres é resultado de um esforço empreendido pela
Secretaria de Estado da Mulher – SEMU que, no seu processo de elaboração considerou o Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, período 2013-2015; as proposições da Conferência Estadual de Políticas para as
Mulheres, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2011, assim como incorporou as demandas levantadas
junto às mulheres dos municípios maranhenses, a partir de escuta especializada durante a realização de ações
itinerantes da atual gestão da SEMU.

Este Plano se constitui em instrumento de gestão do governo do Estado do Maranhão voltado para as
mulheres, nas suas diversidades, contendo ações prioritárias para serem implementadas de forma intersetorial
e integrada, por meio dos órgãos de políticas públicas que compõem a estrutura Governamental.

O Plano, em tela está estruturado em dez capítulos, com objetivos gerais e específicos, plano de ação
apresentado com planilhas contendo linhas de ações, responsabilidades, parceria se previsão orçamentária,
guardando alinhamento com o atual Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, principalmente no que se
refere aos seus princípios norteadores, diretrizes, linha de ação e ações prioritárias, previstas para serem
implementadas de forma integrada e complementar de acordo com o Pacto Federativo da República do
Brasil.

O documento estabelece o monitoramento e avaliação, a ser realizado pelo Comitê de Articulação e
Monitoramento do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, composto por representantes dos Órgãos da
Administração Pública Estadual e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, em conformidade com a
legislação pertinente. Destaca-se ainda, o uso de um Sistema Informatizado como ferramenta de
potencialização e qualificação da gestão.

Pretende-se que as ações aqui propostas sejam concretizadas e possam contribuir para o processo de
construção e consolidação de políticas públicas para as mulheres, capazes de produzir resultados e impactos
na perspectiva de superação das desigualdades de gênero no Estado do Maranhão, em especial no
enfrentamento a face mais cruel dessa desigualdade, a violência contra as mulheres.

É com satisfação e honra que reafirmo meu compromisso com a luta das mulheres apresentando à
sociedade maranhense o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres do Maranhão para o período 2013-
2015.

Catharina Nunes Bacelar
Secretária de Estado da Mulher
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INTRODUÇÃO

O marco legal e conceitual deste Plano Estadual de Políticas para as Mulheres está ancorado na
Constituição Federal de 1988, no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, período 2013-2015, na Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, nos
relatórios das Conferências de Políticas para as Mulheres (municipal, estadual, nacional e internacional), bem
como nos Tratados e Convenções Internacionais e legislação específica.

A realidade das mulheres no Estado do Maranhão está configurada nos resultados de pesquisas
realizadas por órgãos oficiais de âmbito nacional e por órgãos e entidades da esfera estadual, direta e
indiretamente ligada às questões de gênero, e contextualizada neste Plano a partir dos seguintes capítulos:

Capítulo 1 – Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica.

Capítulo 2 – Educação para igualdade e cidadania.

Capítulo 3 – Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Capítulo 4 – Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres.

Capítulo5 – Fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão.

Capítulo 6 – Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social.

Capítulo 7 – Direito à terra com igualdade para as mulheres do campo, das águas e da floresta.

Capítulo 8 – Cultura, esporte, comunicação e mídia.

Capítulo 9 – Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia.

Capítulo 10 – Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PEPM 2013-2015

Os princípios que norteiam este Plano reafirmam os postulados da Política Nacional para as
Mulheres, apresentados abaixo:

 Autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida: às mulheres deve ser assegurado o poder
de decisão sobre suas vidas e corpos, assim como as condições de influenciar no sentido de romper
com o legado histórico de dependência, exploração e subordinação a que estão submetidas;

 Igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos: o acesso de todas as pessoas aos
direitos universais deve ser garantido com ações de caráter universal e também por ações
específicas e afirmativas voltadas aos grupos historicamente discriminados;

 Respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação: homens e mulheres são
iguais em seus direitos e a promoção desta igualdade requer o respeito à diversidade;

 Caráter laico do Estado como um princípio rigoroso a ser cumprido pelas políticas públicas para
que as ações não se movam por definições religiosas: garantir a liberdade de expressão religiosa
na sua diversidade; com respeito, principalmente às religiões de matriz africana submetida ao
preconceito e discriminação;

 Universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado: as políticas devem ser cumpridas
na sua integralidade e garantir o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e
ambientais para todas as mulheres.

 Participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas: às mulheres devem ser
garantidos o debate e a participação na formulação, implementação, avaliação e controle social
das políticas públicas;

 Transversalidade como princípio norteador de todas as políticas públicas: estratégia de gerir as
políticas para as mulheres, possibilitando a reorganização de todas as políticas públicas e dos
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órgãos com a finalidade de incorporação da perspectiva de gênero, de modo a promover a
igualdade de gênero. Neste sentido não é apenas de responsabilidade do organismo de políticas
para as mulheres a promoção da igualdade de gênero. Assim, a Secretaria de Estado da Mulher
tem a missão precípua de coordenação regional no âmbito do Estado, orientando o planejamento, a
operacionalização das ações e o monitoramento e avaliação de resultados. “A transversalidade
permite abordar problemas multidimensionais e intersetoriais de forma combinada, dividir
responsabilidades e superar a persistente departamentalização da política.” (Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, período 2013-2015 – pag. 10);

 Participação e Controle Social: às mulheres devem ser garantidos o debate e a participação na
formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas por intermédio da
inserção dos grupos organizados de mulheres nos Conselhos de Políticas para as Mulheres em
todas as esferas de governo.

DIRETRIZES

 Considerar os tratados, acordos e convenções internacionais firmados e ratificados pelo Estado
brasileiro relativos aos direitos humanos das mulheres;

 Promover a articulação das políticas públicas para a construção e a promoção da igualdade de
gênero, raça e etnia por intermédio da instituição do Comitê de Articulação e Monitoramento do
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e da firmatura de protocolos e parcerias;

 Fomentar e implementar políticas de ação afirmativa de igualdade de gênero como instrumento
necessário ao pleno exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais às mulheres em suas
diversidades;

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

 Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e histórica que expressa à
opressão das mulheres e que precisa ser tratada com “tolerância zero” e como questão de
segurança, justiça e saúde pública;

 Reconhecer a primazia do Estado na implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres
que promovam a igualdade de gênero incidindo na 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;

 Promover 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;

 Apoiar a formação e capacitação de servidores/as públicos/as em gênero, de forma a garantir a
implementação de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero;

 Fomentar, fortalecer e ampliar os organismos específicos de defesa de direitos e de gestão das
políticas para as mulheres no primeiro escalão de governo estadual e na esfera municipal;

 Promover a universalização dos serviços de saúde com qualidade, incorporando a humanização
como condição “sinequa non” para que os serviços prestados sejam considerados de qualidade no
atendimento às mulheres, garantindo saúde integral, direitos sexuais e direitos reprodutivos;
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 Promover o acesso aos serviços de assistência social e igualdade de direitos às mulheres jovens,
idosas e com deficiência, bem como o enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia;

 Fomentar a diversidade artística e preservação do patrimônio cultural, promovendo o acesso à
cultura, esporte e mídia;

 Possibilitar a qualificação profissional das mulheres trabalhadoras e sua inserção no mercado de
trabalho, promovendo a sua autonomia pessoal, política, econômica, social e cultural;

 Promover a dinamização da economia e o desenvolvimento regional aproveitando as oportunidades
e potencialidades locais para a inclusão econômica das mulheres;

 Dinamizar o setor agropecuário com a expansão da capacidade de produção de alimentos garantindo
o direito à terra com igualdade para as mulheres do campo, das águas e da floresta.

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PLANO

O processo de gestão e monitoramento do Plano Estadual de Política para as Mulheres, período
2013-2015, será realizado pelo Comitê de Articulação e Monitoramento, com a finalidade de acompanhar e
avaliar periodicamente o cumprimento dos seus objetivos, metas, prioridades e ações.

O presente documento traduz a luta do movimento de mulheres e a incorporação de suas demandas
na agenda pública, reafirmadas e consolidadas nas Conferências Municipais, Estadual e Nacional de Políticas
para as Mulheres realizadas em 2011 que inovam ao incorporar todas as demandas históricas a partir da
autonomia, pessoal, econômica e social, cultural e política das mulheres como princípio gerador das políticas
e ações do poder público.
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CAPÍTULO 1 – IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONOMIA ECONÔMICA

A autonomia econômica e a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho visam à
eliminação da divisão sexual do trabalho, bem como o enfrentamento da feminização da pobreza e a garantia
da participação das mulheres no desenvolvimento do país.

Segundo dados do IBGE, no Estado do Maranhão, podemos perceber que o número de mulheres
com 10 anos ou mais que possui renda (formal ou informal) é aproximadamente 5,80% superior ao número
de homens. Isso se deve ao fato que muitas mulheres começam a trabalhar muito cedo, como é visto no
gráfico abaixo:

Correlacionando o gráfico acima com o gráfico abaixo, entende-se que por mais que as mulheres
representem um maior número no que se refere ao recebimento de renda, ainda assim elas possuem um
rendimento médio mensal até 50% inferior quando comparado com os rendimentos médios dos homens.

Destacamos ainda a questão da dupla e até tripla jornada de trabalho que é exigida das mulheres que
assumem o trabalho fora de casa e as tarefas domésticas. Dados do IBGE/2010 evidenciam que, enquanto as
mulheres declaram trabalhar 24 horas por semana nas atividades domésticas não remuneradas, os homens
informam que usam 10 horas semanais nas mesmas atividades A situação se agrava no caso das mulheres em
situação de vulnerabilidade social, a exemplo das domésticas e das trabalhadoras rurais, estas últimas, sequer
se percebem nesse processo de dupla e tripla exploração de sua força de trabalho.A identificação dessas
desigualdades vão orientar as ações contidas no Plano em tela com a criação de equipamentos públicos, a
exemplo das creches.
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Na conquista da autonomia econômica das mulheres e da igualdade no mundo do trabalho
ressaltam-se as mulheres trabalhadoras domésticas, que conquistaram direitos na legislação do país no que
diz respeito à formalização do seu trabalho e, no entanto, em sua maioria, não tem a garantia de registro em
carteira.No gráfico abaixo, observa-se a diferença quantitativa das trabalhadoras domésticas no Estado do
Maranhão, com carteira assinada e sem carteira assinada segundo os dados do IBGE/Censo 2010. Os dados
revelam que a quantidade de mulheres sem carteira assinada é superior, correspondendo a 87% (119.785) das
trabalhadoras domésticas no estado.
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OBJETIVO GERAL

Promover a igualdade de gênero no mundo do trabalho e a autonomia das mulheres em suas
diversidades, por meio de operacionalização de ações que contribuam para a eliminação da desigualdade da
divisão sexual do trabalho, com vistas ao enfrentamento da feminização da pobreza e inserção da
participação das mulheres no desenvolvimento do país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Intermediar a inclusão de mulheres nos novos empreendimentos que vem se instalando no
estado, priorizando mulheres em situação de violência doméstica e egressas do sistema prisional;

 Apoiar grupos produtivos de mulheres, visando à sustentabilidade dos seus projetos de geração
de renda;

 Promover a divulgação de produtos e serviços ofertados por grupos de mulheres organizados ou
não, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade social;

 Ampliar a participação e a permanência das mulheres no mundo do trabalho, garantindo a
igualdade dos rendimentos com relação aos homens;

 Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição das mulheres do campo, das águas e
da floresta; das comunidades tradicionais e das mulheres com deficiência para o
desenvolvimento econômico do país;

 Promover ações de qualificação e garantia de direitos trabalhistas para as mulheres trabalhadoras
domésticas com vistas ao seu empoderamento econômico.
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PLANO DE AÇÃO

Linha de Ação 1.1: Promoção da inserção e da permanência das mulheres em relações formais de
trabalho não discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, orientação
sexual, identidade de gênero ou deficiência, com igualdade de rendimentos e fomento à ascensão e à
permanência em cargos de direção.

Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.1.1 Fortalecer a participação das mulheres nos
programas e iniciativas de capacitação e qualificação
profissional, voltados especialmente para o ensino
técnico-profissionalizante (PRONATEC e outros.)

Setres,
Semu

Sectec

1.1.2 Realizar no mínimo três campanhas de valorização
do trabalho da mulher, do emprego doméstico e de
incentivo à formalização da mulher no mundo do
trabalho.

Setres,
Semu.

Seir

1.1.3 Articular para ampliar a inserção e a permanência
de mulheres com deficiência, no mercado de trabalho
formal.

Semu
Sedihc,
Setres

VIVAMULHER

1.1.4 Articular a implementação de ações que
incentivem a igualdade salarial entre mulheres e
homens, e entre mulheres negras e não negras.

Setres,
Semu

Seir e
Funai

VIVAMULHER

1.1.5 Articular a construção de estatísticas e indicadores
que tornem visível a produção social e econômica das
mulheres.

Semu
Imesc,

Fapema
VIVAMULHER

1.1.6Estimular os institutos de pesquisa a produzir dados
e indicadores sobre o trabalho doméstico e o uso do
tempo, bem como a identificação do trabalho infantil
doméstico.

Seduc,
Setres,

Semu, Seir

Sedes,
Sedihc,
Imesc,

Fapema

1.1.7 Ampliar os postos do SINE para as demais sedes
das gerências regionais com vistas à inserção das
trabalhadoras no mercado de trabalho, com prioridade
para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Setres.
Semu,
Sedes,
Sedihc.

1.1.8 Fomentar a inserção no mercado de trabalho da
mulher jovem, na sua diversidade, garantindo e
fiscalizando a aplicabilidade das leis que oferecem às
adolescentes e jovens a oportunidade do primeiro
emprego e de sua formação como aprendizes.

Setres e
Sejuv.

Seir e
Seduc,
Sedihc.

Linha de ação 1.2 Promoção da autonomia econômica das mulheres por meio de assistência técnica e
extensão rural, do acesso ao crédito e do apoio ao empreendedorismo, ao associativismo, ao
cooperativismo e à comercialização, com fomento a práticas de economia solidária.

Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.2.1 Apoiar projetos empreendedores e de
organização produtiva de mulheres nos meios urbano
e rural e favorecer mecanismos para comercialização
de sua produção

Sedes,
Semu.

Setres,Seir
.

FORTAGRUPOS

1.2.2 Apoiar projetos de organização produtiva das
mulheres rurais, garantindo o acesso ao crédito, à
assistência e assessoria técnica e socioambiental,

Semu, Sedes. Seir, Semu
FORTAGRUPOS
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Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

bem como o apoio à comercialização, à agroecologia
e à agricultura familiar.

1.2.3 Incentivar e apoiar o acesso de mulheres às
incubadoras e empreendimentos econômicos
solidários e fortalecer a rede de mulheres na
economia solidária

Setres, Semu.
Seir e
Sedes.

FORTAGRUPOS

1.2.4Promover o acesso das mulheres às linhas de
microcrédito produtivo e assistência financeira.

Setres
Semu,
Seir,

Linha de ação 1.3 Ampliação da oferta de equipamentos públicos e de políticas que favoreçam o aumento
do tempo disponível das mulheres, promovendo a sua autonomia, inclusive para a sua inserção no
mercado de trabalho.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.3.1 Ampliar a construção e o financiamento de creches
e pré-escolas públicas, nos meios urbano e rural,
priorizando a educação de qualidade em tempo integral.
Incluindo as ações do Programa Brasil Carinhoso.

Seduc. Sedes.

1.3.2 Apoiar a promoção de atividades socioeducativas
nas escolas, ampliando o tempo e o espaço educativo nas
redes de ensino públicas.

Seduc
Sedel,

Sedihc.

1.3.3 Promover a cultura de compartilhamento do
trabalho doméstico entre mulheres e homens, por meio
da realização de campanhas e o debate sobre a licença
parental.

Semu,
Secom,
Setres

VIVAMULHER

Linha de ação 1.4. Estímulo à capacitação profissional de mulheres e a sua inserção em ocupações que
não reforcem a divisão sexual do trabalho.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.4.1 Contribuir para reorganização das estratégias de
formação para o mercado de trabalho, de modo a reduzir a
discriminação de mulheres negras, indígenas e lésbicas em
postos de trabalho.

Setres,
Semu, Seir

Seduc,
Funai,
Sedihc

VIVAMULHER

1.4.2 Apoiar projetos dos municípios, para capacitação de
mulheres visando a sua inserção em setores e ocupações
consideradas masculinas, priorizando capacitação em
setores tecnológicos.

Semu,
Setres.

Seir,
Funai.

VIVAMULHER

1.4.3 Estimular a inserção e permanência das mulheres no
mercado de trabalho no setor de turismo por meio de
capacitação e acesso às atividades econômicas.

Seduc,
Setur.

Semu,
Setres.

1.4.4 Incluir as dimensões de gênero, raça, etnia e
orientação sexual nos programas de formação para o
mundo do trabalho implementada pelo governo estadual.

Setres,

Setres,
Seir,
Sedihc,
Funai

1.4.5 Realizar campanhas de valorização das profissões
desempenhadas majoritariamente por mulheres

Semu.
Secom,
Setres.

VIVAMULHER
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.4.6 Realizar projetos de capacitação das adolescentes
trabalhadoras domésticas para inserção em outras
atividades de trabalho

Setres,
Semu

Sedihc. FORTAGRUPOS

Linha de ação 1.5 Ampliação e regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.5.1 Construir diálogo social visando ampliar o nível de
formalização do trabalho doméstico remunerado no
Estado do Maranhão

Semu,
Setres, Seir

VIVAMULHER

Linha de ação 1.6. Promoção da proteção e seguridade social das mulheres, em especial daquelas em
situação de vulnerabilidade, com vistas a erradicar a pobreza e melhorar suas condições de vida.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.6.1 Promover ações articuladas para ampliação da
inscrição das mulheres no sistema previdenciário,
envolvendo donas de casa, empreendedoras autônomas,
produtoras rurais e demais segmentos de mulheres do
campo, das águas e das florestas e da cidade,
empregadas domésticas.

Semu.
Seir,
Funai.

VIVAMULHER

1.6.2 Fortalecer as iniciativas para acessar o direito de
aposentadoria das donas de casa de baixa renda.

Semu Seir VIVAMULHER

Linha de ação 1.7. Promoção da obtenção de documentação civil e jurídica para mulheres, nos espaços
urbanos e rurais, ampliando seu acesso a direitos e serviços.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.7.1 Estimular e fortalecer as iniciativas relativas à
emissão do Registro Civil de Nascimento e
documentação básica, com vistas ao atendimento das
mulheres urbanas.

Sedihc Semu

1.7.2 Ampliar a emissão da documentação civil e
jurídica para as trabalhadoras rurais e urbanas

Sedihc.
Funai,
Semu.

1.7.3. Promover a execução de mutirões itinerantes para
emissão gratuita da documentação civil básica,
realização de atendimento previdenciário e serviços de
apoio à formalização, bem como a execução de ações
educativas, visando assegurar às trabalhadoras rurais o
pleno exercício dos seus direitos sociais, econômicos e
sua cidadania.

Sedihc,
Funai,
Semu,
Sedes.

Linha de ação 1.8. Articulação e formação de parcerias com as Secretarias Estaduais e empresas
envolvidas com a implantação dos projetos industriais no Maranhão

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.8.1. Intermediar a inclusão de mulheres nos novos
empreendimentos que vem se instalando no estado,
priorizando mulheres em situação de violência doméstica
e egressas do sistema prisional.

Setres
Semu,
Sedes,
Sejap

Linha de ação 1.9. Fortalecimento e apoio aos grupos produtivos femininos sobre técnicas de gestão e
empreendedorismo, com vistas a sua autogestão e sustentabilidade.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

1.9.1 Capacitar grupos produtivos de mulheres, visando à
sustentabilidade dos seus projetos de geração de renda.

Setres Semu.

1.9.2 Promover a cidadania e autonomia das mulheres
trabalhadoras rurais por meio de sua mobilização e
capacitação, através de ações executivas, orientadas pelas
diretrizes PNDTR em âmbito dos territórios da cidadania
do Estado do Maranhão.

Semu,
Sedes.

FORTAGRUPOS

1.9.3 Implantar Tecnologias de Apoio a Agro
industrialização e Comercialização de Produtos da
Agricultura Familiar.

Sedes/Gisp. PPA/Ação 6.1.7

1.9.4Desenvolver o Programa Água para todos com
previsão de construção de 11.000 cisternas para
atendimento às famílias do meio rural.

Sedes PPA/Ação 6.2.5

1.9.5 Capacitar os beneficiários das cisternas, em Gestão
da Água no que se refere ao seu uso, manejo,
aproveitamento e preservação das estruturas físicas de
armazenamento.

Sedes PPA/Ação 6.3.4

1.9.6 Promover o acesso dos produtores rurais ao
PRONAF E PRONAF MULHER, através dos
Documentos de Aptidão Agrícola– DAP.

Sedes/Agerp PPA/Ação 7.1.4

1.9.7 Apoiar a agricultora familiar no processo de
comercialização da produção, possibilitando a
participação dos mesmos no Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA.

Sedes.
PPA/Ação 7.2.2 e
7.2.4

CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO PARA IGUALDADE E CIDADANIA

A política de educação deve incorporar a temática da igualdade de gênero em seus currículos
escolares, bem como no acesso das mulheres, em especial as negras, as mulheres do campo, das águas e das
florestas, as que estão em situação de prisão e meninas retiradas do trabalho infantil, de modo a contribuir
para uma educação igualitária sem discriminação no ambiente escolar, perpassando ainda pela capacitação de
gestores, servidores públicos e população em geral.

A Política de Educação voltada para as mulheres têm como um dos seus objetivos garantir
tratamento e acesso igualitário entre homens e mulheres nas instituições de ensino. Para isso, tem que se
enfrentar não somente a desigualdade de gênero, mas todas as formas de discriminação que prejudiquem o
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desempenho escolar das mulheres. Neste sentido, a educação tem uma função essencial na transformação
cultural da sociedade, na perspectiva da construção de um padrão civilizatório, onde mulheres e homens
sejam iguais no usufruto de seus direitos sociais, econômicos, culturais e políticos. Deste modo, busca-se
uma educação inclusiva, não sexista, não racista, não lesbofóbica e não homofóbica, instituindo uma
sociedade mais justa, em que os direitos humanos de todas sejam de fato garantidos.

Segundo os dados do IBGE – 2010, a faixa etária que possui uma concentração maior de mulheres
não alfabetizadas está entre 25 a 59 anos, correspondendo a 58% do total de mulheres não alfabetizadas no

Estado do Maranhão.

OBJETIVOS GERAIS

1. Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e o enfrentamento do preconceito e
discriminação de gênero, raça, etnia e orientação sexual em todos os níveis e modalidades de
ensino;

2. Promover o acesso e permanência das mulheres em situação de vulnerabilidade social, em especial
mulheres jovens, idosas, negras, com deficiência, indígenas, do campo, das águas e da floresta, em
situação de prisão, à educação de qualidade;

3. Consolidar as perspectivas de gênero, raça, etnia, orientação sexual, geracional, das pessoas com
deficiência, garantindo uma educação igualitária, na política educacional do Estado do Maranhão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios nos currículos, materiais didáticos e paradidáticos da
educação básica, promovendo a inclusão de temas voltados para igualdade de gênero e valorização
da diversidade.

2. Promover a formação e capacitação continuada dos profissionais da área da educação, estudantes de
todos os níveis, etapas e modalidades do ensino público, nos temas da igualdade de gênero e
valorização das diversidades;
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3. Estimular a produção de conhecimento no campo das relações sociais de gênero, identidades de
gênero e orientação sexual nos seus recortes étnicos, raciais, geracionais e das pessoas com

deficiência;

4. Aprimorar a avaliação do livro didático em relação a gênero, raça, etnia, orientação sexual,

identidade de gênero e direitos humanos;

5. Contribuir para a redução do analfabetismo feminino, em especial das mulheres acima de 50 anos,
negras e indígenas.

6. Contribuir para a redução da violência de gênero no ambiente escolar e universitário com ênfase no

enfrentamento do abuso e exploração sexual de meninas, jovens e adolescentes.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 2.1. Promoção de medidas educacionais no âmbito escolar e universitário para o
enfrentamento de todas as formas de violência, discriminação e preconceito contra as mulheres,
considerando as dimensões raciais, étnicas, de origem, de classe social, de idade, de orientação sexual, de
identidade de gênero e as mulheres com deficiência.

Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.1.1. Promover junto com a comunidade escolar programas
permanentes e campanhas educativas de prevenção da
violência contra as mulheres e que discutam as interfaces
entre a violência doméstica contra mulheres e a violência
contra crianças, jovem e adolescente.

Seduc

Sejuv,
Sedihc,
Funai,
Semu

2.1.2. Promover a formação continuada de profissionais da
educação, da rede pública e da Rede de Proteção à Criança e
ao Adolescente para a abordagem no contexto escolar da
temática do enfrentamento da violência contra as mulheres,
a partir da perspectiva dos direitos humanos.

Seduc
Sejuv,
Semu,
Funai

2.1.3. Elaborar e distribuir materiais didáticos referentes a
gênero, raça, etnia, orientação sexual e direitos humanos. Seduc

Sejuv,
Semu,
Funai.

2.1.4. Disponibilizar obras de referência elaboradas com
base no reconhecimento e na valorização da diversidade
humana, ampliando o acesso a materiais pedagógicos que
contribuam para a formação de uma cultura cidadã e para
afirmação de valores que se oponham a todo tipo de
preconceito, discriminação e exclusão, com ênfase na
temática de gênero.

Seduc
Sedihc,
Semu

Linha de ação 2.2. Promoção de cursos de formação continuada de gestores e gestoras e profissionais da
educação para a igualdade de gênero, raça, etnia e o reconhecimento das diversidades.

Ações
Órgão

Responsável
Parceiro

s
PPA Objetivo /

Meta ou Indicativo

2.2.1. Formar 05 mil gestoras e gestores e servidoras/es
públicos nas temáticas de gênero e relações étnicas e
raciais através do Programa Gestão de Políticas Públicas
em Gênero e Raça.

Seduc/IES.
(responsabilidade
conforme os
editais).

Funai,
Sejuv,
Semu.

2.2.2. Formar 5 mil profissionais da rede pública de
educação e demanda social nas temáticas de gênero,
relações étnicas, raciais e de orientação sexual por meio

Seduc, Sedihc
IES(
responsabilidade

Semu,
Seir.
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Ações
Órgão

Responsável
Parceiro

s
PPA Objetivo /

Meta ou Indicativo

do Programa Gênero e Diversidade
na Escola.

conforme os
editais)

Linha de ação 2.3. Promoção de políticas educacionais que enfatizem a educação das mulheres jovens e
adultas nas áreas científicas e tecnológicas, nos meios urbano e rural, com vistas a reduzir a desigualdade
de gênero nas carreiras e profissões.

Ações Órgão
Responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.3.1. Realizar campanhas para ampliar o número de
mulheres nos cursos, tradicionalmente não ocupados por
mulheres, do ensino tecnológico e profissional.

Seduc
Seir,
Sejuv,
Semu.

VIVAMULHER

Linha de ação 2.4. Produção e difusão de conhecimentos sobre relações de gênero, identidade de gênero,
orientação sexual, raça e etnia, em todos os níveis e modalidades de ensino.

Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.4.1. Apoiar a constituição e o fortalecimento de
núcleos de gênero nas universidades, em especial nas
federais e estaduais.

Seduc Semu VIVAMULHER

2.4.5. Incentivar a produção de estudos, pesquisas e
ações de mudança voltadas para o enfrentamento ao
racismo, sexismo e lesbofobia a partir da criação de
interface com instituições de pesquisas internacionais e
com organizações de mulheres negras, indígenas e
lésbicas.

Semu
Seir
Funai
Sedihc

VIVAMULHER

2.4.6. Apoiar programas e projetos de extensão
universitária na linha temática mulheres e relações de
gênero.

Seduc
Semu

Uema
Ufma

Linha de ação 2.5. Ampliação do acesso e da permanência na educação de mulheres com baixa
escolaridade.

Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.5.1. Promover a alfabetização e a continuidade da
escolarização de mulheres jovens e adultas, com
especial atenção para as mulheres em situação de
prisão.

Seduc
Sejap

Semu
Sedihc
Seir
Sejuv

2.5.3. Promover o acesso à educação em terras
indígenas e em comunidades remanescentes de
quilombos, capacitando professores/as para a educação
escolar intercultural de qualidade e oferecendo
instalações adequadas.

Seduc
Seir
Funai
Sejap

Semu

2.5.4. Promover o acesso à educação no campo,
capacitando professores/as e oferecendo qualificação
profissional para jovens agricultores/as familiares, com
instalações adequadas (Pronacampo).

Seduc / Escrit
Semu, Seir
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Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.5.5. Ampliar e acompanhar o acesso e a permanência
na educação básica e superior de meninas, jovens e
mulheres com deficiência, identificando barreiras no
acesso (ProJovem Urbano, salas de acolhimento).

Seduc, Sedihc,
Sejuv

Semu

2.5.9. Ampliar a construção e o financiamento de
creches e pré-escolas públicas, nos meios urbano e
rural, priorizando a educação de qualidade em tempo
integral, incluindo os períodos diurno e noturno e o
transporte escolar gratuito.

Seduc

Linha de ação 2.6. Formação de estudantes da educação básica para a igualdade de gênero, raça, etnia e
o reconhecimento das diversidades.

Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

2.6.1. Formular e articular mecanismos que visem à
criação de Orientações ou Diretrizes Curriculares
Estaduais específicas de gênero que contemplem as
abordagens de classe social, raça, etnia, orientação sexual
e geracional em todos os níveis, etapas e modalidades de
ensino.

Seduc
Semu,
Seir, funai,
Sedihc.

2.6.2. Inserção da temática de gênero, classe social, raça,
etnia, orientação sexual e geracional nos materiais
didáticos empregados e nos currículos.

Seduc,
Semu, Seir,
Sedihc

2.6.3. Implementar a Lei 10.639/03, que torna obrigatório
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e a Lei
11.645/08, que inclui no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena.

Seduc,
Seir,
Funai.

Semu

2.6.4. Elaborar materiais didáticos e formar educadores/as
e alunos/ as em temas relacionados à promoção da saúde e
dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de jovens e
adolescentes e prevenção das DST/HIV/Aids, uso de
álcool e outras drogas e suas consequências, em sua
interface com as questões de gênero, raça, etnia, geração,
orientação sexual e identidade de gênero.

Seduc, SES.
Semu,
Sedihc,
Seir, Sejuv

2.6.5. Aprimorar a avaliação do livro didático em relação
a gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de
gênero e direitos humanos.

Seduc
Semu,
Sedihc,
Seir, Funai

2.6.6 Instituir / fortalecer o fórum EJA para reforçar ou
disseminar os princípios da economia solidária e da
educação popular.

Seduc

2.6.7 Estimular e apoiar a produção e difusão de
conhecimentos sobre gênero, identidade de gênero,
orientação sexual e raça / etnia e todos os níveis de ensino
no âmbito municipal.

Seduc

2.6.8 Ampliar a política de educação observando as
diversidades regionais e incorporando os princípios da
educação popular.

Seduc

2.6.9 Garantir a realização permanente de um amplo Seduc
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Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Indicativo

programa de formação de professores das escolas do
campo com a garantia da produção de material
pedagógico específico que trabalhe com a cultura e a
valorização da identidade do mundo rural, inclusive com
reconhecimento de suas entidades organizativas (história
dos movimentos sociais) e espaço de formação sobre a
agricultura familiar e sua diversidade.

2.6.10 Garantir uma infraestrutura adequada às escolas do
campo relativas à água, energia, carteiras, acesso a
internet, banheiros e recursos humanos capacitados.

Seduc

CAPÍTULO 3 – SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS
REPRODUTIVOS.

O termo “direitos reprodutivos”, criado por feministas norte-americanas, tornou-se público no I
Encontro Internacional de Saúde da Mulher realizado em Amsterdã, Holanda, em 1984. Na ocasião, houve
um consenso global de que esta denominação traduzia um conceito mais completo e adequado do que “saúde
da mulher” para a ampla pauta de autodeterminação reprodutiva das mulheres1. A formulação do conteúdo
dos direitos reprodutivos teve início, pois, em um marco não institucional, de desconstrução da maternidade
como um dever, por meio da luta pelo direito ao aborto e anticoncepção em países desenvolvidos2.

A destarte lembra-se que a discussão sobre os direitos sexuais – enquanto direito de assumir a
orientação sexual dentro de uma sociedade com marcas profundas do machismo e do patriarcalismo,
começam a ser discutido no final da década de 80, com o surgimento da epidemia do HIV/AIDS,
principalmente dentro do movimento gay e lésbico, a quem se juntou parte do movimento feminista3, em
função do crescimento do número de mulheres infectadas, fenômeno este denominado “feminização da
AIDS”, embora por falta de consenso o termo “direitos sexuais” não apareça no documento final da
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, nem da IV Conferência Mundial sobre a
Mulher.

As ações de saúde ampliaram a sua intervenção incluindo as mulheres em suas diversidades
historicamente excluídas das políticas públicas, onde destacamos entre elas as mulheres lésbicas, bissexuais,
no climatério, mulheres do campo, das águas e da floresta, as índias, as negras, as mulheres quilombolas, as
que vivenciam a transsexualidade, mulheres em situação de prisão, as mulheres com deficiência, as que
vivem em situação de rua e as ciganas.

O Sistema Único de Saúde inaugurou um novo modelo de saúde para as mulheres rompendo com a
visão conservadora da saúde da mulher como objeto reprodutivo das ações de saúde para uma concepção de
saúde integral da mulher compreendida como sujeito ativo no cuidado da sua saúde em todos os ciclos da
vida e a reprodução como direito e não dever ou determinismo biológico. Avanços estes, influenciados pelas
conferências internacionais organizadas pela ONU (Conferência Internacional de População e
Desenvolvimento, Cairo, 1994; Conferência Mundial sobre Mulheres, Pequim, 1995).

1CORRÊA, Sonia e ÁVILA, Maria Betânia. Direitos Sexuais e Reprodutivos – Pauta Global e Percursos Brasileiros. In: BERQUÓ, Elza. (org.)

Sexo & Vida: Panorama da Saúde Reprodutiva no Brasil. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2003: 20.
2 CORRÊA, Sonia, ob. cit., 1999:41.
3 O segmento do movimento feminista que se juntou na luta por direitos sexuais aos gays e lésbicas (que sofrem tanta opressão por
serem mulheres como todas as outras) é aquele que considera a sexualidade como domínio crucial para compreender e transformar a
desigualdade de gênero. Conforme CORRÊA, Sonia e ÁVILA, Maria Betânia. Ob. cit., 2003:21.
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Os dados do DATASUS evidenciam o fenômeno da feminização da Aids no Estado do Maranhão no
período de 2008 a 2011, conforme gráfico abaixo.

Outro dado relevante é a mortalidade materna registrada no estado,no período de 2008 a 2011,
conforme gráfico abaixo:

No Maranhão, 93% dos partos são hospitalares (SES/SISNAC); a taxa de mortalidade variou nos
últimos 10 anos de 100,4 por mil nascidos vivos (1996) para 75,9 por mil nascidos vivos (2006 –
SIS/SISNAC), mesmo considerando a subnotificação de casos existentes no Estado, devido à baixa cobertura
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do SIM e da criminalização do aborto e suas conseqüências. Taxa esta que é considerada elevada pelo que
preconiza a Organização Mundial de Saúde - OMS. A primeira causa da morte materna é por eclampsia,
seguida por hemorragia pós-parto, aborto e descolamento prematuro de placenta.

OBJETIVO GERAL

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do seu
desenvolvimento, garantindo os direitos sexuais e os direitos reprodutivos e demais direitos legalmente
constituídos, ampliando o acesso aos serviços de uso coletivo, de promoção, prevenção e assistência da saúde
integral da mulher em todo o estado do Maranhão, resguardada as suas diversidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ampliar o conhecimento das mulheres sobre as ações da política de saúde da mulher;

 Aumentar o nível de consciência dos(as) adolescentes e de suas mães a respeito dos riscos
decorrentes da gravidez precoce/adolescência;

 Fortalecer e implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher –
PNAISM no âmbito do Estado do Maranhão, considerando as mulheres em suas diversidades;

 Garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em todas as fases do seu ciclo de vida e
nos diversos grupos populacionais;

 Reduzir a morbidade e mortalidade das mulheres no Maranhão em todas as fases do seu ciclo de
vida e nos diversos grupos populacionais;

 Promover a ampliação, qualificação e humanização das ações de saúde das mulheres na rede
pública e privada do Estado;

 Promover o enfrentamento da feminização da AIDS, reduzindo a incidência de HIV / AIDS e
outras DSTs, entre mulheres em suas diversidades;

 Contribuir para a ampliação do acesso à confirmação diagnóstica e tratamento das mulheres
com câncer de colo do útero e mama;

 Acompanhar a implementação da notificação compulsória nos municípios maranhenses,
conforme a Lei nº 10.778/2003 e a Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da
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Saúde, consolidada pela lei 12.845 de 1º de agosto de 2013 que dispõe sobre o atendimento
obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual;

 Ampliar os serviços de atenção à saúde mental das mulheres com sofrimento mental, sobretudo
aqueles causados pelo uso de substâncias psicoativas e pela violência de gênero.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 3.1. Fortalecimento e implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.1.1. Realizar seminários anuais para discussão,
divulgação e aprofundamento acerca da PNAISM,
assegurando a participação dos Organismos de Políticas
para as Mulheres dos municípios, bem como o controle
social.

SES,
Sesai

Semu,
Seir

3.1.3. Fomentar estratégias de educação permanente em
saúde para profissionais de saúde, em especial
profissionais do Programa de Saúde da Família sobre a
PNAISM, em especial profissionais da Atenção
Básica/Estratégia Saúde da Família sobre a PNAISM,
enfatizando as dimensões de raça, etnia, orientação sexual,
mulheres com deficiência e identidade de gênero, bem
como mulheres em situação de prisão, mulheres indígenas
e mulheres do campo, da floresta e dos quilombos.

SES,
Sesai

Semu,
Seir.

3.1.4. Elaborar estratégias de educação permanente com
profissionais de saúde, especialmente do AB/ESF
(Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família), que
promovam o debate sobre importância da divisão do
trabalho doméstico, divisão do cuidado com filhos/filhas,
de parentes adoecidos e idosos/as, para que as mulheres
tenham mais qualidade de vida, acesso ao atendimento de
sua saúde e acesso às práticas saudáveis, como
alimentação saudável e prática de atividades físicas.

SES Semu,
Sedihc

Linha de ação 3.2. Incorporação dos princípios da política nacional de atenção integral à saúde da
mulher nas diferentes políticas e ações implementadas pelo Ministério da Saúde, promovendo e ampliando
a atenção integral à saúde das mulheres em todas suas especificidades, em especial: negras, indígenas,
quilombolas, lésbicas, bissexuais, transexuais, em situação de prisão, do campo, das águas e da floresta,
com deficiência, em situação de rua, com sofrimento psíquico, e os diferentes ciclos da vida da mulher,
com ênfase nos processos de climatério e envelhecimento.

Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.2.1. Ampliar o acesso e melhorar a qualidade do cuidado à
saúde integral das mulheres, independentemente de sua
orientação sexual (Política Nacional de Saúde Integral
LGBT e PNAISM).

SES Semu,
Seir

3.2.2. Promover a atenção à saúde integral das mulheres do
campo, das águas e da floresta, por meio da ampliação do
acesso e melhoria da qualidade do cuidado (Política

SES,
Sesai

Semu,
Seir.
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, e da
Floresta e PNAISM).

3.2.3. Promover a atenção à saúde integral das trabalhadoras
por meio da implementação da Política Nacional de
Segurança e Saúde do Trabalho e o Plano de Segurança e
Saúde do Trabalho.

SES Semu,
Setres

3.2.4. Promover a atenção à saúde integral das mulheres
negras através da ampliação do acesso e melhoria da
qualidade do atendimento. (Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra).

SES
Semu,
Seir

3.2.5. Promover a atenção à saúde integral das mulheres em
situação de prisão.

SES Semu,
Sejap

3.2.6. Promover a atenção à saúde integral das mulheres
indígenas (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas).

SES Semu,
Sesai

3.2.7. Promover a atenção à saúde integral das mulheres
com deficiência e o acesso à Rede de Cuidado à Pessoa com
Deficiência.

SES Semu,
Sedihc

3.2.8. Promover a atenção à saúde integral das mulheres
idosas (Política Nacional de Sáude da Pessoa Idosa, Portaria
nº 2528/2006).

SES Semu,
Sedihc,
Funai

Linha de ação 3.3. Ampliação e qualificação da atenção clínico-ginecológica.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.3.1. Elaborar estudos e pesquisas sobre usos e aplicações
de medicamentos, práticas integrativas e complementares, e
equipamentos que promovam benefícios para a qualidade
de vida das mulheres, incluindo métodos contraceptivos,
mamógrafos, mesas ginecológicas.

SES Semu,
Fapema.

3.3.3. Promover o acesso ao atendimento ginecológico de
qualidade para todas as mulheres, observando as
dificuldades decorrentes de desigualdades fomentadas por
diferenças de raça, etnia, condição social, geracionais,
deficiências, ou por estarem ou viverem com doenças que
promovam estigmas, como mulheres vivendo com
HIV/AIDS ou que estejam adoecidas com DSTs e
Hepatites.

SES Semu,
Seir,
Sedhic,
Sesai,
Sejap.

3.3.4. Ampliar o acesso ao atendimento clínico
ginecológico de qualidade às mulheres de campo, das
águas, da floresta e quilombolas, capacitando profissionais
de saúde para atender as especificidades desta população.

SES Sesai,
Semu,
Seir.

3.3.6. Ampliar acesso ao atendimento clínico-ginecológico
de qualidade às mulheres em situação de rua, capacitando
profissionais de saúde para atender as especificidades das
doenças e agravos mais freqüentes nesta população.

SES Semu,
Sedihc

3.3.7 Ampliar o acesso ao atendimento clínico-
ginecológico de qualidade às mulheres do campo, da
floresta e quilombolas, capacitando profissionais de saúde

SES Semu,
Sesai,
Seir.
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

para atenção às especificidades dessa população.

Linha de ação 3.4. Implementação da assistência em planejamento reprodutivo para mulheres e homens,
adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde, bem como a garantia dos direitos sexuais e
dos direitos reprodutivos das mulheres.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.4.1. Adquirir e distribuir os métodos contraceptivos
previstos regulamentados no SUS, incluindo a contracepção
de emergência.

SES Semu

3.4.2. Acompanhar a distribuição e incentivar o uso do
preservativo feminino.

SES, Semu

3.4.3. Acompanhar a oferta de métodos contraceptivos,
incluindo a contracepção de emergência, nos serviços de
saúde e contribuir para elaboração e fluxos nos serviços de
saúde para dispensação da medicação.

SES Semu

3.4.4. Ampliar o acesso no SUS para atendimento com
qualidade nos casos de interrupção da gravidez previstos
em lei.

SES Semu

3.4.5. Garantir, no SUS, a oferta do Planejamento
Reprodutivo para todas as mulheres.

SES Semu

3.4.6. Fomentar a educação permanente dos profissionais
de saúde para ofertar o planejamento reprodutivo,
respeitando a autonomia das mulheres, reduzindo as
iniquidades e as reconhecendo em sua pluralidade.

SES Semu

3.4.7. Implantar a linha de cuidado integral à Reprodução
Humana Assistida (RHA) no SUS.

SES Semu

3.4.9. Realizar estudos acerca dos fatores de risco para a
gravidez na adolescência.

SES Semu,
Sedihc

3.4.10. Apoiar programas de prevenção da gravidez na
adolescência.

SES Semu,
Sedihc

3.4.11. Implementar a Norma técnica de Atenção
Humanizada ao Abortamento no SUS.

SES Semu

3.4.12. Adquirir e distribuir os métodos contraceptivos
previstos e regulamentados no SUS, incluindo a
contracepção de emergência.

SES Semu

Linha de ação 3.5. Enfrentamento à morbimortalidade materna.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.5.1. Implementar modelo de atenção obstétrica e
neonatal, qualificada, humanizada e baseada em evidências
em saúde.

SES Semu, Seir

3.5.2. Implantar novos centros de parto normal. SES



27

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.5.3. Promover o acesso oportuno ao pré-natal de
qualidade.

SES Semu

3.5.4.Implementar instâncias e sistemas de monitoramento
e avaliação da Rede Cegonha.

SES Semu, Seir

3.5.5. Capacitar parteiras tradicionais, inclusive parteiras de
comunidades quilombolas.

SES Semu,
Seir.

3.5.6. Monitorar a qualidade da atenção à saúde das
mulheres no período gravídico puerperal.

SES Semu, Seir

3.5.7. Ampliar investigação e estudo de óbitos maternos e
de mulheres em idade fértil nos municípios maranhenses
por causas presumíveis de morte materna.

SES

3.5.8. Realizar o teste de eletroforese em 100%das
gestantes usuárias do SUS, de acordo com o protocolo de
pré-natal proposto pela Rede Cegonha.

SES

3.5.9. Realizar teste rápido de HIV e sífilis às gestantes
usuárias do SUS, de acordo com o protocolo de pré-natal
proposto pela Rede Cegonha.

SES Semu.

3.5.10. Promover estratégias de educação permanente dos
profissionais de saúde para prevenção e tratamento das
síndromes hipertensivas, hemorrágicas, infecciosas e outras
intercorrências obstétricas mais prevalentes que atingem
gestantes, parturientes e puérperas.

SES Semu, Seir

3.5.11. Fortalecer e ampliar os Comitês Estadual e
Municipal de Morte Materna.

SES

3.5.13. Garantir recorte de raça/cor na investigação de
óbitos infantis e fetais e de óbitos maternos e de mulheres
em idade fértil por causas presumíveis de morte materna.

SES

Linha de ação 3.6. Promoção e ampliação da atenção às mulheres adultas, jovens e adolescentes em
situação de violência doméstica e sexual.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.6.1. Ampliar e qualificar os serviços da rede de saúde de
atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência
doméstica e sexual, incluindo a interrupção da gravidez
prevista em lei.

SES Semu,
Sedihc.

3.6.2. Garantir o atendimento multiprofissional e
multidisciplinar com acompanhamento nos casos descritos
na ação 3.6.1

SES Semu

3.6.3. Acompanhar o cadastramento dos serviços de atenção
às mulheres e adolescentes em situação de violência
doméstica e sexual.

SES Sedihc,
Semu.

3.6.5. Colaborar para implementação de estratégias que
garantam a regulamentação da cadeia de custódia de
material biológico,para garantir a materialidade das provas

Semu,
Sedihc

SES,
SSP

VIVAMULHER
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

nas situações de violência sexual contra mulheres,
adolescentes.

3.6.6. Elaborar estratégia para melhorar a notificação e
investigar os óbitos por homicídio, no âmbito do SUS.

SES Semu,
Sedihc,
SSP

3.6.7. Implantar a notificação compulsória de violência
doméstica, sexual e outras violências em articulação com os
Núcleos de Prevenção de Violências.

SES Semu,
SSP,
Sedihc,

Linha de ação 3.7. Promoção de ações e ampliação de acesso a informações sobre prevenção, tratamento e
controle das doenças sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e hepatites virais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.7.1. Elaborar e monitorar a implantação do Plano de
Atenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis,
HIV/AIDS e Hepatites Virais junto às mulheres.

SES,
Semu

Seir

3.7.2. Garantir a oferta de preservativo feminino para
populações de maior vulnerabilidade e garantir a oferta de
preservativo masculino para homens de qualquer idade.

SES Semu

3.7.3. Elaborar e formular campanhas educativas de
prevenção às DSTs e HIV/Aids.

SES Semu,
Seir,
Sedihc

3.7.4. Elaborar estratégias de educação sobre sexualidade e
prevenção de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais entre pares,
para mulheres, considerando especialmente populações
jovens, negras,indígenas e idosas, identificando experiências
exitosas e melhores práticas e potencializando e
fortalecendo grupos que debatam os direitos destas
mulheres e busquem incentivar sua autonomia.

SES Semu,
Sedich,
SSP
Seir,Sesai,
Sejuv

Linha de ação 3.8. Redução da mortalidade por câncer na população feminina.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.8.1. Implantar novos serviços de diagnóstico e tratamento
dos cânceres mais prevalentes nas mulheres.

SES Semu

3.8.2. Ampliar o acesso com qualidade à mamografia no
SUS, em especial na faixa etária recomendada (50 a 69
anos), com garantia de detecção e tratamento em tempo
adequado.

SES Semu

3.8.3. Ampliar o acesso aos tratamentos de câncer de mama,
com celeridade após o diagnóstico.

SES

3.8.4. Ampliar acesso aos tratamentos de recuperação e
reabilitação após tratamentos cirúrgicos de câncer de mama
(mastectomias, quadrantectomias).

SES

3.8.5. Ampliar acesso à reconstrução cirúrgica das mamas,
nos casos clinicamente indicados, respeitando decisão das
mulheres.

SES
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.8.6. Garantir apoio psicossocial a mulheres com câncer de
mama.

SES

3.8.7. Ampliar o acesso com qualidade ao exame
citopatológico do colo do útero (papanicolau),
especialmente nas regiões de maior incidência deste câncer.

SES

3.8.8. Ampliar acesso ao diagnóstico e tratamento das
mulheres com lesões precursoras do câncer do colo do
útero.

SES

3.8.9. Realizar pesquisa sobre a incidência de câncer por
exposição
ao sol, aos agrotóxicos e outras substâncias em mulheres do
campo, das águas, da floresta e de quilombos.

SES Sesai,Seir.

Linha de ação 3.9. Fortalecimento da participação e do controle social na implementação e
monitoramento da política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PNAISM).

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.9.1. Implementar estratégias de comunicação para difusão
dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres,
incluindo as especificidades das mulheres com deficiência.

SES Semu,
Sedihc

3.9.2. Garantir a participação da Semu no Conselho
Estadual de Saúde e nos seus diferentes comitês.

SES Semu

3.9.3. Criar estratégias de articulação entre os conselhos de
controle social do SUS com os conselhos de direito das
mulheres nas esferas municipal e estadual.

Semu SES FORTSMPM

3.9.4. Realizar pesquisas para monitoramento da
implementação das ações da PNAISM.

SES

3.9.5. Estimular e fortalecer as lideranças das mulheres a
participarem dos Conselhos Municipais de Saúde

SES Semu

Linha de ação 3.10. Promoção da atenção à saúde mental das mulheres, considerando as especificidades
raciais, étnicas, de origem, de classe social, de idade, de orientação sexual, de identidade de gênero, de
deficiência, as mulheres em situação de prisão ou em situação de violência, incluindo mulheres do campo,
das águas, da floresta, de quilombos, indígenas e de comunidades tradicionais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.10.1. Fomentar estudos e pesquisas que avaliem a
correlação de desigualdades de gênero, raça/cor, etnia,
classe social, deficiência, com sofrimento mental e
transtorno mental em mulheres.

SES,
Semu

Seir. VIVAMULHER

3.10.2. Implantar na rede de atenção psicossocial (atenção
básica, centros de atenção psicossocial, unidades de
acolhimento, leitos de saúde mental em hospital geral)
estratégias de cuidado que considerem a determinação de
gênero no sofrimento mental e transtornos mentais das
mulheres.

SES Semu,
Sedihc
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.10.3. Elaborar estratégias de educação permanente para
profissionais da rede de saúde mental, matriciadores e
profissionais dos Nasfs (Núcleo de Apoio a Saúde da
Família) que abordem como as desigualdades de gênero,
raça/cor, classe social e situação de vulnerabilidade podem
ser determinantes na produção e/ou agravamento de
sofrimento mental e transtorno mental entre as mulheres.

SES, Semu,
Sedihc,
Seir

3.10.4. Implantar ações específicas para atenção às mulheres
em situação de violência nos serviços de saúde e nos
serviços de saúde mental.

SES Semu

Linha de Ação 3.11. Promoção da atenção à saúde mental das mulheres com sofrimento mental causado
pelo uso de substâncias psicoativas (álcool, crack e outras drogas, agrotóxicos).

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.11.1. Fomentar estudos e pesquisas que avaliem a
correlação de desigualdades de gênero, raça/cor, classe
social, com os diversos padrões de uso de substâncias
psicoativas.

SES Semu, Seir

3.11.2. Implantar na rede de atenção psicossocial (atenção
básica, centros de atenção psicossocial, unidades de
acolhimento, leitos de saúde mental em hospital geral)
estratégias de cuidado que considerem a determinação de
gênero no sofrimento mental causado pelouso de
substâncias psicoativas.

SES

3.11.3. Elaborar estratégias de educação permanente para
profissionais da rede de saúde mental, matriciadores e
profissionais dos Nasfs (Núcleo de Apoio a Sáude da
Família) que abordem como as desigualdades de gênero,
raça/cor, classe social, podem ser determinantes no
sofrimento mental causado pelo uso de substâncias
psicoativas (álcool, crack, agrotóxicos etc), na perspectiva
de inserção das mulheres usuárias de crack e outras drogas
na rede de serviços de saúde garantindo acesso e
continuidade do cuidado a partir da Atenção Básica.

SES Sesai

Linha de ação 3.12. Ampliação do acesso aos serviços de saúde de atenção básica para mulheres
residentes em comunidades ribeirinhas por meio da implantação de unidades básicas de saúde fluviais e
do atendimento por equipes de saúde da família ribeirinhas ou equipes de saúde da família fluviais.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo /

Meta ou Iniciativa

3.12.1. Implantar equipes de Saúde da Família Ribeirinhas
ou equipes de Saúde da Família Fluviais para ampliar o
acesso das mulheres residentes em comunidades ribeirinhas
a atenção integral à saúde.

SES Semu,
Sesai

Linha de Ação 3.13. Ampliação do acesso à atenção básica de saúde para mulheres em situação de rua
por meio da implantação de equipes de consultórios de rua.
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

3.13.1. Ampliar o acesso das mulheres em situação de rua à
rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção
integral à saúde, por meio das equipes de Consultórios na
Rua e serviços da Atenção Básica.

SES Semu

3.13.2. Ofertar o “Manual sobre o cuidado à saúde junto à
população em situação de rua” que busca instrumentalizar
os profissionais de saúde da Atenção Básica, na perspectiva
da promoção do cuidado à população em situação de rua, no
cotidiano da sua prática profissional, para a ampliação e
construção de novas formas de atuação frente aos problemas
de saúde dessa população.

SES

CAPÍTULO 4 – ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES

A violência contra as mulheres é um fenômeno social, mundial e transversal. A ação dos
movimentos de mulheres e feministas, para dar visibilidade à questão, resultou na politização do debate em
torno do problema e envolveu autoridades, universidades e a sociedade nas discussões, uma vez que a
violência de gênero atinge mulheres de todas as classes sociais, credos, etnias e gerações.

Com o advento da lei nº 11.340/ 2006, popularizada como “Lei Maria da Penha”, indenização
alcançada por Maria da Penha Maia Fernandes, ícone na luta no combate à violência contra as mulheres no
Brasil, o fenômeno da violência passa a ser tratado como política pública de enfrentamento e combate à
violência doméstica e familiar nas suas formas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, com punição
dos seus agressores e proteção das mulheres em situação de violência.

Segundo pesquisa realizada pelo Senado em 2013, 99% da população feminina já ouviu falar da Lei
Maria da Penha em todo o Brasil, conforme gráfico abaixo:

Pesquisa realizada pela Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do
Maranhão (2011) revelou que 67% das mulheres hoje são agredidas no ambiente doméstico e 54% delas não
eram casadas na época da agressão. Além disso, em 37% dos casos denunciados, o agressor estavasob efeito
de álcool quando agrediu suas companheiras.
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Segundo dados da pesquisa o número de novos processos distribuídos na Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, nos cinco primeiros meses de 2009, ficou próximo do
total dos que tiveram início de tramitação no ano passado.

O perfil do agressor, segundo a pesquisa, é o homem entre 26 e 40 anos de idade, sendo 71%
solteiros. Destes, 36% eram companheiros das denunciantes, com tempo de convivência variável entre 05 e
12 anos. As profissões dos agressores mais citadas foram as de motorista, pedreiro e vigilante. Em grande
parte dos casos acompanhados, a agressão foi praticada por ex-companheiros, o que remete à constatação de
que, mesmo após o término do relacionamento, a mulher não está isenta da violência, pois o homem
geralmente não reconhece o rompimento do vínculo conjugal e continua alimentando o sentimento de posse
sobre sua ex-companheira.

Ainda segundo este levantamento, a maior parte das mulheres que sofreram violência doméstica é
jovem tem entre 21 e 35 anos de idade e, em mais da metade do universo desses casos, as mulheres
apresentaram baixa escolaridade. Os tipos de violência identificados estão apresentados no gráfico a abaixo:
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Os dados sobre violência contra as mulheres disponibilizada pelo DATASUS revelam que no Estado
do Maranhão, no período de 2009 até março/2013, foi registrada um total de 2.149 ocorrências de violência
contra as mulheres. Ao passar de cada ano, percebe-se um aumento crescente do número de ocorrências de
violência contra as mulheres, fato este que pode ser compreendido pela visibilidade do fenômeno na
sociedade contemporânea, fenômeno anteriormente banalizado e naturalizado/justificado. Com a divulgação
e disseminação da lei Maria da Penha as mulheres passam se perceberem em situação de violência e a
denunciar.

No Maranhão, o fenômeno da violência contra as mulheres passou a ser discutido de forma mais
articulada a partir dos anos 80 com a criação dos primeiros grupos feministas, pioneiros nas denúncias
traduzidas em passeatas, panfletagens, atos públicos e em ações diretas junto aos poderes públicos. A lei
Maria da Penha vem sendo operacionalizada pela Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de
Violência, potencializada com o Pacto Nacional Pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres,
coordenado no âmbito do estado pela Secretária de Estado da Mulher.

As ações do Pacto vêm sendo implementadas desde 2008, com balanço positivo no enfrentamento à
violência de gênero no país e no maranhão. Atualmente a Rede de Enfrentamento e Atendimento as Mulheres
em situação de violência é composta dos seguintes organismos, conforme ilustrado no mapa abaixo:
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O Estado conta com uma estrutura de rede, mantida pelas diferentes esferas de governo, além dos
Centros de Referência de Assistência Social - Creas e dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras,
sendo que estes últimos, mesmo não tendo a competência institucional, cumprem importante papel no
acolhimento de mulheres em situação de violência, considerando a sua capilaridade nos municípios do país,
onde outros serviços especializados de atendimento as mulheres em situação de violência ainda não são
oferecidos.

A Semu tem a função precípua de coordenar a Rede em âmbito Estadual, funcionando com seu
grande arco, ao mesmo tempo em que integra a Rede, na condição de porta de entrada, por meio da
Ouvidoria da Mulher e do Viva Mulher.Apresentamos a seguir quadro demonstrativo com os quantitativos
de serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no Estado.

ORGANISMOS.

Ressalta-se as principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Mulher no enfrentamento
à violência contra as mulheres, algumas delas realizadas em parceria com a SPM/PR, com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, e com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República –
SDH/PR, a saber:

 Ações da Secretaria de Estado da Mulher:
Biblioteca feminista Maria da Penha Maia Fernandes; Laboratório de Tecnologia Social
“Viva Mulher” e sua Unidade Móvel “Carreta Viva Mulher”;Termo de Cooperação
Técnica da Patrulha Maria da Penha; Capacitação de Policiais Civis para “Acolhimento
Humanizado e Abordagem Qualificada as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica por
Policiais Civis, à Luz da Lei Maria da Penha”; Mapas de Gênero em parceria com o Imesc
para o Georeferenciamento da Rede Estadual de Atenção a Mulher; instituição da Câmara
Técnica Estadual de Gestão e Monitoramento das Ações do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres período 2012-2015; Projetos de inclusão
produtiva “Temperando Sonhos”, “Reciclando Vidas” e dezesseis convênios com grupos
de mulheres de financiamento de projetos de geração de renda com recursos do Fundo

Secretaria Municipal
de Políticas para as

Mulheres

Coordenado
ria Municipal

de Política
para as

Mulheres

Divisão de
igualdade de

Gênero

Departamento de
Política Para as

Mulheres

41 17 1 4

CRAS CREAS
Conselho Municipal

dos Direitos das
Mulheres

Delegacia
Especializada

no
Atendimento à

Mulher

Centro de
Referência e

Atendimento à
Mulher

Casa
Abrigo

Núcleo
Especializado na

Defesa das
Mulheres

Defensoria
Pública

IML
Vara /

Juizado

Promotoria de
Justiça

Especializada
na Defesa da

Mulher

Ministério
Público
Federal

298 117 62 20 6 2 4 18 3 4 2 1
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Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP; Implementação da Ouvidoria da
Mulher.

 Semu em parceria com a SPM/PR: Implantação do Projeto Ouvidoria da Mulher;
Reaparelhamento e Implantação da Rede de Atendimento às Mulheres da Região
Metropolitana de São Luís; Projeto de Implantação do Núcleo Estadual de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas – NETP/MA;Projeto do Núcleo Educacional para Referência e
Capacitação de Mulheres em Situação de Prisão“ – NUED, Projeto Juntando os
Pedaços”;Projeto Ampliando a Institucionalidade das Políticas Públicas de Gênero no
Estado; Projeto Capacitar 1.440 Profissionais da Rede de Atendimento as Mulheres de 32
Regionais do Estado do Maranhão;Projeto de elaboração do Planejamento Integral Básico
do Estado do Maranhão para o período 2013 a 2015 e Projeto de Estadualização do Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres e ainda, a operacionalização de 18 projetos do
Plano Integral Básico das Ações do Pacto Nacional Pelo Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, inclusive com a garantia da contrapartida financeira.

 Semu em parceria com o MDA: Projeto “Cidadania e Empoderamento das Trabalhadoras
Rurais Maranhenses”;Projeto “Fortalecimento da Cidadania e Organização Produtiva de
Trabalhadoras Rurais Maranhenses e Projeto de Apoio ao Fortalecimento da Cidadania e
Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais Maranhenses”.

 Parceria com a SDH/PR: Unidade Móvel Fluvial de Defesa dos Direitos das Crianças e
dos Adolescentes - PAIR Móvel;

OBJETIVO GERAL

Reduzir os índices de violência no estado, na perspectiva de erradicar todas as formas de violência
contra as mulheres no estado do maranhão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Apoiar e ou implantar a criação e funcionamento de espaço para escuta e atendimento
individualizado e/ou em grupos, com orientação psicossocial e jurídica para mulheres da capital
e do interior;

 Desenvolver e disseminar um modelo de intervenção referencial – Laboratório de Tecnologia
Social “Viva Mulher” para o atendimento as mulheres em situações de vulnerabilidade e risco
social e pessoal de forma integralizada por meio de metodologia própria:Acolher, Formar,
Incluir e Advocacy.

 Disponibilizar ferramentas tecnológicas de trabalho capazes de monitorar os atendimentos
impedindo a revitimização das mulheres atendidas;

 Promover a disseminação e aplicação da Lei Maria da Penha e ampliar a sua divulgação na
sociedade;

 Ampliar o conhecimento da LMP pelas mulheres servidoras estaduais para que possam proteger
a si e a seus familiares da violência contra a mulher;

 Promover encontros com gestores(as), conselheiros(as) e sociedade civil (mulheres e suas
famílias) para tratar do enfrentamento à violência contra a mulher;

 Estimular a criação de organismos municipais de políticas para as mulheres e de defesa dos seus
direitos;

 Promover a implantação do Sistema Municipal de Políticas para as Mulheres;
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 Viabilizar o aparelhamento/reaparelhamento de organismos estaduais e municipais da rede de
atendimento à mulher vítima de violência;

 Apoiar grupos de mulheres para viabilizar a sua formalização;

 Orientar e apoiar organismos e grupos de mulheres quanto às formas de captação de recursos
financeiros para viabilização dos seus projetos de enfrentamento à violência contra a mulher;

 Capacitar atores/atrizes da rede de atenção e parceiros na temática da violência contra a mulher;

 Discutir a Política Nacional de Abrigamento com vistas à elaboração da Política Estadual
correspondente;

 Oferecer mecanismos de controle e monitoramento da rede de atenção à mulher vítima de
violência;

 Informar e envolver a sociedade nas discussões sobre abuso/exploração sexual e tráfico de
mulheres;

 Orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência na perspectiva de evitar novos atos
de violência por parte dos seus agressores;

 Incentivar a implantação e implementação de serviços de reeducação e responsabilização dos
agressores;

 Contribuir para a desconstrução de mitos e preconceitos em relação à violência contra as
mulheres, promovendo mudança cultural e a disseminação de valores e atitudes éticas
igualitárias de valorização da paz;

 Contribuir para a responsabilização dos agressores das mulheres em situação de violência
doméstica e sexual

PLANOS DE AÇÃO

Linha de ação 4.1. Ampliação e fortalecimento da rede de serviços especializados de atendimento às
mulheres em situação de violência

Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

4.1.1. Criar Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher e/ou núcleos especializados
nas demais delegacias existentes.

SSP Semu

4.1.2. Fortalecer as Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher e/ou núcleos especializados
nas demais delegacias existentes.

SSP Semu

4.1.3. Criar e fortalecer Centros Especializados da
Mulher em Situação de Violência.

Semu FORTSMPM

4.1.4. Criar e fortalecer Serviços de Abrigamento. TJ, Sedihc Semu

4.1.5. Criação de Posto de Atendimento
Humanizado no aeroporto para encaminhamento
das mulheres em situação de tráfico de pessoas aos
serviços da rede especializada de atendimento às
mulheres em situação de violência.

Sedihc, Semu
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Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

4.1.6. Criar IML especializados de atendimento às
mulheres em situação de violência.

SSP

4.1.7. Criar e fortalecer Defensorias Públicas
Especializadas no atendimento às mulheres e/ou
Núcleos da mulher nas Assistências Judiciárias
Gratuita para o atendimento às mulheres em
situação de violência.

Defensoria
Pública
Estadual-DPE

Semu

4.1.8. Criar Juizados Especializados de Violência
Doméstica e Familiar contra as Mulheres.

TJ Semu

4.1.9. Criar e fortalecer Promotorias Especializadas
de Atendimento às Mulheres e/ou Núcleos de
Gênero nos Ministérios Públicos.

MPE Semu

4.1.10. Ampliar o número de serviços de saúde e
fortalecer a atenção especializada para atendimento
das mulheres em situação de violência.

SES Semu

4.1.11. Adquirir Unidades Móveis de atendimento
às mulheres em situação de violência no campo,
nas águas e na Floresta.

Semu SSP VIVAMULHER

4.1.12. Articular atores Estaduais e Municipais para
garantir a integração dos serviços da Rede de
Enfrentamento à Violência contra as mulheres.

Semu Seir, Sejuv,
Sedes, Sedihc,
DPE, MPE
Setres, Secma,
Setur, SSP, Sejap,
SES.

VIVAMULHER

4.1.13. Promover a formação continuada das/os
profissionais da Rede Especializada de
Atendimento às mulheres em situação de violência
por meio da criação de uma matriz pedagógica
unificada.

Semu Seir, Sejuv,
Sedes, Sedihc,
DPE, MPE
Setres, Secma,
Setur, SSP, Sejap,
SES, Seduc.

VIVAMULHER

4.1.14. Implantar Sistema Informatizado na Rede
Especializada de Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência, em São Luís e área
metropolitana.

Semu Instituições da
Rede de
Atendimento as
Mulheres em
Situação de
Violência de São
Luís e área
Metropolitana.

MELHORIACON

4.1.15. Criar o Sistema Estadual de Dados sobre a
Violência contra as Mulheres.

Semu SSP, Sedihc,
SES,TJ, MPE,
DPE

MELHORIACON

4.1.16. Contribuir para o atendimento 24 horas das
mulheres em situação de violência nas Deams e
núcleos especializados nas delegacias da polícia
civil.

Semu, SSP VIVAMULHER

4.1.17. Implementar as Diretrizes de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do
Campo, das águas e da Floresta.

SSP, Sejap,
MDA-
Regional,
SES, Sedihc,
Sema, Seduc,
Seir, Semu,

Superintendência
de Polícia
Federal, Secom,
Organismos
Municipais de
Políticas para as

VIVAMULHER
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Ações
Órgão

Responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

Funai, Sesai,
DPE ,
MPE/Promoto
riase
TJ/Juizados
Especializado
s

Mulheres,

4.1.18. Promover o atendimento qualificado às
mulheres em situação de violência no Sistema
Único da Assistência Social.

Sedihc Semu

Linha de ação 4.2. Promoção da implementação da Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006 – LeiMaria da
Penha.

Ações Órgão
Responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

4.2.1. Divulgar a Lei Maria da Penha, acordos e
normas jurídicas nacionais e internacionais de
enfrentamento à violência contra as mulheres.

Semu TJ, MPE,
DPE.

VIVAMULHER

4.2.2. Realizar campanhas, mobilizações e ações
educativas sobre a Lei Maria da Penha.

Semu Seduc, TJ,
MPE, DPE

VIVAMULHER

4.2.3. Contribuir para a Incorporação da temática do
enfrentamento à violência contra as mulheres e a Lei
Maria da Penha nos conteúdos programáticos de
cursos, concursos públicos,principalmente no processo
de formação dos operadores de direito.

Semu Sead, TJ VIVAMULHER

4.2.4. Articular e acompanhar os Poderes Judiciário e
Legislativo e ao Ministério Público e Defensoria
Pública quanto à execução e aplicabilidade da Lei
Maria da Penha.

Semu TJ, MPE e
Defensoria

Pública.

VIVAMULHER

4.2.5. Produção e distribuição de cartilhas sobre a Lei
Maria da Penha

Semu TJ,MPE,
DPE.

VIVAMULHER

Linha de ação 4.3. Fortalecimento da segurança cidadã e acesso à justiça às mulheres em situaçãode
violência.

Ações Órgão
Responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

4.3.1. Criar Serviços de Responsabilização e Educação do
Agressor.

TJ, Sejap Semu

4.3.2. Participar do projeto “Siga Bem Mulher” do
Programa Siga Bem Caminhoneiro.

Semu. TJ VIVAMULHER

4.3.3. Capacitar as mulheres em situação de prisão para a
inserção no mundo do trabalho.

Sejap, Setres Semu

4.3.4. Implantar o sistema educacional prisional,
garantindo acesso à educação em todos os níveis durante a
permanência nas instituições prisionais.

Sejap, Seduc,
TJ,Sedihc.

Semu

4.3.5. Estimular a reinserção no mercado de trabalho das Sejap, Setres, VIVAMULHER
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Ações Órgão
Responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

mulheres egressas do sistema prisional. Semu

4.3.6. Reforma e Manutenção do estabelecimento penal
feminino.

Sejap MJ,

4.3.7. Contribuir para a humanização dos equipamentos
prisionais e a garantia dos espaços físicos adequados para
as mulheres em situação de prisão.

Semu, Sejap,
TJ.

Sedich VIVAMULHER

4.3.8. Promover cultura e lazer dentro do sistema
prisional.

Sejap, Secma,
TJ

Semu

4.3.9. Qualificar o cuidado às mulheres em situação de
prisão durante a gravidez e no pós-parto e a recém-
nascidos e crianças destas mulheres.

Sejap, SES,
Sedihc,TJ

Semu

4.3.10. Qualificar as equipes de saúde que atuam no
sistema prisional nos temas saúde sexual e saúde
reprodutiva, na perspectiva dos direitos das mulheres.

SES Semu

4.3.11. Incentivar o acesso aos direitos sexuais e
reprodutivos pelas mulheres em situação de prisão.

SES, Semu,
TJ.

VIVAMULHER

4.3.12. Qualificar a atenção à saúde das mulheres em
situação de prisão nos princípios da PNAISM.

SES Semu, TJ,
Sedihc

4.3.13. Promover o acompanhamento sócio familiar das
famílias de mulheres em situação de prisão e egressas do
sistema prisional nos Centros de Referencia de Assistência
Social (Cras) e nos Centros Especializados de Assistência
Social (Creas).

Sedihc, Sejap Semu, TJ

4.3.15. Promover o acesso à justiça e à assistência jurídica
gratuita para as mulheres em situação de prisão.

Sejap, DPE,
TJ

Semu

4.3.16. Implantar atividades sistemáticas de educação,
cultura, lazer e esporte no sistema prisional feminino.

Sejap Seduc,Sec
maSedihc,

Sedel

4.3.17. Garantir o cumprimento da legislação que proíbe
agentes penitenciários do sexo masculino em presídios
femininos.

Sejap, TJ Semu,
Sedihc

4.3.18. Garantir o recorte de sexo, raça e etnia em todos os
registros administrativos da Segurança Pública.

SSP, TJ Semu e
Seir

4.3.19. Capacitar de forma permanente os operadores/as
da Segurança Pública nas questões referentes às relações
de gênero e violência contra as mulheres, incluindo o
enfrentamento ao racismo institucional.

SSP, TJ Semu, Seir

4.3.20. Combater a impunidade e a omissão frente à
violência contra as mulheres e nos casos de homicídio.

TJ, Semu,
MPE

VIVAMULHER

4.3.21. Articular para que os Serviços de Inteligência
Policial incluam na sua formação inicial a violência de
gênero.

TJ, SSP Semu

4.3.22. Incentivar o aumento do número de mulheres nos
espaços de participação popular e controle social da
Segurança Pública.

Semu TJ VIVAMULHER

4.3.23. Incidir junto às instâncias responsáveis para
promover a investigação dos casos de omissão
institucional frente aos casos de violência contra as

Semu TJ,MPE, VIVAMULHER
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Ações Órgão
Responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

mulheres.

4.3.24. Identificar os benefícios previdenciários e
assistenciais decorrentes da violência doméstica e familiar.

INSS, Semu, VIVAMULHER

4.3.25. Instruir as ações regressivas dos valores pagos a
título de benefícios previdenciários pelo INSS em razão da
violência doméstica e
familiar, como mecanismo pedagógico reparatório de
ressarcimento.

INSS Semu

4.3.26. Viabilizar a ampliação da utilização de
instrumentos existentes para o combate aos crimes de
violência sexual contra as mulheres, com destaque para o
fortalecimento da Rede Integrada de Perfis Genéticos
(DNA).

SSP TJ, PF,
SES.

Linha de ação 4.4. Enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres.

Ações Órgão
responsável

Parceiro PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

4.4.1. Implementar as diretrizes, normas técnicas, protocolos e
fluxos de atendimento à mulheres em situação de tráfico de
pessoas nos serviços da rede de atendimento às mulheres.

Sedhic Semu,TJ,
SES

4.4.2. Visibilizar as questões estruturantes que são
favorecedoras e mulheres e da exploração sexual de mulheres.

Sedhic Semu,
TJ, MPE

4.4.3. Implementar mecanismos de proteção e segurança às
mulheres em situação de exploração sexual e tráfico de
pessoas.

Semu, PF,
SSP, TJ,
MPE.

VIVAMULHER

4.4.4. Promover a capacitação para a atuação da Rede de
atendimento às mulheres vítimas de tráfico de pessoas.

Semu,
Sedihc

PF, TJ, VIVAMULHER

4.4.6. Articular e fomentar parcerias entre os serviços de
atendimento às mulheres existentes em países conhecidos
como destino de brasileiras vítimas do tráfico de pessoas e os
existentes em território nacional.

Sedihc Semu,
PF, PRF,
MPE

4.4.8. Integrar o Fórum Comunitário dos Movimentos
Populares de implantação dos Programas de Aceleração do
Crescimento – PAC I e II de forma a prevenir a violência
contra as mulheres e combatera exploração sexual e o tráfico
de mulheres, adolescentes e jovens, nas regiões de fomento ao
turismo e nas áreas de grandes obras de desenvolvimento
econômico e infraestrutura.

Semu,
Sedihc

TJ

4.4.9. Realizar campanhas e ações educativas que
desconstruam os estereótipos e esclareçam a população sobre
as práticas que configuram exploração sexual e tráfico de
mulheres.

Semu TJ,
Sedihc,
Secom

VIVAMULHER

4.4.10. Capacitar conselhos tutelares e de direitos para
identificação e encaminhamento adequado de situações de
violência doméstica e sexual contra meninas e adolescentes.

Sedihc,
Semu

TJ,
Funai, TJ

VIVAMULHER

Linha de ação 4.5. Promoção da autonomia das mulheres em situação de violência e a ampliação de seus
direitos.
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Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou

Iniciativa

4.5.1. Priorizar o atendimento das mulheres em situação de
violência nos programas de qualificação social e
profissional.

Setres Semu,
Seduc, Seir

4.5.2. Incentivar o atendimento prioritário as mulheres em
situação de violência na concessão de unidades
habitacionais no estado e nos municípios.

Secid Semu

4.5.3. Articular a inserção das mulheres em situação de
violência nos Programas Sociais das três esferas do governo
com destaque para a inserção no mundo do trabalho,
geração de renda, economia solidária, capacitação
profissional e acesso a equipamentos sociais.

Semu, TJ, Sedihc,
Setres, TJ,

MDA/Regio
nal

VIVAMULHER

4.5.4. Incidir na política de enfrentamento à pobreza e à
miséria para a inclusão das mulheres em situação de
violência.

Sedes,
Sedhic

Semu

4.5.5. Apoiar a criação de espaço para escuta e atendimento
individualizado e/ou grupal com orientação psicossocial e
jurídica para mulheres da capital e do interior

Semu Prefeituras
municipais,

Sedihc

VIVAMULHER

4.5.6. Ampliar o conhecimento da LMP pelas mulheres,
servidores e servidoras estaduais e municipais para que
possam proteger a si e a seus familiares da violência contra
a mulher

Semu Sedihc, Seir,
SES, Funai,

Seduc

VIVAMULHER

4.5.7. Estimular a criação de organismos municipais de
políticas para as mulheres e de defesa dos seus direitos

Semu Prefeituras
Municipais

VIVAMULHER

4.5.8. Viabilizar o aparelhamento / reaparelhamento de
organismos estaduais e municipais da rede de atendimento à
mulher vítima de violência

Semu SPM VIVAMULHER

4.5.9. Orientar e apoiar organismos e grupos de mulheres
para sua formalização e captação de recursos financeiros
para viabilização de seus projetos de enfrentamento à
violência contra as mulheres

Semu FORTAGRUPOS

4.5.10. Garantir a aquisição e funcionamento de unidades
móveis rurais de enfrentamento à violência contra as
mulheres

Semu, SSP SPM

4.5.11. Garantir a criação, bem como a estruturação das
delegacias especiais de mulheres regionais / municipais,
com espaço físico, logística, recursos humanos a fim de
melhor atender as mulheres em situação de violência.

SSP Semu

4.5.12. Criar programas voltados às jovens rurais em
situação de exploração sexual, que articule processo de
apoio psicológico, prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, capacitação profissional e geração de renda.

Ses, Setres,
Sedhic

Semu FORTAGRUPOS

4.5.13. Garantir o enfrentamento à violência contra as
mulheres jovens e meninas vítimas do tráfico e que exercem
atividades de prostituição

Sedhic Semu, SSP,
Setur
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CAPÍTULO 5 – FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE
PODER E DECISÃO

O Estado Democrático de direito exige a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão,
direitos estes assegurados nos acordos internacionais cujas recomendações exigem a ampliação da presença
das mulheres e implementação de medidas que fortaleçam as mulheres no exercício dos seus direitos
políticos de cidadania. Vale ressaltar que o avanço no panorama legal é uma demanda histórica do
movimento de mulheres e feminista na luta pela igualdade de gênero na sociedade onde às mulheres era
negado o direito à participação na vida pública.

Resultante desse processo de luta na construção da igualdade, as mulheres passam a ocupar os
espaços de poder e decisão. Ressalta-se como fato importante a eleição, no Brasil, da primeira mulher para a
Presidência da República em 2010. Nos Estados e Municípios, a presença feminina está entre 13% e 8%,
respectivamente.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o Maranhão elegeu 40 prefeitas nos 217 municípios,
equivalente a 18,43%. Verifica-se também que em 2010 elegeu-se uma Deputada Federal e 07 Deputadas
Estaduais. Nas eleições de 2012 foram eleitas 435 vereadoras em todo Estado do Maranhão, ou seja, 18,45%.
Além de, por duas vezes, ter elegido uma mulher para o cargo de Governadora do Estado, conforme
evidenciam os gráficos a seguir.
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As mulheres brasileiras representam 52% da população, mas o Brasil ocupa, no ranking da
participação política das mulheres, a 118º posição, dentre os 198 países pesquisados.4 Neste contexto de
participação política das mulheres, são poucos os partidos que na prática cumprem a paridade de gênero, com
a obrigatoriedade de cumprir o mínimo de 30% para candidaturas de cada sexo, o resultado das eleições
municipais de 2012 evidenciou um aumento no número de candidatas (prefeitas e vereadoras).

OBJETIVO GERAL

Promover o fortalecimento da participação política das mulheres nos espaços de poder e decisão,
com vistas às transformações políticas e culturais no poder legislativo e nos espaços institucionais de modo a
contribuir na construção de valores éticos e comportamentos igualitários na perspectiva da construção de uma
sociedade plural e democrática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incentivar o aumento da representatividade de grupos de mulheres nos espaços
deliberativos de controle social e gestão das políticas públicas para mulheres;

 Incentivar a participação das mulheres nos programas sociais e/ou culturais do governo;

 Estimular a participação de mulheres na composição dos partidos políticos e nos processos
eleitorais;

 Incentivar e apoiar a participação das mulheres nos espaços de decisão e poder nos cargos
públicos;

 Fomentar a institucionalização de organismos de políticas para as mulheres no âmbito do
Estado do Maranhão.

PLANO DE AÇÃO

4 Fonte: Relatório Global Data Base of Quotas for Women.
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Linha de ação 5.1. Sensibilização da sociedade e implementação de estratégias para a ampliação da
participação das mulheres nos espaços de poder e decisão.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

5.1.1. Sensibilizar profissionais da mídia sobre a
importância da participação das mulheres nos espaços de
poder.

Semu Secom VIVAMULHER

5.1.2. Promover programas e ações de capacitação para
mulheres jovens e adultas, com enfoque em políticas
públicas contemplando a diversidade étnica, racial, de
orientação sexual e identidade de gênero e regional.

Semu Seir,
Funai,
Sejuv

VIVAMULHER

5.1.3. Desenvolver ações e campanhas sobre a importância e
a necessidade da ampliação da participação política das
mulheres, da filiação partidária e das candidaturas
femininas, considerando as diversidades de raça e etnia.

Semu Seir VIVAMULHER

5.1.4. Promover/estimular estudos, debates e outras medidas
para ampliar a participação das mulheres nos cargos de
direção das organizações sindicais de trabalhadores e
empregadores, assim como das empresas privadas.

Semu Setres,
Sectec

VIVAMULHER

Linha de ação 5.2. Criação de mecanismos e estratégias de apoio à participação das mulheres nos espaços
de poder e decisão e à sua participação político-partidária.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

5.2.1. Contribuir com ações de sensibilização e capacitação
para ampliação da participação das mulheres nas eleições
municipais e estaduais, e para a incorporação da agenda das
mulheres pelos partidos políticos.

Semu TRE VIVAMULHER

5.2.2. Contribuir com ações de sensibilização nos três
poderes para ampliação e visibilidade da participação das
mulheres nos espaços de poder e decisão.

Semu Alema, TJ VIVAMULHER

5.2.3. Realizar ações de sensibilização e formação de
magistrados da Justiça Eleitoral sobre gênero e a sub-
representação das mulheres nos espaços de poder e decisão.

Semu TJ VIVAMULHER

5.2.4. Articular com prefeitas/os, vereadoras/es,
deputadas/os estaduais e federais eleitas/os a incorporação
das diretrizes do PEPM e a criação dos organismos
executivos de políticas para as mulheres nos seus mandatos.

Semu TJ,
Prefeituras
municipais,

Famem

FORTSMPM

5.2.5. Apoiar a realização de pesquisa sobre a inserção das
mulheres negras na gestão pública, na elaboração de
políticas públicas e na ocupação de espaços de decisão.

Semu Seir,
Fapema,

Imesc

FORTAGRUPOS

Linha de ação 5.3. Estímulo à participação das mulheres no controle social das políticas públicas,
especialmente por meio do fortalecimento do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e dos respectivos
conselhos municipais.

Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

5.3.1. Apoiar a criação e o fortalecimento de conselhos Semu FORTSMPM
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

municipais dos direitos da mulher.

5.3.2. Assegurar o funcionamento do Conselho Estadual da
Mulher – CEM.

Semu CEMULHER

5.3.3. Realizar a 4ª Conferência Estadual de Políticas para
as Mulheres, precedida das etapas municipais.

Semu CEM VIVAMULHER

5.3.4. Promover a capacitação de conselheiras estaduais e
municipais dos Conselhos dos Direitos das Mulheres.

Cem Semu CAPACITACAO

5.3.5. Estimular a ampliação da participação das mulheres
indígenas,negras e jovens na formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas.

Semu Seir,
Funai,
Sejuv

FORTAGRUPOS

5.3.6. Apoiar ações de capacitação na promoção de políticas
e ações de enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia
e ações afirmativas.

Semu Sedihc,
Seir

VIVAMULHER

5.3.7. Sensibilizar e estimular os conselhos estadual e
municipais de direitos da mulher a criarem câmaras técnicas
para a formulação, acompanhamento e avaliação do
desenvolvimento de políticas de interseção de gênero, raça,
etnia e orientação sexual.

Semu CEM,
Sedihc,

Seir,
Funai,
Sejuv

VIVAMULHER

Linha de ação 5.4. Criação, revisão e implementação de legislação e instrumentos normativos, com vistas
à igualdade de oportunidades das mulheres e entre as mulheres na ocupação de posições de decisão nas
distintas esferas do poder público.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

5.4.1. Contribuir com o TRE para aplicação, fiscalização e
monitoramento da Lei 12.034/2009 que determina: o
percentual mínimo de cotas para candidaturas entre os sexos;
destinação de pelo menos 5% do Fundo Partidário para ações
de formação política para as mulheres; o cumprimento da
reserva de pelo menos 10% do tempo da
Propaganda partidária gratuita bem como a aplicação das
sanções previstas na lei.

Semu TRE VIVAMULHER

5.4.2. Acompanhar e monitorar a votação de projetos que
visem a igualdade de oportunidade para mulheres, com
destaque para o Projeto de Lei no 4.857/2009 (“Lei da
Igualdade”), referente à igualdade
no mundo do trabalho.

Semu VIVAMULHER

5.4.3. Instituir no âmbito da Administração Pública, direta e
indireta, medidas de ação afirmativa e de discriminação
positiva que garantam a realização de metas percentuais de
participação das mulheres nas funções de presidência,
direção, coordenação, gerenciamento e assessoria, incluindo
medidas administrativas e de gestão estratégica ao
cumprimento destas medidas.

SEAD Semu

Linha de ação 5.5. Estímulo à criação e fortalecimento de órgãos e organismos públicos de políticas para
as mulheres no Estado e municípios.
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

5.5.1. Ampliar o número de municípios com organismos
executivos de políticas para as mulheres e assegurar a
institucionalidade e o fortalecimento destes organismos no
Estado e Municípios do Maranhão

FORTSMPM

5.5.2. Fortalecer o Fórum Estadual de Organismos de
Políticas para as Mulheres e as instâncias relacionadas ao
mesmo.

Semu FORTSMPM

5.5.3. Estimular os Fóruns de Organismos de Políticas para as
Mulheres - OPMs e de outras políticas setoriais a incluir,
como uma de suas atividades, a realização de oficinas ou
ações semelhantes a respeito do capítulo 9.

Semu Seir,
Funai,
Sedihc,
Sejuv,
Seduc,
SES

FORTSMPM

5.5.4. Apoiar a divulgação e a implementação do Estatuto do
Idoso, no que se refere às mulheres idosas, nos Organismos
de Políticas para as Mulheres – OPMs.

Semu Sedihc VIVAMULHER

5.5.5. Apoiar a divulgação e a implementação do estatuto da
criança e do adolescente nos Organismos de Políticas para as
Mulheres – OPMs.

Semu Sedihc VIVAMULHER

5.5.6. Estimular organismos de promoção de políticas para as
mulheres estaduais e municipais a elaborarem ações para
mulheres idosas e para mulheres com deficiência.

Semu Sedihc VIVAMULHER,
FORTSMPM

5.5.7. Incentivar as gestoras para o estabelecimento de
medidas que incluam as mulheres negras e as lésbicas nas
ações e objetivos da Campanha Mais Mulheres no Poder.

Semu Sedihc VIVAMULHER,
FORTSMPM

5.5.8. Estimular a criação de Comitês de Gênero nas
Secretarias que incorporem também as perspectivas étnica,
racial e de orientação sexual.

Semu Seir,
Funai,
Sedihc,
Seduc,
SES

VIVAMULHER

5.5.9. Apoiar a divulgação e a implementação do Estatuto da
Igualdade Racial nos Organismos de Políticas para as
Mulheres – OPMs.

Semu Seir VIVAMULHER

5.5.10. Garantir a efetivação do comitê de articulação e
monitoramento do PEPM

Semu VIVAMULHER

5.5.11. Garantir a incorporação do recorte de gênero nos
macro objetivos e diretrizes dos PPA e a alocação e execução
de recursos das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para
implementação de políticas públicas de incentivo, apoio e
fortalecimento da participação das mulheres nos espaços de
poder e decisão.

Semu Seplan FORTSMPM

CAPÍTULO 6 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL

A autonomia econômica e social das mulheres deve ser compreendida na importância da sua
contribuição para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade onde, ao ocuparem os espaços
econômicos, as mulheres possam ter os mesmos direitos. Infelizmente, a inserção das mulheres na economia
ainda não resultou na valorização proporcional do seu trabalho.
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Segundo a PNAD/IBGE – 2006, a taxa de ocupação segundo o sexo no Maranhão se apresenta da
seguinte forma: 94,5% de empregado e de 5,5% de desempregado - para o sexo masculino, e 90,9% de
empregada e de 9,1% de desempregada – para o sexo feminino. As trabalhadoras continuam concentradas
nos grupos de ocupação de serviços administrativos, vendedoras e prestadoras de serviços do comércio e
trabalho agrícola. O percentual de famílias chefiadas por mulheres é de 31,9% no Estado.

Analisando os dados do IBGE/IMESC de 31 de Dezembro de 2006, a participação do gênero
feminino no setor de empregos formais no estado do Maranhão, pode-se verificar que é bem menor
comparada com o sexo masculino. Observa-se que a quantidade de mulheres empregadas, formalmente, são
de 194.825, sendo estas representando apenas 45%. Como se verifica no gráfico abaixo:

Analisando também a participação do gênero feminino, nos dados do IBGE/IMESC de 31 de
dezembro de 2006, observa-se que as mulheres representam apenas 7% do total que contribuem no setor
agropecuário de atividades formais. Se fizermos uma comparação com o gráfico anterior, observa-se a
diminuição da participação do sexo feminino nas atividades formais do setor agropecuário, tendo uma maior
participação do sexo masculino.
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OBJETIVO GERAL

Promover a igualdade de gênero com a inclusão econômica e social das mulheres considerando as
dimensões sociais, econômicas e ambientais na perspectiva de alteração no padrão de desenvolvimento
econômico, social e ambiental vigente, reconhecendo o trabalho das mulheres e sua contribuição para o
desenvolvimento sustentável da sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Intermediar a inclusão de mulheres nos novos empreendimentos que vem se instalando no
estado, priorizando trabalhadoras rurais, mulheres vítimas de violência doméstica e
egressas do sistema prisional;

 Capacitar grupos produtivos de mulheres, visando a sustentabilidade dos seus projetos de
geração de renda;

 Promover a divulgação de produtos/serviços desenvolvidos/oferecidos por grupos de
mulheres organizados ou não;

 Garantir a inclusão de no mínimo 30% das mulheres nas ações de qualificação profissional
realizadas pelo Governo do Estado.

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 6.1. Estímulo e apoio a atividades e empreendimentos orientados para o desenvolvimento
sustentável e para a promoção da igualdade das mulheres.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

6.1.1. Apoiar a formação continuada de mulheres para
o fortalecimento dos saberes e práticas tradicionais
promovendo condições de sua autonomia.

Semu,
Setres,

SEIR,
Funai,
MDA/Regional

VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

6.1.2. Apoiar a implementação de redes e grupos
produtivos protagonizados por mulheres, que
impulsionem a manutenção da biodiversidade de

Semu, MDA,
Setres

SEIR, Funai,
Incra, SEDIHC,
Ibama

FORTAGRUPOS
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

produção orientada pela economia solidária e de base
agroecológica.

6.1.3. Fortalecer o acesso às compras públicas (PAA-
PNAE) e dinâmicas de produção de base
agroecológica (MMA).

Sedes Semu

6.1.4. Incorporar o componente gênero no Plano
Estadual de Mudanças Climáticas.

Sema Semu

6.1.5. Apoiar a atuação das mulheres sobre seus
direitos, procedimentos do licenciamento e sua
participação em audiências públicas.

Sema Semu

6.1.6. Promover campanhas sobre consumo
sustentável, considerando o tempo de reprodução
social e trabalho doméstico que é desenvolvido
prioritariamente pelas mulheres.

Sema,
MDA
Regional,
Semu

VIVAMULHER

6.1.7 Garantir a inclusão produtiva e fortalecer as
atividades econômicas de agricultura familiar,
agroecologia e economia solidária no campo e na
cidade de mulheres representantes de populações e
comunidades tradicionais e da zona urbana e
periféricas.

Sedes Semu

6.1.8 Garantir a implantação de um sistema de
produção e consumo baseado em tecnologias
alternativas agroecológicas e sustentáveis fortalecendo
os direitos dos povos de escolher o que produzir,
consumir e comercializar a produção da agricultura
familiar e de pequenos produtores

Sema Semu

Linha de ação 6.2. Promoção do acesso das mulheres à moradia digna, garantindo qualidade e acesso à
infraestrutura de bens, serviços públicos e equipamentos sociais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

6.2.1. Acompanhar, identificar e estimular a redução dos
impactos socioambientais decorrentes da implantação de
grandes projetos de desenvolvimento, especialmente
projetos de infraestrutura, prevenindo e coibindo a
desagregação social e exploração das mulheres.

Sema,
SEDIHC,
SECID

Semu, MP

6.2.2. Estimular e apoiar políticas de ampliação e melhoria
das condições de moradia e acesso à infraestrutura
adequada, às mulheres do campo, das águas e da floresta,
incluindo as comunidades e povos tradicionais (inclusive
ribeirinhos).

SECID emu, SEIR

6.2.3. Estimular a vinculação dos programas habitacionais e
de infraestrutura urbana com a implantação de programas de
eficiência energética e de conservação de energia, e
melhoria da infraestrutura doméstica.

SECID Semu

6.2.4. Incentivar ações integradas entre governo estadual e
municipais para promover a coleta e tratamento de esgotos,
bem como o acesso à água, objetivando assegurar moradias
em ambientes saudáveis.

SECID,
Sema

Semu,
SEIR
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

6.2.5. Garantir o acesso à água e a melhoria das condições
de convivência com o semi-árido por meio da construção de
cisternas, seguro agrícola e outras tecnologias sociais e
ambientalmente sustentáveis.

SECID,
SEDIHC,

MDA/Regio
nal, Sema,

Sedes

Semu,
SEIR

6.2.6. Promover ações integradas de acesso à energia
elétrica convencional ou alternativa em territórios rurais,
melhorando as condições cotidianas de vida.

SEDIHC Semu,
SEIR

6.2.7. Estimular e apoiar políticas de ampliação, melhoria e
acesso à
infraestrutura produtiva adequada para as mulheres do
campo, das águas e da floresta, incluindo as comunidades e
povos tradicionais.

Sedes, MDA
Regional,

Semu,
SEIR,
Funai

Linha de ação 6.3. Promoção do desenvolvimento de políticas de soberania e segurança alimentar e
nutricional, fortalecendo princípios agroecológicos, o reconhecimento da contribuição das mulheres e o
compartilhamento da responsabilidade por uma vida saudável.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

6.3.1. Apoiar e fortalecer a participação técnica e política
das mulheres nos conselhos, fóruns, órgãos colegiados e
comissões gestoras das políticas, programas e ações
socioambientais em todos os níveis, apoiando também sua
capacitação.

MDA/Region
al, Sema,
SEDIHC

Semu,
SEIR,
Funai

6.3.2. Estimular a participação das indígenas na
formulação e implementação de programas
governamentais voltados para empreendimentos de
infraestrutura social.

Funai Semu, MP,

6.3.3. Inserir, nos cadastros das unidades de conservação
de uso e áreas florestais sustentável, informações sobre o
perfil socioeconômico e cultural das mulheres,
possibilitando a elaboração do diagnóstico sobre esse
público e suas necessidades.

Incra, Sema Semu,
SEIR,
Funai

6.3.4. Estimular e promover a sustentabilidade no manejo
e uso da água, bem como o acesso universal e igualitário
aos bens coletivos.

Sema, Sedes Semu

CAPÍTULO 7 – DIREITO À TERRA COM IGUALDADE PARA AS MULHERES DO CAMPO E DA
FLORESTA

O direito à posse da terra é uma conquista da sociedade brasileira garantida pela Constituição

Federal de 1988. Neste contexto, as mulheres vêm protagonizando importantes lutas para a concretização

desse direito. Estamos nos referindo às políticas públicas atuais que visam promover o acesso à terra, à

água, à documentação, ao crédito, à assistência técnica que visam o fortalecimento da agricultura familiar,

em especial das mulheres trabalhadoras rurais que, historicamente, tem ocupado os espaços econômicos do

campo, das águas e da floresta. Neste particular, o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres é uma

expressão do reconhecimento do governo brasileiro sobre a importância do acesso à terra com igualdade de

gênero.
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As manifestações sociais das trabalhadoras rurais apresentam pautas para o desenvolvimento rural

baseado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar e no protagonismo das mulheres, com ênfase

no acesso à titularização da terra, apoio técnico e financeiro para a produção, infraestrutura básica e ainda

a implantação de serviços das políticas públicas. Estas ações visam a erradicação da pobreza extrema no

campo e na floresta. No Maranhão, a questão agrária exige o enfrentamento de conflitos de terra que geram

violência e a expulsão das famílias evidenciadas nos inúmeros casos de grilagem de terras.

Neste contexto, as mulheres indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais sofrem dupla

discriminação, com a invisibilidade do seu trabalho no campo e na produção de práticas e saberes da

agricultura camponesa.

Reconhecendo as dificuldades e desigualdades enfrentadas pelas mulheres do campo, das águas e

da floresta, a Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão vem priorizando este segmento com

desenvolvimento de ações com vistas no seu empoderamento, onde destacamos os projetos “Cidadania e
Empoderamento das Trabalhadoras Rurais Maranhenses” e o “Fortalecimento da Cidadania”, ambos
realizados em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.

O primeiro projeto já executado alcançou a meta de mais de 1.700 mulheres, formando

multiplicadoras nas temáticas de violência de gênero e inclusão econômica com a implantação do bloco da

trabalhadora rural.

Outra ação que merece destaque é a aquisição de dois ônibus em parceria com a Secretaria de

Política para as Mulheres – SPM-PR para o enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, das

águas e da floresta.

OBJETIVO GERAL

Promover o direito das mulheres do campo, das águas e da floresta por meio do seu fortalecimento

econômico, acesso à terra, aos bens, aos equipamentos e aos serviços públicos, garantindo qualidade de

vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reduzir o número de mulheres trabalhadoras rurais sem documentação;

 Promover a cidadania e autonomia das mulheres trabalhadoras rurais por meio de sua

mobilização e capacitação, através de ações educativas, orientadas pelas diretrizes

PNDTR em âmbito dos territórios da cidadania no Estado do Maranhão;

 Garantir a isonomia no acesso aos direitos entre as mulheres do campo, das águas e da

floresta e da área urbana;

 Garantir o acesso das mulheres à terra, à reforma agrária e ao desenvolvimento

sustentável, disponibilizando instrumentos e implementação de políticas públicas

PLANOS DE AÇÃO

Linha de ação 7.1. Fortalecimento do reconhecimento do trabalho produtivo das mulheres do campo, da
floresta e das comunidades tradicionais, promovendo acesso ao crédito, à assistência e assessoria técnica
socioambiental, bem como o apoio à comercialização, à transição agroecológica e à agricultura familiar.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.1.1. Apoiar a produção das mulheres nas hortas urbanas e
rurais, bem como na produção de alimentos agroecológicos,
com vistas à promoção do desenvolvimento com
sustentabilidade socioambiental.

SEDICH,
Sema, MDA
Regional
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.1.2. Implementar ações para ampliação das culturas que
respeitam os saberes tradicionais das mulheres.

Sedes Semu,
SEIR,
Funai

7.1.3. Apoiar a capacitação de mulheres quilombolas e
indígenas para atividades de geração de trabalho e renda.

Semu,SEIR MDA,
Funai,
SEDIHC

FORTAGRUPOS

7.1.4. Promover o acesso das mulheres ao Pronaf Mulher e
fortalecer o atendimento às mulheres na Assistência Técnica
e Extensão Rural, com a inclusão das temáticas de gênero
nos processos de assistência e ampliação do número de
mulheres técnicas.

Sedes MDA/Reg
ional,
Semu

Linha de ação 7.2. Organização das mulheres do campo, da floresta e das comunidades tradicionais, para
inserção de sua produção nos mercados e nas cadeias produtivas de energias renováveis.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.2.1. Implantar e consolidar o Programa de Organização
Produtiva de Mulheres Rurais.

MDA/Regio
nal

Semu

7.2.2. Apoiar a produção e a comercialização, bem como o
fortalecimento institucional de organizações de mulheres de
povos e comunidades tradicionais.

Sedes,
Sema, SEIR

Semu,
Funai

7.2.3. Fortalecer a participação das mulheres no Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) e programas afins e
garantir o acesso da população em situação de insegurança
alimentar à alimentação saudável, realizando capacitação,
monitoramento e avaliação sobre programa para
organizações produtivas de mulheres rurais e de
comunidades tradicionais e fortalecendo áreas de inserção
do programa.

Sedes, Sema Semu,
Funai,
SEIR

7.2.4. Ampliar as possibilidades de acesso a mercado da
produção das mulheres, rediscutir instrumentos para
controle e comercialização, e apoio à pesquisa, em especial
dos alimentos.

Sedes Semu,
Funai,
SEIR

Linha de ação 7.3. Promoção da reforma agrária e do desenvolvimento de assentamentos, garantindo
assistência e assessoria técnica, fortalecimento da organização produtiva das mulheres assentadas e
ampliação do conhecimento sobre direitos de acesso à terra.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.3.1. Divulgar normativos que garantam os direitos das
mulheres à terra no Programa de Reforma Agrária.

MDA/Regional,
INCRA

Semu

7.3.2. Monitorar e avaliar a Portaria nº 981 e a Instrução
Normativa nº 38 que efetivam os direitos das mulheres à
terra.

MDA/Regional,
INCRA

Semu

7.3.3. Apoiar financeiramente projetos de assessoria
socioambiental de grupos de mulheres assentadas da

MDA/Regional,
INCRA

Semu,
Banco DO
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

reforma agrária. Brasil

7.3.4. Apoiar projetos de agroindustrialização
protagonizados por mulheres assentadas da reforma
agrária.

MDA/Regional,
INCRA

Semu

7.3.5. Realizar processos de capacitação sobre gênero na
reforma agrária para prestadores de assessoria
socioambiental aos assentamentos da reforma agrária,
considerando as dimensões étnica, racial, geracional e de
deficiência.

MDA/Regional,
INCRA, Sema

Semu,
Sedihc,
Seir

Linha de ação 7.4. Promoção do acesso das mulheres a políticas de regularização fundiária,
reordenamento agrário e crédito fundiário, com prioridade de atendimento às famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo /

Meta ou Iniciativa

7.4.1. Capacitar as/os operadores do Crédito Fundiário
sobre direitos das mulheres à terra e ao desenvolvimento
sustentável.

MDA/Regional Semu, BB

7.4.2. Incluir a temática de gênero, considerando as
dimensões étnica, racial e geracional, nas ações de
difusão do Programa Crédito Fundiário.

MDA/Regional Semu, BB,
Sedihc,
Seir

7.4.3. Promover a regularização fundiária, o direito à
titulação e/ou escrituração em nome das mulheres.

MDA / MA Semu, Seir

7.4.4 Ampliar os programas de habitação rural e urbana
atendendo prioritariamente as mulheres e moradores(as)
locais em áreas urbanizadas com infraestrutura
adequada(estrada, energia elétrica, transporte, água
encanada, saneamento básico, escolas, creches, postos de
saúde e outros) com respeito aos direitos humanos
contidos em Convenções Internacionais e Pactos
Nacionais

SECID Semu,
Seir,
Sedihc

Linha de ação 7.5. Promoção da demarcação de terras indígenas e do processo de titulação das terras de
comunidades remanescentes de quilombos, favorecendo também o acesso das mulheres beneficiadas a
políticas públicas e equipamentos sociais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.5.1. Promover a demarcação e a desintrusão de terras
indígenas e a titulação de comunidades remanescentes
de quilombos, garantindo o acesso à assistência e à
assessoria técnica e à agroindustrialização de base
familiar para mulheres indígenas e quilombolas.

MDA/Regional,
Funai

Semu, Seir

Linha de ação 7.6. Apoio aos processos de organização das mulheres do campo, da floresta e das
comunidades tradicionais, fortalecendo sua participação na elaboração de políticas públicas.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.6.1. Apoiar processos de organização e mobilização
das mulheres nas suas demandas de participação de
grupos e instrumentos de elaboração de políticas para a
área rural.

Sema, Semu,
MDA/Regional

FORTAGRUPOS

7.6.2. Promover a inclusão das organizações de
mulheres nos órgãos colegiados territoriais.

MDA/Regional Semu

Linha de ação 7.7. Fortalecimento das políticas voltadas para as mulheres indígenas, de povos e
comunidades tradicionais, de terreiros e ribeirinhas.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

7.7.1. Instituir o Fórum de Mulheres indígenas para a
construção de estratégias e medidas para atuação no
enfrentamento à violência e desenvolvimento de
políticas para mulheres indígenas.

Semu, Funai,
SEIR

VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

7.7.2.Capacitar, de descentralizada, mulheres indígenas
de diferentes grupos étnicos, como multiplicadoras, nas
questões de gênero, cidadania e direito das mulheres,
com ênfase na participação dos Comitês Regionais da
Fundação Nacional do Índio (Funai).

Semu, Funai,
Seir

VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

7.7.3. Implementar políticas direcionadas às mulheres de
terreiro, com foco especial ao enfrentamento da
intolerância religiosa.

Semu, SEDIHC SEIR FORTAGRUPOS

CAPÍTULO 8 – CULTURA, ESPORTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIA

A promoção da igualdade de gênero, raça e etnia deve considerar os processos de socialização aos
quais homens e mulheres participam e interagem na sociedade, resultando em comportamentos, valores e
crenças que são construídos no contexto de uma cultura historicamente discriminatória engendrada pelo
patriarcalismo que por sua vez vem gerando a desigualdade de gênero existente na sociedade. Para
desconstruir essa desigualdade, faz-se necessário atuar na construção simbólica da igualdade de gênero, etnia,
raça, geração e classe por meio de políticas de promoção da igualdade que considerem as dimensões da
cultura, da comunicação e da mídia como estratégia de difusão e valorização das diversidades e combate das
discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero, geração e região. Se a cultura
tem construído historicamente as desigualdades de gênero, raça e etnia, é através dela que essas
desigualdades devem ser desconstruídas, alterando os processos de construção das relações de poder nos
campos de cultura e comunicação.

Ressalta-se a importância da comunicação como veículo de difusão cultural com destaque para rádio
e televisão, veículos presentes em quase todas as casas de brasileiros e brasileiras. É o que evidencia os dados
da Pinad/IBGE 2011, onde 96,9% dos domicílios brasileiros estão equipados com televisores. As ideias
propagadas por estes veículos de comunicação tanto servem para manutenção quanto para a desconstrução de
crenças e valores na construção de uma sociedade plural e democrática.

A dimensão do esporte e lazer garantida na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 217 coloca
o direito ao esporte e ao lazer no mesmo patamar dos direitos sociais, porém, historicamente, às mulheres foi
negado o acesso aos esportes, criando-se o mito desses esportes serem incompatíveis com a condição de ser
mulher.
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O acesso ao esporte e ao lazer pelas mulheres historicamente acontecia no âmbito do espaço
doméstico, enquanto que aos homens estava relacionado à diversão em locais públicos. A promoção do
esporte e lazer voltado para as mulheres exige políticas públicas redirecionadas à sua inserção no acesso a
esses direitos, onde as mulheres devem participar efetivamente de todos os eventos, sobretudo os grandes
eventos que ocorrerão no período deste Plano, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas, em
2016.

O acesso à cultura é um fator fundamental para se adquirir conhecimento, sendo assim, é de
fundamental importância que exista locais que proporcionem a formação desse conhecimento. No estado do
maranhão, segundo os dados do IBGE do ano de 2006, o número de municípios que possuíam bibliotecas
públicas corresponde a 77% de um total de 217 municípios. Vale ressaltar que, dentre as bibliotecas
existentes no Estado, em maio de 2013, a Secretaria de Estado da Mulher inaugurou a primeira biblioteca
especializada em gênero do Estado.

Segundo o IBGE nesse mesmo ano, o Maranhão possui 128 municípios com existência de estádios
ou ginásios poliesportivos, que corresponde a mais da metade dos municípios existente no estado. Tendo um
total de 208 unidades nesses municípios.

OBJETIVO GERAL

Promover uma cultura e mídia igualitária, democrática e reprodutora de igualdades de gênero, raça,
etnia, orientação sexual e geracional, bem como o acesso das mulheres às políticas públicas de esporte e
lazer, utilizando a comunicação como meio de divulgação dos novos valores igualitários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover a participação das mulheres em suas diversidades no esporte e lazer, assegurando a sua
participação nos grandes eventos a serem realizados no período deste PEPM;

 Incentivar as iniciativas e produção cultural das mulheres e que tratam da temática “Igualdade de
Gênero”;

 Contribuir para a desconstrução cultural veiculada pela mídia de cunho discriminatória e
estereotipada da imagem da mulher, inclusive em mensagens de utilidade pública;

 Capacitar os agentes institucionais que atuam nos meios de comunicação de massa sobre a temática
de gênero, com vistas à veiculação de matérias com conteúdos que reforçam e promovam os direitos
das mulheres nas suas diversidades;

 Promover a inclusão das mulheres em atividades esportivas tradicionalmente ocupadas por homens;

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 8.1. Estímulo e fomento à produção e difusão de conteúdos não discriminatórios e não
estereotipados das mulheres nos meios de comunicação, com o reconhecimento do protagonismo e
realizações das mulheres e a valorização da diversidade relacionada a, origem, raça, etnia, classe social,
idade, orientação sexual, identidade de gênero e deficiência.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.1.1. Fomentar a produção de conteúdos audiovisuais que
desconstruam mitos e estereótipos de gênero, estimulando

SECMA,
Semu,

SEDIHC,
SEIR,

VIVAMULHER
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

as produções locais. SECOM

8.1.2. Realizar campanhas de denúncia e combate à
discriminação e aos estereótipos das imagens veiculadas
sobre as mulheres na mídia, considerando as mulheres em
sua diversidade.

Semu Seir,
Secom

VIVAMULHER

8.1.3. Orientar as ações publicitárias e as publicações do
governo estadual visando garantir o respeito à igualdade de
gênero, raça, etnia, e o combate à discriminação e
estereótipos.

Semu,
Secom

Seir,
Funai

VIVAMULHER

8.1.4. Apoiar ações de capacitação de profissionais da mídia
e de comunicadoras/es locais, visando garantir a valorização
e o respeito à diversidade e a não discriminação de gênero,
raça, etnia, geracional, orientação sexual e identidade de
gênero.

Semu Secom,
Seir,
Sedihc,
Funai

VIVAMULHER

8.1.5. Avaliar a dimensão de gênero nos projetos apoiados
no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.

Secma,
Semu

VIVAMULHER

8.1.6. Fomentar a produção cultural afirmativa, que valorize
as expressões das mulheres e sua contribuição para a
diversidade cultural maranhense, bem como a produção e
circulação de conteúdos não discriminatórios e não
estereotipados e, ao mesmo tempo, favorecer a presença e a
permanência desses conteúdos e dessas produções nos
espaços de fruição cultural maranhense.

Secma,
Semu

Secom,
Seir

VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

8.1.8. Fomentar e apoiar fóruns de debate e reflexão locais
sobre mulher, comunicação e mídia.

Semu Secom VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

8.1.9. Estimular e contribuir para que os canais de TVs
comunitárias produzam programas que abordem os temas
relativos às questões de gênero, classe, raça e etnia,
orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com
deficiência e comunidades tradicionais e de terreiro.

Semu Sedich,
Secom,
Seir

VIVAMULHER

8.1.10. Desenvolver guia de orientação para os profissionais
da mídia na perspectiva de gênero.

Semu Sedich,
Seir,
Secom

VIVAMULHER

Linha de ação 8.2. Promoção do acesso igualitário ao esporte e lazer.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.2.1. Fomentar a pesquisa, a realização de diagnósticos e
difusão do conhecimento em torno da participação das
mulheres nas atividades de esporte e lazer.

Sedel Semu

8.2.2. Organizar seminários relacionados à participação das
mulheres em esporte e lazer.

Sedel Semu

8.2.3. Promover a valorização das mulheres atletas, com
atuação em todas as modalidades esportivas e em todas as
funções possíveis no esporte, bem como contribuir para que
se criem condições para maior presença das mulheres nas
arenas esportivas.

Sedel,
Semu,
Secom

VIVAMULHER
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.2.4. Buscar maior divulgação das realizações e conquistas
das mulheres nos esportes pela mídia.

Sedel,
Semu,
Secom

BB VIVAMULHER

Linha de ação 8.3. Estímulo aos programas de fomento à produção e difusão cultural para a promoção da
igualdade e valorização da expressão das mulheres, sua diversidade e sua contribuição social, política,
econômica e cultural.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.3.1. Estimular a produção, difusão e distribuição de
material audiovisual, livros, materiais
educativos/informativos e outras produções culturais que
abordem a presença das mulheres na história e na cultura,
considerando as dimensões étnicas, raciais, de orientação
sexual, de identidade de gênero, geracionais e das mulheres
com deficiência.

Secma,
Semu,
Seduc

Seir VIVAMULHER

8.3.2. Promover a difusão de informações e publicações
sobre gênero nas bibliotecas públicas e comunitárias (Plano
Estadual do Livro e Leitura).

Secma

8.3.3. Ampliar o acesso e a integração das mulheres aos
equipamentos culturais e esportivos d a Secma.

Semu Secma VIVAMULHER

Linha de ação 8.4. Promoção do acesso das mulheres aos bens culturais e tecnologias da informação e
apoio às mídias livres e alternativas.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.4.2. Contribuir para o acesso das mulheres aos benefícios
da Banda Larga, com destaque para os equipamentos
especializados de atendimento às mulheres.

Sectec Semu

8.4.3. Promover a capacitação para inclusão digital das
mulheres, ampliação ao acesso às políticas, considerando as
dimensões étnicas, raciais, de orientação sexual, de
identidade de gênero, geracionais e das mulheres com
deficiência.

Sectec Semu,
Seir

Linha de ação 8.5. Promoção do acesso das mulheres aos meios de produção cultural, às mídias e a
programas de estímulo à produção cultural.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo /

Meta ou Iniciativa

8.5.1. Estimular a criação do Comitê de Gênero Na
Secretaria de Estado de Desporto e Lazer e a adoção de
políticas para inserção igualitária das mulheres no esporte e
lazer municípios.

Semu Funai,
Seir

VIVAMULHER

8.5.2. Estimular e fomentar os talentos criativos das
mulheres nas diversas esferas de atividades (música, filme e
vídeo, TV e rádio, mercado editorial, designer e moda, artes
visuais, artes cênicas e dança, cultura popular, publicidade,

Secma Semu,
Seir
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

arquitetura, jogos e animação, gastronomia, turismo,
tecnologia digital etc).

8.5.3. Ampliar a participação das mulheres nos programas
destinados à promoção da educação para as competências
criativas, bem como para a criação e gestão de
empreendimentos culturais.

Semu Secma,
Seir

VIVAMULHER

8.5.4. Assegurar a inserção das mulheres nas oportunidades
econômicas criadas pelos programas e projetos de
incentivos públicos e de fomento na área da cultura.

Secma

8.5.5. Promover o acesso das mulheres às linhas de
financiamento (incluindo o microcrédito) destinadas aos
micro e pequenos empreendimentos culturais.

Secma BB

8.5.6. Estimular a produção, difusão e distribuição de
material audiovisual, livros, materiais educativos,
informativos e outras produções culturais que abordem a
presença das mulheres na história e na cultura,
considerando as dimensões étnicas, raciais, de orientação
sexual, de identidade de gênero, geracionais e das mulheres
com deficiência.

Secma,
Seduc

Semu,
Seir

Linha de ação 8.6. Estímulo à participação ativa das mulheres na construção de instrumentos para
acompanhamento da mídia nos conteúdos relativos às questões de gênero, raça, etnia e orientação sexual.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.6.1. Apoiar iniciativas como a criação de redes, de
observatórios e de conselhos que contribuam para promover
o combate à discriminação e à mercantilização da vida e do
corpo das mulheres e para uma nova imagem da mulher.

Semu Secom,
Secma

VIVAMULHER

8.6.2. Criar Grupo de Trabalho de Cultura, Comunicação e
Mídia Não Discriminatória, com representantes dos poderes
executivo, legislativo, judiciário e da sociedade civil para
promover o diálogo e a formulação de propostas para a
promoção de uma imagem equilibrada e não estereotipada
da mulher nos meios de comunicação e em mensagens de
utilidade pública.

Secma,
Semu

Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

8.6.3. Estimular a elaboração de código de ética ou código
de conduta que garanta a igualdade, reconheça a
diversidade e assegure imagem não estereotipada da mulher
na publicidade.

Secma,
Semu,
Secom

Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

Linha de ação 8.7. Estímulo às práticas esportivas pelas mulheres e ampliação de sua participação nos
programas e projetos públicos voltados para o esporte e o lazer, articulando a incorporação da perspectiva
de gênero nas políticas públicas e as dimensões raciais, étnicas, de origem, de classe social, de idade, de
orientação sexual, de identidade de gênero e de mulheres com deficiência.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.7.1. Estimular a participação de meninas e adolescentes
nas atividades esportivas nas escolas, nos Programas

Sedel, seduc Semu,
Seir,
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

Segundo Tempo, Esporte e Lazer da Cidade, Recreio nas
Férias, bem como nas Olimpíadas Escolares e
Universitárias.

funai

8.7.2. Estimular a participação das mulheres adultas e
idosas nos Programas Vida Saudável, Esporte e Lazer da
Cidade e Pintando a Cidadania.

Sedel,
Seduc

Semu,
Seir,
Funai,
Sedihc

8.7.3. Assegurar junto aos órgãos responsáveis pela Cultura,
Esporte e Lazer no Estado visando desenvolver um
programa de apoio e fortalecimento as atividades esportivas
de jovens trabalhadoras rurais nos municípios maranhenses.

Semu,
Sedel,
Secma

Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

8.7.4 Realizar campanhas estaduais de incentivo à prática
esportiva pelas mulheres, com ênfase nos benefícios para a
saúde e qualidade de vida.

Sedel

Linha de ação 8.8. Promoção do esporte entre as mulheres e apoio às atletas e organizações esportivas.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.8.1. Estimular a ampliação do número de mulheres
contempladas com Bolsa-Atleta.

Sedel Semu

8.8.2. Desenvolver Plano de Fomento e contribuir para o
fortalecimento e maior estruturação do futebol feminino,
bem como das outras modalidades do esporte de alto
rendimento.

Sedel Semu,
BB

Linha de ação 8.9. Estímulo à participação profissional das mulheres nos esportes.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.9.1. Encorajar a atuação das mulheres em todas as funções
possíveis no mundo dos esportes.

Sedel Semu,

8.9.2. Estimular a adesão das organizações esportivas ao
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, contribuindo
para a ascensão das mulheres a cargos de poder e destaque
em suas estruturas administrativas.

Sedel Semu,

Linha de ação 8.10. Promoção da participação profissional das mulheres nas obras e serviços
relacionados aos grandes eventos esportivos.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.10.1. Articular a capacitação e inserção das mulheres na
organização e execução dos eventos esportivos.

Sedel Semu,

8.10.2. Estimular a inserção e permanência das mulheres
capacitadas por meio dos convênios apoiados pela SPM nas
obras e serviços relacionados aos grandes eventos
esportivos.

Sedel, Setur Semu,
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Linha de ação 8.11. Estabelecimento de parcerias com as instituições esportivas para o enfrentamento à
violência contra as mulheres e à exploração sexual de meninas e mulheres, em particular por ocasião dos
grandes eventos esportivos.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

8.11.1. Desenvolver ações para prevenir e punir a
exploração sexual de meninas e mulheres durante os
grandes eventos esportivos.

Semu, Sedihc Sedel,
SSP,
Setur,
Secom,

VIVAMULHER

8.11.2. Construir parcerias com clubes, federações e
confederações esportivas para o enfrentamento à
violência e à discriminação contra as mulheres.

Semu, Sedihc Sedel,
SSP,
Setur,
Secom,

VIVAMULHER

8.11.3. Inserir nos comitês gestores dos grandes eventos
esportivos o debate e definição de ações para promover a
igualdade de gênero e o enfrentamento à violência e à
discriminação contra as mulheres durante esses períodos.

Sedel Semu,
Sedihc,
Setur,
Secom,
Seir

CAPÍTULO 9 – ENFRENTAMENTO DO RACISMO, SEXISMO E LESBOFOBIA

As políticas públicas para as mulheres, a exemplo de outras políticas, possuem um recorte de
gênero, cor/raça e etnia e ainda geracional necessário para que as mulheres sejam percebidas a partir de suas
diversidades. Compreender que na categoria mulheres estão compreendidas as mulheres negras, indígenas,
lésbicas, deficientes, idosas, jovens, adolescentes e meninas que fazem parte de grupos vulneráveis à dupla
discriminação racista, sexista, de orientação sexual, regional e condições de pessoas com deficiência.
Mulheres que estão expostas a diversas formas de violência e exclusão social, invisibilizadas no atendimento
do conjunto das políticas públicas. Os dados revelam que as mulheres negras, indígenas, trabalhadoras rurais
estão em desvantagem no acesso aos seus direitos com relação às mulheres brancas e que vivem na zona
urbana. As mulheres lésbicas, em seu cotidiano, enfrentam a discriminação e preconceito que geram todas as
formas de violência.

OBJETIVO GERAL

Promover políticas afirmativas de enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia na perspectiva de
superação do preconceito e da discriminação baseada no racismo, na orientação sexual e na identidade de
gênero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Garantir o acesso equânime das mulheres às políticas públicas, contribuindo para a superação das
desigualdades de gênero decorrentes do racismo, do sexismo e da lesbofobia.

 Contribuir para o enfrentamento da violência institucional contra as mulheres negras e lésbicas e de
todas as formas de preconceito e discriminação baseadas em gênero

PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 9.1. Fortalecimento e ampliação de programas, projetos e ações afirmativas e de
enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia.
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

9.1.1. Realizar campanhas de promoção de igualdade de
acesso, permanência e ascensão das mulheres nas
instituições públicas e privadas, sem discriminação alguma.

Semu, Seir,
Sedihc

Secom VIVAMULHER

9.1.2. Fortalecer, na estrutura das Ouvidorias dos órgãos
governamentais, a capacidade para receber e atuar em
denúncias de assédio moral e sexual, bem como de racismo,
sexismo e lesbofobia.

Semu, Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

9.1.3. Realizar levantamento de denúncias e medidas
resultantes de seu processamento relacionadas a racismo,
sexismo e lesbofobia nas Ouvidorias dos órgãos do governo
estadual.

Semu,
Sedihc, Seir

VIVAMULHER

Linha de ação 9.2. Apoio às ações voltadas para o respeito ao direito à livre orientação sexual das
mulheres.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

9.2.1. Apoiar a realização de encontros, seminários e
espaços para debates e discussão programática do
enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia e da
promoção da igualdade de gênero.

Semu, Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

Linha de ação 9.3. Implementação do Plano Estadual de políticas para a população LGBT e do Plano
Estadual de Promoção da Igualdade Racial de forma articulada com as políticas para as mulheres no
enfrentamento de todas as formas de preconceito e discriminação.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

9.3.1. Estimular a implementação de grupos de trabalho no
âmbito do governo estadual para a articulação,
monitoramento e avaliação de ações de enfrentamento ao
racismo, sexismo e lesbofobia em programas estratégicos.

Semu,
Sedihc, Seir

VIVAMULHER

Linha de ação 9.4. Fortalecimento das políticas voltadas para as mulheres negras, lésbicas, bissexuais e
transexuais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

9.4.1. Realizar ações que visem aprofundar a reflexão sobre
a forma de atuação pública das mulheres negras, lésbicas,
bissexuais e transexuais no Brasil.

Semu, Seir,
Sedihc

VIVAMULHER

9.4.2. Realizar Encontros e Seminários para articular a
agenda de enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia e
outras formas de discriminação e preconceito.

Semu, Seir,
Sedihc

SES VIVAMULHER

Linha de ação 9.5 Produção, fomento e publicação de estudos, pesquisas, dados e indicadores sobre
igualdade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e geração.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo /

Meta ou Iniciativa
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

9.5.1. Realizar e publicar pesquisas sobre desigualdades
entre mulheres brancas e mulheres negras.

Seir

CAPÍTULO 10 – IGUALDADE PARA AS MULHERES JOVENS, IDOSAS E MULHERES COM
DEFICIÊNCIA.

As políticas públicas devem considerar a diversidade de sexo, raça/etnia, juventude, pessoas idosas e
com deficiência, assegurando o atendimento das demandas das mulheres em sua diversidade nos diversos
campos das políticas públicas. Há de se considerar a tendência demográfica mundial, nacional e regional de
envelhecimento da população influenciando as prioridades no processo de formulação das políticas públicas.

Neste sentido, a concepção que deve orientar as ações governamentais, seja para mulheres jovens,
idosas ou deficientes devem ser diversificadas de forma a atender as especificidades próprias da juventude,
da velhice e das pessoas com deficiência. Políticas de promoção de oportunidades e garantia de direitos na
perspectiva da construção de uma sociedade solidária e democrática. Sendo assim, todas as ações do capítulo
10 devem alcançar de forma igualitária as mulheres jovens, idosas e com deficiência.



64

Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida da população maranhense do sexo
feminino aumentou, conforme pode ser visto nos gráficos acima referentes ao senso
2000 e 2010. Deste modo, o envelhecimento da população maranhense é notório, se
compararmos o Censo 2000 com o de 2010.

OBJETIVO GERAL

Garantir o protagonismo de mulheres jovens, idosas e com deficiência no acesso aos serviços
ofertados pelas políticas públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover a ampliação e permanência das mulheres adolescentes e jovens no mercado de trabalho,
em especial as mulheres negras e com deficiência;

 Garantir o acesso e permanência das meninas e mulheres jovens na educação formal evitando-se a
evasão escolar, sobretudo das mulheres trabalhadoras rurais, indígenas, lésbicas, deficientes e
adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas;

 Promover o acesso e ampliação das ações de saúde integral das meninas, adolescentes, jovens e
idosas, considerando as especificidades de raça / etnia, orientação sexual e deficiência;

 Fortalecer e incentivar a inclusão das mulheres no sistema previdenciário bem como nas demais
políticas públicas de promoção da autonomia econômica das mulheres;

 Promover a participação das mulheres jovens nos cursos de qualificação no programa Maranhão
Profissional.
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PLANO DE AÇÃO

Linha de ação 10.1. Fomento à implementação de ações de enfrentamento à discriminação contra
meninas, mulheres jovens, idosas e com deficiência.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta / Iniciativa

10.1.1. Estimular instituições públicas a elaborarem programas,
projetos e ações para as meninas e mulheres jovens.

Semu,
Sedihc

Seir,
Funai

VIVAMULHER

10.1.2. Capacitar profissionais de instituições públicas sobre
discriminações considerando desigualdades geracionais e
raciais.

Sedihc,
Semu

Sejuv,
Seir

VIVAMULHER

10.1.3. Estimular instituições públicas a elaborar programas,
projetos e ações para as mulheres idosas e mulheres com
deficiência.

Semu,
Sedihc

VIVAMULHER

10.1.4. Criar Grupo de Trabalho no âmbito da SEMU para
elaboração de propostas e contribuições de políticas de
atendimento específico às mulheres idosas.

Semu Sedihc VIVAMULHER,
MELHORIACON

10.1.5. Realizar campanha, com produção de materiais e
vídeos, direcionada à divulgação dos direitos e incentivo à
autonomia de adolescentes, mulheres jovens, idosas e com
deficiência, contemplando diversidades éticas e raciais

Semu, Sejuv Sedihc,
Funai,
Secom

VIVAMULHER

10.1.6. Executar as ações previstas no Plano Juventude Viva de
Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra, observando
questões de raça e gênero.

Seir, Sejuv SES

Linha de ação 10.2. Implementação da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, e da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto
no 6.949, de 25 de agosto de 2009, e demais legislações pertinentes, com enfoque na perspectiva da
igualdade de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual e identidade de gênero.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta / Iniciativa

10.2.1. Apoiar a implementação do Estatuto do Idoso e do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sedihc, Semu VIVAMULHER

10.2.2. Garantir o direito à participação de mulheres jovens
com deficiência intelectual e transtornos mentais em projetos,
programas e políticas de governo.

Sedihc,
Sejuv, Semu

SES VIVAMULHER

Linha de ação 10.3. Incorporação das especificidades das mulheres jovens, idosas e com deficiência nas
políticas públicas direcionadas às mulheres.

Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta / Iniciativa

10.3.1. Estimular a implementação de grupos de trabalho no
âmbito do governo estadual para a articulação, monitoramento
e avaliação de ações para mulheres jovens, idosas e com
deficiência.

Sedihc,
Semu, Sejuv

VIVAMULHER
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Ações Órgão
responsável

Parceiros PPA Objetivo /
Meta / Iniciativa

10.3.2. Realizar e apoiar Jornada de Formação de Mulheres
Jovens.

Semu, Sejuv VIVAMULHER

10.3.3. Incentivar a criação de um Fórum permanente de
mulheres idosas junto ao Conselho Estadual dos Direitos do
Idoso.

Semu Sedihc VIVAMULHER

10.3.4. Realizar ações de capacitação para mulheres idosas
sobre seus direitos.

Sedihc, Semu VIVAMULHER

Linha de ação 10.4. Produção, fomento e publicação de estudos, pesquisas, dados e indicadores sobre
igualdade de gênero, mulheres jovens, idosas e com deficiência.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo

/ Meta /
Iniciativa

10.4.1 Estimular a criação de Observatório sobre igualdade
de gênero, mulheres jovens, idosas e com deficiência no
Estado do Maranhão.

Sedihc, Sejuv,
Seir

Imesc

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES,
PERÍODO 2013 – 2015.

A gestão, o monitoramento e a avaliação fazem parte do processo de formulação e implementação

das políticas públicas contemporâneas que adotam como modelo a gestão matricial que se fundamenta no

conceito de transversalidade orientada para a busca de resultados com ações materializadas de forma

eficiente, eficaz e efetiva, com transparência e articulação entre os organismos governamentais e não

governamentais que atuam na esfera estadual, federal e municipal, formulando e implementando políticas

para as mulheres com a finalidade precípua de promoção da igualdade de gênero.

O princípio da transversalidade de gênero e raça/etnia na formulação das políticas públicas

também está no PPA do Estado, evidenciado com as ações previstas para seus respectivos órgãos estaduais.

Na qualidade de órgão coordenador das políticas de gênero no âmbito do governo estadual, a SEMU tem

como missão institucional “Planejar, organizar, dirigir e controlar planos, programas, projetos e ações que

visem a defesa dos direitos da mulher maranhense assegurando-lhe uma plena participação na vida

socioeconômica, política e cultural do Estado (lei nº 8.559/2006)”. Portanto, para cumprir sua missão, a

SEMU implanta um novo modelo de atenção à mulher, através da adoção de uma metodologia de atuação

organizada em quatro etapas no processo de atendimento às demandas das mulheres, através da rede de

atenção Viva Mulher: Acolher, Formar, Incluir e Advocacy, que se relacionam entre si de forma dialética e

pressupõem uma ação intersetorial bem coordenada, articulada e pactuada entre os órgãos e entidades da

sociedade civil envolvidas com as políticas para as mulheres no Estado.

Cada etapa acima citada tem como produtos resultados que devem ser tomados como referência

para os indicadores, tais como: Acolher - Plano de Promoção Familiar com a mulher atendida com respeito
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e encaminhada para o atendimento de todas as suas demandas identificadas no Plano de Promoção

Familiar; Formar - Tem como produto a mulher cidadã, conhecedora de seus direitos e deveres e dos

serviços ofertados pelas políticas públicas; Incluir - Tem como produto a mulher empoderada com sua

independência econômica e ainda com o foco na inserção de mulheres em situação de prisão que dada às

inúmeras exclusões a que são submetidas, resultando em vulnerabilidades e riscos, justificaram a construção

do eixo V deste Plano.

O presente Plano tem como desafio garantir efetivamente o direito das mulheres de forma integral

e globalizada. Sendo assim, sua implementação integral é condição sinequa non para provocar as mudanças

concretas na realidade das mulheres no estado de forma a promover a igualdade de gênero, tornando as

mulheres sujeito de direitos. Para a materialização deste direito será necessário:

1) Cumprimento deste Plano nas duas esferas de governo: Estado e Município;

2) Elaboração de Planos Municipais em consonância com Plano Nacional de Políticas para as

Mulheres, e à luz deste Plano Estadual de Políticas para as Mulheres;

3) Constituição formal dos Comitês de Articulação e Monitoramento do PEPM, nas esferas

estadual e municipal;

4) Conselhos dos Direitos das Mulheres na esfera estadual e municipal assumindo o controle

social.

INDICADORES DE EFICÁCIA E MONITORAMENTO

Para implementação, monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres

faz-se necessária a coleta de informações que possibilitem o acompanhamento da implementação do Plano.

Assim, vários serão os indicadores relacionados que permitirão o levantamento de informações e dados que

auxiliarão no monitoramento e avaliação do Plano em execução.

Cabe ressaltar que os dados a serem coletados, em sua maioria, devem ser obtidos no âmbito do

município, que é o território privilegiado para executar as políticas públicas para as mulheres e porque é

nele que se materializa a rede de atenção Viva Mulher, devendo ocorrer, sistematicamente, a coleta dos

dados.

Citam-se abaixo alguns indicadores que podem servir de referencial para a coleta de dados, dentre

outros que certamente serão produzidos pelos Comitês.

PROPOSTA DE INDICADORES

 Os indicadores previstos no Plano Plurianual 2012-2015 da Secretaria de Estado da Mulher

são:

Número de Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres criados/implantados;

Número de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Mulher criados/implantados;

Quantidade de assessorias técnicas para construção dos Planos Municipais de Políticas para as

Mulheres realizadas;
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Quantidade de Planos Municipais de Políticas para as Mulheres elaborados/implantados;

Número de Delegacias Especializada da Mulher implantadas/aparelhadas/reaparelhadas;

Número de Centros Especializado de Mulheres implantados;

Número de Institutos Médico-Legais implantados/aparelhados/reaparelhados;

Número de Casa-Abrigo Implantadas/aparelhadas/reaparelhadas;

Número de Promotorias especializadas instaladas/aparelhadas/reaparelhadas;

Quantidade de serviços de saúde especializados criados;

Número de Núcleos Especializados da Defensoria Pública instalados/aparelhados/reaparelhados;

Número de Juizados/Vara Especializada no Enfrentamento à Violência contra a Mulher

instalados/aparelhados/reaparelhados;

Quantidade de serviços de reeducação/responsabilização do agressor implantados;

Número de atores/atrizes da Rede capacitados;

Número de mulheres capacitadas;

Quantidade de Oficinas realizadas;

Número de pessoas sensibilizadas;

Número de mulheres presas/egressas capacitadas;

Número de mulheres egressas reinseridas;

Número de Mulheres em situação de vulnerabilidade incluídas socialmente;

Número de veiculações de matérias de interesse de gênero;

Número de grupo de mulheres representadas, pela primeira vez, nos espaços deliberativos de controle

social das políticas públicas para as mulheres;

Número de mulheres vereadoras;

Número de mulheres deputadas;

Número de mulheres senadoras;

Número de Mulheres Secretárias de Estado;

Número de Mulheres Secretárias Municipais;

Números de Mulheres Prefeitas;

Grupo de Mulheres formalizados com apoio da Semu;

Número de Campanhas com foco em gênero realizadas;

Taxa de mortalidade materna;

Número de Mulheres acolhidas pela Semu;

Número de pessoas informadas sobre a Lei Maria da Penha;

Número de Mulheres atendidas;

Número de visitas de monitoramento realizadas;

Número de mulheres alfabetizadas;

Número de trabalhadoras formais;

Expectativa de vida das mulheres.
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COMITÊ ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO

O Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, em conformidade com o Plano Estadual de Políticas

para as Mulheres, prevê a formação e funcionamento de um Comitê Estadual de Articulação e

Monitoramento do Plano, coordenado pela SEMU, que tem como contribuições:

 Estabelecer a metodologia de monitoramento a ser adotada, garantindo a gestão transversal, buscando

a integração de programas que se identifiquem por suas complementaridades, potencializando

resultados visualizados na sua totalidade pelos organismos envolvidos, aumentando o grau de

articulação interinstitucional, recursos materiais, humanos e financeiros;

 Apoiar, incentivar e subsidiar tecnicamente a implementação do PEPM nos 217 municípios do

Maranhão;

 Acompanhar e avaliar as atividades de implementação do PEPM;

 Promover a difusão do PEPM;

 Efetuar os ajustes na correção dos desvios, das metas, das prioridades e ações de forma tempestiva,

evidenciando a capacidade de superação das dificuldades e obstáculos de forma planejada, utilizando-

se do planejamento estratégico;

 Sistematizar todo o processo de implementação das ações com a elaboração de relatórios parciais e

finais consolidados com a produção de dados e informações que permitam a ampliação dos

conhecimentos sobre a situação das mulheres na sociedade maranhense e das políticas públicas de

gênero;

 Divulgar os resultados aos órgãos de controle social, em especial o Conselho Estadual da Mulher.

A composição do referido Comitê deve contar com representantes de todos os organismos

governamentais estaduais envolvidos nas ações do Plano, de organismos municipais de políticas para as

mulheres, representadas pela Coordenadora Municipal de Políticas para as Mulheres da Capital e da

sociedade civil, devidamente representada pelo CEM. Prevê ainda, a instituição de grupos de trabalho com

o objetivo de prestar assessoramento técnico na elaboração de documentos técnicos do Comitê de

Articulação de Monitoramento do PEPM.

Destaca-se como uma das ferramentas de suporte do Monitoramento e Avaliação do PEPM o Sistema

Informatizado SESUITE adquirido pela SEMU, que se encontra em implantação, com o objetivo de

qualificar a gestão das políticas para as mulheres, em especial da rede de atenção a mulher com prioridade

para a Rede de Enfrentamento a Violência contra a Mulher no estado garantindo o atendimento em rede

com monitoramento em tempo real e a avaliação dos casos interrompidos ou não atendidos, evitando-se a

revitimização das mulheres nos atendimentos nos pontos da rede imprimindo qualidade na prestação dos

serviços das Políticas Públicas para as Mulheres. O sistema permite ainda, monitorar pari passo a

implementação das ações planejadas a partir da alimentação dos dados e informações das ações executadas
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em tempo real, possibilitando a visualização de painéis de bordo indicando o alcance gradativo das metas

assegurando a integridade e veracidade dos dados, a geração de informações pautadas em dados reais, a

transparência na implementação das ações e dos resultados alcançados e finalmente, a sua disponibilidade

para orientar subsidiando a tomada de decisão consciente, coerente, competente e comprometido com

resultados que venham de encontro às demandas das mulheres.

OBJETIVO GERAL

Articular, monitorar e avaliar o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres - PEPM, com integração das
ações e articulação entre os diferentes órgãos do governo estadual e municipais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Acompanhar e monitorar a implementação do PEPM;
II. Apoiar e incentivar a implementação do PEPM nos municípios;
III. Ampliar e disseminar o conhecimento sobre a situação das mulheres na sociedade maranhense e das
políticas públicas de gênero, considerando as múltiplas formas de desigualdades;
IV. Ampliar a participação e o controle social na implementação do Plano Estadual de Políticas para as
Mulheres – PEPM;
V. Fortalecer a articulação, o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres –
PEPM;
VI. Criar e fortalecer mecanismos de gênero nas secretarias estaduais (núcleos, coordenações, diretorias,
conforme a estrutura de cada secretaria).

METAS

A. Contribuir para a criação e o fortalecimento de organismos de políticas para as mulheres nos municípios.
B. Incentivar a formulação de Planos de políticas para as mulheres nos municípios.
C. Incentivar a produção e a disseminação de dados, estudos e pesquisas que tratem das temáticas de gênero e
suas múltiplas formas de desigualdades, tais como raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero,
mulheres com deficiência, mulheres rurais/urbanas, geração e origem/região geográfica.
D. Sensibilizar servidoras/es públicas/os para os temas de gênero e suas múltiplas formas de desigualdades.
E. Dobrar o número de mecanismos de gênero nos órgãos do governo estadual com prioridade para os
representados no Comitê de Articulação e Monitoramento do PEPM, bem como estimular o aprimoramento e
fortalecimento dos mecanismos já existentes.

Linhas de ação

1. Ampliação e fortalecimento da institucionalização das políticas de gênero nos poderes executivos estadual
e municipais.
2. Capacitação e qualificação de agentes públicos para os temas de gênero e suas múltiplas formas de
desigualdades.
3. Produção, organização e disseminação de dados, estudos e pesquisas que tratem das temáticas de gênero e
suas múltiplas formas de desigualdades.
4. Monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres.

Plano de ação

Linha de ação 1. Ampliação e fortalecimento da institucionalização das políticas de gênero nos poderes
executivos estadual e municipais.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Meta /
Objetivo ou
Iniciativa

1.1. Fortalecer institucionalmente a SEMU, inclusive
com melhores aportes orçamentários.

Seplan Casa Civil

1.2. Promover a visibilização e publicização das ações
orçamentárias destinadas às políticas públicas para as
mulheres, trabalhando para garantir a essas ações

Semu Seplan Casa Civil N/A
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Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Meta /
Objetivo ou
Iniciativa

aportes orçamentários adequados.
1.3. Promover encontros bianuais dos mecanismos de
gênero nas secretarias e órgãos estaduais.

Semu Secretaria
Extraordinária de

Articulação
Institucional

FORTSMPM

1.4. Articular e contribuir para a criação e o
fortalecimento de mecanismos de gênero em secretarias
e órgãos estaduais.

Semu FORTSMPM

1.5. Articular e contribuir para a criação e o
fortalecimento de organismos de promoção de políticas
para as mulheres no governo estadual e municipais.

Semu FORTSMPM

1.6. Realizar encontros regionais do Fórum de
Organismos de Políticas para as Mulheres.

Semu FORTSMPM

1.7. Divulgar o Plano Estadual de Políticas para as
Mulheres para a sociedade em geral e para os governos
municipais.

Semu Secom FORTSMPM

1.8. Articular e apoiar os municípios na construção de
seus planos locais de políticas para as mulheres,
conforme diretrizes do PEPM.

Semu FORTSMPM

1.9. Contribuir para a criação de comitês intersetoriais
de monitoramento e avaliação de políticas para as
mulheres nos municípios.

Semu FORTSMPM

Linha de ação 2. Capacitação e qualificação de agentes públicos para os temas de gênero e suas múltiplas
formas de desigualdades.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou

Iniciativa
2.1. Inserir módulo de gênero e raça, e suas múltiplas
formas de desigualdades nos cursos de formação e
aperfeiçoamento das carreiras da administração
pública estadual, inclusive e especialmente para a
carreira de analistas de políticas sociais.

Uema, Egma Semu

2.2. Realizar eventos de sensibilização e cursos de
capacitação em relação às temáticas de gênero e suas
múltiplas formas de desigualdades, junto aos Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo, membros de
conselhos estaduais e municipais.

Semu VIVAMULHER

Linha de ação 3. Produção, organização e disseminação de dados, estudos e pesquisas que tratem das
temáticas de gênero e suas múltiplas formas de desigualdades.

Ações
Órgão

responsável Parceiros
PPA Objetivo /

Meta ou Iniciativa
3.1. Consolidar o Banco de Dados de gênero,
garantindo o monitoramento de indicadores de gênero e
de promoção e garantia dos direitos das mulheres.

Semu MELHORIACON

3.2. Acompanhar e sensibilizar a comunicação e a
cultura sobre a temática de gênero.

Semu Secom,
Secma

VIVAMULHER

3.3. Promover a divulgação e o acesso à informação,
dados, estudos e pesquisas sobre a igualdade de gênero
e políticas para as mulheres, por meio do sítio da Semu
na Internet.

Semu Secom VIVAMULHER

3.4. Fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre Semu, Seir Sectec, VIVAMULHER



72

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou Iniciativa

o impacto dos programas sociais em relação a gênero,
raça e etnia.

Fapema,
Imesc,
SPM-PR

3.5. Fomentar a elaboração de indicadores que
incorporem as dimensões de gênero, etnias e raciais.

Semu, Seir Imesc,
Fapema,
SPM-PR

3.6. Aperfeiçoar a coleta e a utilização de informações
oriundas dos registros administrativos, com
incorporação dos quesitos de raça/cor e sexo.

Semu, Seir Fapema VIVAMULHER

3.7. Apoiar e divulgar estudos e pesquisas sobre a saúde
da mulher, sobretudo da população em situação de rua
e de povos ciganos.

Semu,
Sedihc, Seir

Fapema,
Imesc,
Secom

VIVAMULHER

3.8. Apoiar e divulgar estudos e pesquisas sobre as
políticas públicas voltadas às mulheres no meio rural.

Sedes, Semu Fapema,
Imesc,
Ssecom

VIVAMULHER,
FORTAGRUPOS

3.9. Estimular a elaboração de dados e pesquisas sobre
mulheres com deficiência para subsidiar a elaboração e
execução de políticas públicas.

Semu,
Sedihc

Fapema,
Imesc

VIVAMULHER

Linha de ação 4. Monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres.

Ações
Órgão

responsável
Parceiros

PPA Objetivo /
Meta ou

Iniciativa
4.1. Fortalecer os Sistemas de Acompanhamento do
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres (SeSuite,
SISPCA, SISAMF, SIAFEM, SISAMF etc...)

Semu Seplan,
Seati

VIVAMULHER,
FORTSMPM,
MELHORIACON

4.2. Garantir o funcionamento e o fortalecimento do
Conselho Estadual da Mulher – CEM

Semu CEMULHER

4.3. Garantir o funcionamento e o fortalecimento do
Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano
Estadual de Políticas para as Mulheres, assegurando
que os respectivos órgãos no âmbito do Estado
informem sobre suas ações.

Semu VIVAMULHER

4.4. Divulgar as informações de monitoramento do
PEPM, permitindo o fortalecimento do controle social.

Semu Secom FORTSMPM

4.5. Estimular a criação de mecanismos que
possibilitem o monitoramento das ações orçamentárias
referentes à temática de gênero.

Semu VIVAMULHER,
FORTSMPM

4.6. Assegurar a transparência das ações e
disponibilizar informações ao Serviço de Informação às
Cidadãs e aos Cidadãos

Semu MELHORIACON

4.7. Realizar a avaliação qualitativa e quantitativa do
PEPM e divulgar seus resultados.

Semu FORTSMPM


