
ENCONTRO DAS MULHERES: PACTUANDO POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

PRONTAS PARA OUVIRPRONTAS PARA FALAR 

 

SUGESTÃO 

 

QUAL O NOSSO OBJETIVO COM O ENCONTRO? 

Apresentar as propostas do Governo Expedito Júnior para as mulheres. 

 

QUAL O FOCO DAS PROPOSTAS? 

Você, MULHER 

Sua FAMÍLIA 

Sua COMUNIDADE  

 

PORQUE NÃO SÓ A MULHER? 

Porque Expedito Júnior sabe que nenhuma mulher consegue estar bem sozinha. Ela 

pensa no seu filho, no seu marido, na sua família, na sua comunidade... 

 

QUER DIZER QUE O GOVERNO EXPEDITO JÚNIOR NÃO TERÁ PROPOSTAS 

EXPECÍFICAS PARA AS MULHERES? 

O Governo Expedito Júnior trás a proposta de mudança. Se queremos resultados 

diferentes temos que mudar a forma de planejar e, principalmente, de executar.  

 

O Governo Expedito Júnior lutará pela garantia de igualdade entre homens e mulheres 

no exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.É justo. 

Acreditamos na igualdade. Está na nossa Constituição Federal, demais leis e tratados 

que o Brasil é signatário. 

 

PARA COMBATER AS DESIGUALDADES, PRECISAMOS IDENTIFICAR AS DIFERENÇAS. É 

nas diferenças que identificamos as necessidades específicas das mulheres nas 

diferentes fases do seu ciclo vital. Isso é POLÍTICA SOCIAL. 

 

No Governo Expedito Júnior vamos criar PROCEDIMENTOS PADRÃO DE 

ATENDIMENTO para todos os serviços oferecidos de forma que em qualquer órgão 

público estadual (saúde, educação, assistência social, segurança, delegacias) tenha 

servidores preparados para dispensar às mulheres o atendimento de acordo com asua 

fase de vida e suas especificidades. 



 

 

  



 

PROPOSTAS 

 

Já no primeiro ano de Governo, vamos qualificar os serviços existentes (capacitação e 

treinamento de servidores) com regras de atendimento às Mulheres de acordo com a 

sua fase de vida e domicílio (rural ou urbano): 

 

Fazer funcionar os Serviços existentes: 

- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; 

- Demais delegacias, onde não existe a delegacia especializada; 

- Polícia Militar e Unidades Móveis do Corpo de Bombeiros; 

- Centros de Referência; 

- Casas Abrigos ou unidades que prestam serviços similares; 

- Serviços de saúde; 

- Instituto Médico Legal; 

- Defensoria Pública; 

- Secretaria de Saúde e gestores dos programas; 

- Secretaria de Educação e gestores de unidades escolares; 

- Secretaria de Assistência Social e gestores de programas (habitação, trabalho rural e 

urbano, segurança alimentar, etc); 

- Demais órgãos públicos. 

 

CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES como coordenadora de 

todas as ações da Política Estadual para Mulheres. Atuando através de ações 

articuladas envolvendo as secretarias (SESAU, SEDUC, SEAS, SEJUS, SEAGRI, etc) e 

parceiros: MP e Poder Judiciário para: 

a) Articulação transversal e intersetorial 

Transversalidade: Colocar diferentes políticas em contato, comunicando e produzindo 

melhor 

b) Assessoramento técnico: promovendo qualidade no planejamento e na execução e 

garantindo as especialidades e recortes necessários para atender as mulheres. 

 

TEMA: SAÚDE 

 
1 –ATENDIMENTO GINECOLÓGICO: 
 
Acesso ao atendimento ginecológico de qualidade para todas as mulheres, da cidade e 
do campo, na rede de saúde estadual, equipando as unidades e preparando os 
profissionais de saúde para atender as especificidades desta população. 
 
2 – PLANEJAMENTO REPRODUTIVO: 
 



Programa de planejamento reprodutivo para mulheres e homens, adultos e 
adolescentes, com: 
- Aquisição e distribuição de métodos contraceptivos: preservativo feminino para 
populações de maior vulnerabilidade e o preservativo masculino para homens de 
qualquer idade. Apoiar as unidades básicas de saúde para atender e distribuir a 
medicação. 
 
- Cuidado com as nossas gestantes e dos “novos rondonienses” oferecendo assistência 

do início da gravidez ao primeiro ano de vida do bebê. Acompanhamento do pré natal 

com marcação de consultas e exames. 

 
- Programa de incentivo aos municípios paraimplantar a prevenção da gravidez na 
adolescência envolvendo equipes de saúde da família e agentes comunitários de 
saúde.Facilitar o acesso ao pré-natal de qualidade nas unidades básicas de saúde. 
- Capacitar parteiras tradicionais, em comunidadesquilombolas. 
- Ofertar teste rápido de HIV e sífilis às gestantes usuárias do SUS. 
 
3 – CÂNCER: 
 
Lançar Programa com objetivo de melhorar e ampliar os serviços de diagnóstico e 
tratamento doscânceres mais prevalentes (mama e colo do útero) nas mulheres 
através de: 
- Disponibilizar o acesso com qualidade à mamografia (equipamentos e capacitação de 
profissionais), nas unidades básicas. 
- Ampliar o acesso aos tratamentos de câncer de mama, comceleridade após o 
diagnóstico, e aos tratamentos de recuperação e reabilitaçãoapós tratamentos 
cirúrgicos de câncer de mama. 
- Garantir apoio psicossocial a mulheres com câncer de mama. 

- Ampliar o acesso com qualidade ao exame citopatológico do colo do útero 
(papanicolau). 
- Ampliar acesso ao diagnóstico e tratamento das mulherescom lesões precursoras do 
câncer do colo do útero. 
 
4 – SAÚDE MENTAL: 
 
Criar Núcleos de Atendimento à Mulher na rede de atenção psicossocial (atenção 
básica,centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento, leitos desaúde 
mental em hospital geral) voltada para o cuidado de mulheres com sofrimento mental 
causado pelouso de substâncias psicoativas (álcool, crack, agrotóxicos, etc). 
 
DROGAS – CRACK 

 

Dois procedimentos: um para o usuário que é considerado paciente e precisa de 

tratamento e o outro é a prevenção para evitar que novos jovens se aventurem pelo 

caminho das drogas. 

 



Usuários: 

- Tratamento: vagas em instituições de terceiro setor para acolhimento (Programa do 

Ministério da Justiça – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas). 

 

Prevenção: 

- Incluir no currículo das escolas como tema transversal. 

 
5 – ACESSO À SAÚDE E ÁREA RIBEIRINHA: 
 
- ImplantarUnidadesBásicas de Saúde Fluviais e equipesde Saúde da Família Fluviais 
para ampliar o acesso à atenção integral à saúde para as mulheres residentes em 
comunidades ribeirinhas. 
- Implantar equipes de consultórios de rua com atuação itinerante para facilitar o 
acesso à atenção básica de saúde para mulheres em situação de rua ou dificuldade de 
acesso. 
 

  



 

ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: 

 

QUALIFICAÇÃO para o atendimento em qualquer unidade da administração pública 

estadual:  

 

- Como identificar situações de violência contra a mulher?  

(Violência Física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência 

moral)  

- Medidas que podem ser aplicadas em favor da mulher. 

 

PROPOSTAS 

- Ampliar e fortalecer a rede de serviços especializados de atendimento às mulheres 

em situação de violência para todos os municípios com: 

- Criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e/ou núcleos 

especializados nas delegacias existentes com atendimento 24 horas. 

- Criação de Serviços de Abrigamento. 
- Criação de núcleos especializados de atendimento às mulheres em situaçãode 
violência no IML. 
- Criação de Núcleos da mulher nas Assistências Judiciárias Gratuitapara o 
atendimento às mulheres em situação de violência. 
- Criação de Unidades Móveis de atendimento às mulheres em situaçãode violência no 
campo. 
- Formação continuada das/os profissionais daRede Especializada de Atendimento às 
mulheres em situação de violênciapor meio da criação de uma matriz pedagógica 
unificada. 
- Atendimento qualificado às mulheres em situação de violêncianos programas da 
Secretaria de Assistência Social, no programa de concessão de unidades habitacionais 
do Estado e nos programas de qualificação social e profissional, focado na inserção no 
mundo do trabalho, geração de renda e acesso a equipamentos sociais. 
- Incorporar a temática do enfrentamento à violência contra asmulheres e a Lei Maria 
da Penha nos conteúdos programáticos decursos, concursos públicos que o Estado 
faça. 
- Promover junto com a comunidade escolar programas permanentese campanhas 
educativas de prevenção da violência contra asmulheres e que discutam as interfaces 
entre a violência doméstica contra mulheres e à violência contra crianças, jovens e 
adolescentes. 
 
  



 

HABITAÇÃO 

 
Estimular e apoiar políticas de ampliação e melhoria das condiçõesde moradia e acesso 
à infraestrutura adequada, às mulheres da área rural e da área urbana, incluindo as 
comunidades e povos tradicionais, inclusive ribeirinhos, através de: 
 
- Programas habitacionais e de infraestruturaurbana que assegurem moradias e 
ambientes saudáveisvinculados com a implantação de programas de 
eficiênciaenergética e de conservação de energia, e melhoria da 
infraestruturadoméstica, coleta e tratamento de esgotos, acesso à água. 
- Promover ações integradas de acesso à energia elétrica convencionalou alternativas 
em territórios rurais, melhorando as condiçõescotidianas de vida. 
 

  



 

ESPORTE E LAZER E CULTURA: 

 

Promoção do acesso igualitário ao esporte e lazer 

 
1 - PROGRAMA MULHERES ATLETAS: Promover a valorização das mulheres atletas, 
com atuaçãoem todas as modalidades esportivas e em todas as funções possíveisno 
esporte, bem como contribuir para que se criem condiçõespara maior presença das 
mulheres nas arenas esportivas. 
 
- Estimular a participação de meninas e adolescentes nasatividades esportivas nas 
escolas, em programas de esporte e lazer, bem como nas competições escolares e 
outras promovidas no estado e fora dele. 
 
- Implantar plenamente programa de vida saudável, esporte e lazer para estimular a 
participação das mulheres adultas e idosas em atividades físicas e de cidadania. A 
exemplo de programas da ANVISA. 
 
- Estruturação do futebol feminino, bem como dasoutras modalidades do esporte de 
alto rendimento para estímulo à participação profissional das mulheres nos esportes. 
 

- Capacitação e articulação para encorajar a atuação das mulheres em todas as funções 
possíveisno mundo dos esportes, desde a participação como atleta até a organização e 
execução de eventos esportivos. 
 
2 – INCLUSÃO DIGITAL:  
- Programa Estadual de Telecentros com capacitação para inclusão digital das 
mulheres, ampliação ao acesso digital. 
 
3 – TALENTO CRIATIVO DA MULHER: 
-Programa de arte e cultura voltado para a mulher com capacitações emmúsica, filme 
e vídeo, TV erádio, mercado editorial, designer e moda, artes visuais, artes cênicase 
dança, cultura popular, publicidade, arquitetura, jogos eanimação, gastronomia, 
turismo, tecnologia digital etc. 
 
4 -PROGRAMA EMPREENDEDORISMO CRIATIVO para incentivar a criação e gestão de 
empreendimentos culturais e a inserção das mulheres nas oportunidades 
econômicascriadas pelos programas e projetos de incentivos públicose de fomento na 
área da cultura. Acesso das mulheres às linhas de financiamento(incluindo o 
microcrédito) destinadas aos micro e pequenosempreendimentos culturais. 
 

- Estimular instituições públicas a elaborarem programas,projetos e ações para as 
mulheres (meninas, jovens, idosas, mulheres com deficiência) 
 

  



 

TRABALHO: OPORTUNIDADE DE OCUPAÇÃO E RENDA 

 
A adoção de medidas que garantam a autonomia financeira das mulheres, como capacitação 
profissional e acesso a crédito. 
 
- Oferta de cursos de profissionalização articuladoscom o aumento da escolaridade, 
especialmente para mulheresem situação de vulnerabilidade social. 
 
- Oportunidade de primeiro emprego e formação como aprendizes através: 
1 - do programa de acompanhamento nos últimos anos dos cursos profissionalizantes 
2 -programas de acompanhamento profissional durante o primeiro ano após a 
conclusão do curso técnico (jovens aprendizes e inserção no mercado de trabalho). 
 
- Preparar as mulheres para inserção e permanência nomercado de trabalho por meio 
de capacitaçãoe acesso às atividades econômicas de acordo com a vocação da região: 
turismo, confecções, etc. 
 
- Chamada pública para apoio a projetos empreendedores e de organizaçãoprodutiva 
de mulheres nos meios urbano e rural, garantindo o acesso ao crédito, à assistência e 
assessoria técnica, bem como o apoio à comercialização. 
 
  



 

CIDADANIA 

 
- Execução de mutirões itinerantes para emissão gratuitade documentação civil básica 
(registro civil, carteira de trabalho, carteira de identidade, etc.), realização de 
atendimentoprevidenciário e serviços de apoio à formalização, bemcomo execução de 
ações educativas, visando assegurar às mulheres o pleno exercício dos seus direitos 
sociais,econômicos e sua cidadania. 
 
- Promover a alfabetização e a continuidade da escolarização demulheres jovens e 
adultas, com especial atenção para as mulheresem situação de prisão. 
 
  



 

APOIO À FAMÍLIA 

 

Educação para filhos: 

- Creche para os filhos: parceria com o terceiro setor (associações, igrejas, escolinhas 

comunitárias, etc.). 

- Instituir Programa de apoio e desenvolvimento das creches nas comunidades para 

melhoria dos seus procedimentos e estrutura, através de editais de chamamento 

público, aliados à participação dos gestores em cursos de elaboração de projetos, 

gerenciamento de recursos públicos e prestação de contas. 

 

Esporte, Cultura e Lazer para a família: 

- Programa de esporte escolar integrando a SEJUCEL e o professor de educação física 

das escolaspara ampliar a participação dos alunos em atividades esportivas no contra 

turno escolar. 

- Implantar programa de agentes de esporte e lazer nas comunidades através da 

formação de jovens, adultos e idosos para incentivar o processo de organização e 

mobilização das comunidades em torno de atividades esportivas e de lazer. 

- Oficinas culturais nos centros de convivência dos bairros, de música e teatro, 

artesanato, brinquedotecas, salas de leituras, jogos populares e de salão, danças 

regionais, contemporâneas e clássicas, artes marciais, capoeira, ginásticas e esporte 

recreativo, sala de cinema, dentre outros, fortalecendo a cultura local, a diversidade 

cultural e as relações intergeracional. 

 

Segurança para a família: 

- Apoio para melhoria dos espaços públicos: iluminação, jardinagem, calçadas. 

- Policiamento comunitário. 

- Segurança nas escolas. 

 

  



 

MULHERES NA POLÍTICA 

 

Poder Legislativo Brasileiro 

Câmara Federal: 513 deputados sendo, 54 mulheres (12,5%). 

Senado Federal: 81 senadores sendo, 13 mulheres (16,4%) 

52% do eleitorado é formado por mulheres 

Dados de março/2018 – TSE 

 

CONSTATAÇÕES: 

 

1 - De acordo com alguns estudos sobre o assunto, a maior participação da mulher no 

Poder Legislativo Brasileiro teria como resultado: 

- Redução dos índices de corrupção 

- Maior efetividade no combate à corrupção 

- Percentual maior de políticas públicas sociais (educação, saúde, assistência social, 

etc.) 

 

2 – Porém, somente os cargos políticos, não são determinantes para redução da 

desigualdade entre homens e mulheres. Problema cultural (machismo, racismo dentre 

outros): 

- Predileção pelo espaço doméstico 

- Desinteresse pelo negócio público 

- Falta de tempo livre, dado a divisão com o trabalho doméstico. 

 

  



 

PRINCÍPIOS: 

 

Autonomia: poder de decisão. Romper com a dependência, exploração e subordinação 

que constrangem no plano pessoal, econômico, financeiro e social. 

 

Dignidade da pessoa humana: realização e valorização da pessoa humana como titular 

de interesses existenciais. Propiciar o desenvolvimento da mulher com dignidade. 

 

Equidade: pleno conhecimento das necessidades próprias dos diferentes segmentos 

de mulheres. Somente assim teremos como garantir o acesso aos direitos universais a 

que todas as pessoas têm direito. 

 

Igualdade de gênero: garantia de igualdade entre homens e mulheres no exercício dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 

Respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação: não serão 

toleradas discriminação de gênero bem como quaisquer outras formas de 

discriminação que atinjam as mulheres e as coloquem em situação de vulnerabilidade. 

 

Transversalidade nas políticas públicas: superação das assimetrias de gênero, nas e 

entre as distintas instâncias governamentais como forma de garantir o aumento da 

eficácia das políticas públicas, uma governabilidade mais democrática e inclusiva em 

relação às mulheres. 

 


