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Seminário de Políticas Públicas para e com as Mulheres

A Prefeitura de Tangará da Serra realizou o Seminário Políticas Públicas para e com as Mulheres,
no dia 20 de outubro de 2021, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, no
formato híbrido, presencial e virtual,  com o objetivo  de debater no município de Tangará da
Serra-MT políticas públicas para as mulheres.

O  evento  foi  realizado através  do  Gabinete  do  Prefeito,  Gabinete  de  Políticas  Públicas  para
Mulheres,  Secretaria  de Educação,  Secretaria de Cultura e  Turismo,  Secretaria de Assistência
Social  e  Conselho Municipal  dos Direitos da Mulher,  em parceria com o  Instituto Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Universidade Estadual do Estado de Mato
Grosso  (Unemat),  Coordenadoria  Estadual  da  Mulher  em Situação  de  Violência  Doméstica  e
Familiar no Âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT CEMulher),  Associação para o
Desenvolvimento Social dos Municípios: (APDM),  Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher do
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (SNPM / MMFDH). 

O Seminário teve o registro de 153 inscritos pelo link de 
inscrição virtual. As confirmações de presenças nos 
períodos matutino e vespertino foram feitas por 132 
pessoas. Entre as inscritas, 100 participaram pela manhã
e 82 participaram à tarde, tanto de forma virtual quanto
presencial

As inscrições foram virtuais, através de link disponibilizado 
pela Plataforma APDM:

https://www.sympla.com.br/seminario-de-politica-para-
mulheres-de-tangara-da-serra-mt__1364677

O evento foi transmitido no Youtube, nos seguintes canais:

Canal Semec Secretaria de Educação de Tangará da Serra https://youtu.be/xIiAG4P1sZ4
Nesta plataforma foram registrados 136 acessos durante a transmissão do Seminário.

Canal APDM  Associação para Desenvolvimento Social de MT https://youtu.be/woNaSbpADsU
Neste canal foram registrados 436 acessos durante a transmissão do Seminário.
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A participação presencial foi estimada em cerca de 80 pessoas no período matutino  e 70 pessoas
no período vespertino.

Dos 153 inscritos presencial e virtual, apenas dezesseis (16) contribuíram com o questionário on
line, cujo link foi disponibilizado nos e-mails cadastrados no ato da inscrição.
O link com o questionário para contribuições:
https://forms.gle/uMwu8RFLJgy4YNwN6

O Seminário teve intérprete de Libras, nas 8 horas de sua realização.

Fotos da abertura do evento. 
Crédito Neusino Pereira
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O projeto Seminário Políticas Públicas para e com as Mulheres seguiu as seguintes diretrizes:

Objetivos Específicos
1.  Desenvolver  o projeto “Seminário Políticas Públicas para e com as Mulheres”,  facilitando e
apoiando a inclusão de políticas públicas para mulheres no âmbito do Município, oportunizando
à mulher tangaraense um momento de estudo e reflexão sobre sua condição na sociedade e o
processo necessário para que alcance uma vida mais digna e livre.

Ações
1.1.  Distribuir  as  funções  à  equipe  organizadora,  para  agilizar  o  processo  e  dar  foco  e
direcionamento às ações urgentes, médio e longo prazo;
1.2 . Buscar parceria com profissionais palestrantes;
1.3. Elaborar cronograma de execução.
1.4. Elaborar orçamento.
1.5. Elaborar campanha de divulgação;
1.6. Elaborar programação.

Resultados Esperados
1.1.  Planejar  a  realização  do  Seminário  para  alcançar  o  objetivo de ofertar  à  população um
evento de qualidade.

2. Articular parcerias com órgãos públicos, sociedade civil e instituições financeiras.

Ações
2.1. Articular internamente a cooperação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo
(Educação, Saúde, Assistência Social,  Cultura e Turismo, etc.);
2.2.  Articular  a  cooperação  com  órgãos  e  entidades  externas:  IFMT,  Unemat,  TJMT,  CEDM,
APDM, MMFDH – Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher;
2.3. Pesquisar editais e órgãos que financiam eventos.
2.4.  Apresentar  o  projeto  para  diferentes  órgãos  buscando  financiamento  para  solidificar  o
projeto

Resultados Esperados
1.  Captar  recursos  para  custeios  de  despesas com  recursos  humanos,  de  infraestrutura,  de
divulgação, financeiros,  necessários para execução do projeto.

2. Avaliar o resultado das parcerias visando a manutenção de novas edições do projeto.

3.  Entender a prática do debate e do estudo como uma ferramenta de autoconhecimento e
materialização  das  políticas  públicas  para  as  mulheres  como  necessária  para  melhorar  a
qualidade de vida em Tangará da Serra;
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Ações
3.1  Proporcionar, no ambiente de debates e de questionamento, condições para que todos os
atores  tenham  vez  e  voz,  criando  um  ambiente  harmônico,  interativo,  visando  promover  a
autonomia e protagonismo na definição das políticas públicas para as mulheres no município de
Tangará da Serra.

Resultados Esperados
Desenvolver nas meninas e mulheres questionamentos a respeito de sua condição atual e como
melhorá-la, possibilitando, com sua participação respeitada,  desenvolver políticas públicas que
vão afetar diretamente no seu desenvolvimento humano, e consequentemente da comunidade,
em especial das meninas e mulheres em estado de vulnerabilidade.

Breve Relato
O  trabalho  do  Gabinete  de  Políticas  Públicas  para  as  Mulheres  (GPPM)  para  realização  do
Seminário  teve início  dia 14 de junho de 2021, quando a primeira-dama e coordenadora do
GPPM esteve em Cuiabá visitando a APDM e traçando as primeiras estratégias de sua realização,
junto com a consultora Fátima Dragoni, a professora doutora Fátima Lima e esta relatora.
A partir daí foram realizadas pesquisas e contatos com os possíveis colaboradores, palestrantes,
bem como elaborado o cronograma de execução e planejamento do evento.
Duas  reuniões  foram realizadas  com os  professores  Raimundo França  e  Fátima Lima para  o
desenho dos temas e abordagens do Seminário.
Para a efetividade do que se pretendia com o Seminário, foi demandada junto à Procuradoria
alteração na Legislação para funcionamento paritário e participativo do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher bem como a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, o
que  não  foi  acatado  pela  Câmara  Municipal,  conforme  parecer  contrário  da  Comissão  de
Legislação,  Justiça,  Redação Final  e Eficácia Legislativa e votação unânime da Casa pelo voto
contrário à proposta de lei, na 26ª Sessão Ordinária, do dia 13/07/2021. Apesar desta obstrução,
o Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres convocou a sociedade para participar do Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  (CMDM),  no  que  foi  prontamente  atendido  e,  através  do
Decreto 397, de 06 de setembro de 2021, foram nomeados os novos membros para a Gestão
2021-2023. Após empossado em 15 de setembro de 2021, o CMDM homologou a realização do
Seminário, conforme Resolução 001/2021 e participou ativamente com o Gabinete de Políticas
Públicas nos trabalhos de viabilização do evento.

Resultados Alcançados
O Seminário  Políticas  Públicas  para  e  com  as  Mulheres,  alcançou  seu  objetivo  ao  mobilizar
parceiros  internos  e  externos,  bem  como  mulheres,  autoridades  e  a  Rede  de  Proteção  de
Tangará, durante um dia inteiro, sugerindo um conjunto de propostas para a elaboração do Plano
Municipal  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  de  Tangará  da  Serra-MT,  despertando  nestas
mulheres o entendimento de que  é possível  exercer  seu poder  de decisão sobre seu futuro,
definindo quais políticas devem ser implementadas para seu bem-estar e de suas famílias, nas
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áreas  de  saúde,  segurança,  assistência  social,  esportes,  cultura,  meio  ambiente,  geração  de
emprego e renda.
No evento foi elaborada a Carta Compromisso, contendo as propostas votadas pela Plenária e
entregue  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  à  representante  do  Executivo,
primeira-dama e coordenadora do Gabinete de Políticas Públicas para as Mulheres, Silvana Ló
Masson e para o representante do Legislativo, vereador Sebastian Ramos.
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Planejamento, organização e execução

Para a realização do Seminário foram elaboradas peças de planejamento para sua execução a
tempo e com efetividade.

1. A seguir cronograma de execução:

Seminário de Políticas Públicas para e com as Mulheres
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

AÇÕES 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

Planejamento XXX XXX XXX XXX

Projeto XXX XXX XXX

Palestrantes XXX XXX XXX

Programação XXX XXX XXX

Recursos Humanos

Colaboradores XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Voluntários XXX

Contratações XXX

Estrutura

Energia XXX

Iluminação e sonorização XXX

Plataforma digital XXX

Transmissão virtual XXX

Computadores e Internet XXX

Mobiliário XXX

Espaço XXX

Decoração XXX

Acessibilidade XXX

AÇÕES 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

Comunicação

Identidade visual XXX
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Peças para divulgação XXX XXX

Adequação ao público XXX

Convite XXX XXX

Cobertura / Fotografia / Vídeo XXX

Sinalização e ambientação XXX

Realização

Checklist XXX

Cerimonial XXX

Pós-evento

Avaliação XXX XXX

Relatório XXX XXX

Pagamentos XXX XXX

Certificação XXX XXX

2. A programação do Seminário foi a seguinte:

Seminário Políticas Públicas para e com as Mulheres de Tangará da Serra
Data: 20 de outubro de 2021
Horário: Das 7h30 às 11h30 das 13h00 às 17h00 (Horário de Cuiabá)
Local: IFMT Campus Avançado Tangará da Serra - Auditório

R. Vinte e Oito A, 980-N - Vila Horizonte - Tangará da Serra - MT
Contato: (65) 98472-3496 / gppm@tangaradaserra.mt.gov.br
Link inscrição on line: 
"https://www.sympla.com.br/seminario-de-politica-para-mulheres-de-tangara-da-serra-
mt__1364677" 

PROGRAMAÇÃO 
7h30 - Café da manhã e credenciamento 
8h00 - Abertura solene
8h45 - Palestra:  “Panorama da mulher tangaraense em situação de risco”, juíza Edna Ederli  

Coutinho (TJMT)
9h15 - Palestra  “O papel  da  mulher  na  sociedade:  como proteger-se  de agressão em casa,  

no trabalho e na vida social”, desembargadora Maria Erotides Kneip (TJMT)
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10h15  –  Mesa  de  Debates  “A  construção  do  Plano  Municipal  de  Políticas  Públicas  para  
Mulheres (PMPPM)”,  doutores Marines da Rosa,  Fátima Lima  e  Raimundo França, da

Unemat
10h30 - Abertura para questionamentos e contribuições da plenária
11h15 – Validação de presença
11h30 - Intervalo para almoço
13h00  –  Palestra  “Políticas  Públicas  para  as  Mulheres  no  Âmbito  Nacional”-  Viviane  Dutra,
Secretária Nacional Adjunta de Políticas para Mulheres (SNPM - MMFDH)
13h30 - Eixos temáticos PMPPM / Salas virtuais

1- Saúde integral das mulheres 
2- Educação para a igualdade
3- Geração de emprego e renda 
4- Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres 

16h00 - Plenária de Encaminhamentos 
1- Apresentação das discussões nos Eixos Temáticos (Relatório) 
2- Apresentação da Carta Compromisso pela Construção do Plano Municipal de Políticas

para as Mulheres de Tangará da Serra 
16h50 -  Validação de presença
17h00 - Encerramento
Realização: Prefeitura de Tangará da Serra: Gabinete de Políticas Públicas para 

Mulheres / Secretaria Municipal de Assistência Social / Secretaria
Municipal de Educação / Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Apoio: APDM / IFMT / UNEMAT / TJMT - CEMulher / MMFDH – SNPM
Certificação on line

3. Os palestrantes que se apresentaram no Seminário:

Juíza Edna Ederli Coutinho, TJMT
A Palestrante Edna Ederli Coutinho, Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,  é
mestranda em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, possui graduação em
Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, é especialista em Direito Público,
possui  MBA  em  Poder  Judiciário  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  -  FGV,  é  membro  da
Coordenadoria  Estadual  da  Mulher  em Situação de Violência  Doméstica e  Familiar  do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso - CEMULHER, é membro da Comissão Especial sobre Drogas
Ilícitas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é membro do Grupo de Estudos da
Magistratura de Mato Grosso - GEMAM, integra o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário - GMF como Juíza da Execução Penal.   
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Desembargadora Maria Erotides Kneip
Maria Erotides Kneip é Mineira de Juiz de Fora, formou-se pela Faculdade de Direito Benjamim
Collucci - Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1973. Atuou como advogada nas comarcas de
Ponta  Porã,  Amambaí  e  Naviraí  (Mato  Grosso  do  Sul)  e,  depois,  em  Cuiabá.  Ingressou  na
magistratura em 25 de janeiro de 1985, sendo nomeada para jurisdicionar na Comarca de Alto
Garças. Atuou também em Rondonópolis e Várzea Grande (VG).
Em 1991 foi nomeada para a Comissão Corregedora dos Presídios de Cuiabá e atuou como juíza
auxiliar da Presidência do TJMT em 1991 e 1992. Entre 1999 e 2003 foi diretora do Foro da
Comarca de Várzea Grande. De 1992 até tomar posse como desembargadora, em abril de 2011,
foi presidente do Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande e titular da Primeira Vara Criminal e
de Execuções Penais do município. No biênio 2001/2003 foi presidente da Associação Nacional
das Magistradas. 
A desembargadora possui especialização em Violência Doméstica pelo Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo. Como professora,  lecionou na Faculdade de Direito da UFMT, na
Universidade de Cuiabá, na Esmagis e na Fundação da Escola Superior do Ministério Público.
Atuou em cursos preparatórios para o ingresso na magistratura, cursos de formação de oficiais
da Academia de Polícia Militar, curso de formação de delegados de Polícia, entre outros.

Doutora Fátima Lima, professora da Unemat Tangará 
Professora Aparecida de Fátima Alves de Lima, Doutora em Ciências Contábeis pela  Unisinos,
professora da Universidade do Estado de Mato Grosso desde 1995 onde atua na graduação e
pós-graduação  nas  áreas  de  Administração  e  Ciências  Contábeis.  É  membro  dos  Grupos  de
Pesquisa GAFA - Gestão e Apoio à Agricultura Familiar da UNEMAT e GEFIC - Grupo de Estudos
em Finanças Corporativas da UNISINOS. Pesquisadora em temáticas relacionadas à Agricultura
Familiar,  Arranjos Produtivos Locais,  Inclusão Produtiva de Mulheres,  Finanças Corporativas e
Empresariais. Atua em projetos de extensão voltados para micro e pequenos empreendimentos
rurais e urbanos, gestão no agronegócio e educação financeira. .

Doutor Raimundo Nonato Cunha de Franca, professor da Unemat Cáceres
Graduado em Ciências Sociais, com habilitação em Ciência Política, pela Universidade Federal do
Acre(2002).  É  mestre em Ciências Sociais  pela Universidade Federal  do Rio Grande do Norte
(2006) e é doutor em Ciências Sociais na Área de Concentração: Política, Governo e Sociedade. É
professor  Adjunto  na  Universidade  do  Estado do  Mato  Grosso.  Tem experiência  na  área  de
Ciência Política e Sociologia Política, com ênfase nos seguintes temas: Estado, Governo, Partidos,
Democracia,  Comportamento  Político  E  Políticas  Públicas.  Foi  professor  substituto  na
Universidade  Federal  do Acre  (2002-2004),  Estagiário  Docente da Disciplina  de  de  Teoria  da
Democracia  (2005-2006)  na  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN),  Assessor
Parlamentar,  Coordenador  Técnico  do  Programa  Nacional  de  Educação  na  Reforma  Agrária
(PRONERA),  Coordenador  de  Projetos  e  Programas  da  Secretaria  de  Juventude  do  Acre,
Coordenador  das  Casas  de  Medidas  Socioeducativas  do  Acre.  Líder  do  Grupo  de  Pesquisa:
Cultura,  Política  e  Sociedade  -  CNPq.  Coordenou  a  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Políticas
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Públicas,  onde,  também,  ministrou  as  disciplinas  de  Ciência  Política  e  Políticas  Públicas.  Foi
membro do Conselho Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE). Foi Diretor Político e Pedagógico do
Câmpus Universitário Prof. Eugênio Carlos Stieler - UNEMAT. É Professor do Programa de Pós-
graduação  Stricto  Sensu  em  Ambiente  e  Sistemas  de  Produção  Agrícola  e  do  Programa  de
Mestrado em Sociologia Política do UFMT. É Líder do Grupo de Pesquisa: Constitucionalismos,
Democracias e Políticas Públicas.

Doutora Marinês da Rosa, professora da Unemat 
Professora Marinês da Rosa é Doutora em Ciências Humanas, mestre em Sociologia Política e
graduada em Ciências Sociais  pela Universidade Federal  de Santa Catarina (UFSC).  Professora
efetiva  e  pesquisadora  na  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  (UNEMAT),  campus  de
Tangará da Serra/MT, desde 2006. Experiência na promoção de práticas e estudos sobre Direitos
Humanos com ênfase às mulheres no cárcere, violências, estudos de gênero e diversidades. Nos
últimos anos, dedico-me ao estudo de Teorias, Metodologias e Práticas de pesquisa embasadas
em Epistemologias Feministas. Coordeno o Grupo de Estudos sobre Epistemologias Feministas e
Subjetividades  (GEFES-  CNPq/UNEMAT).  Integro  o  Núcleo  de  identidades  de  gênero  e
subjetividades (NIGS) e o Instituto de Estudos de Gênero (IEG) na UFSC. Contribuiu com o evento
de forma virtual.

Viviane Dutra, Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM)
Viviane Fernanda Dutra é Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
(SNPM)  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos  (MMFDH),  Pedagoga,
especialista em Relações Governamentais e Institucionais.

O Seminário contou ainda com as seguintes colaborações, de forma gratuita:

IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia de Mato Grosso:
Direção, equipe de Tecnologia da Informação e servidores, cedendo o auditório para  a
realização do evento, bem como todo o ambiente necessário para lanche, bem como  
limpeza, internet dedicada, móveis.

APDM – Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios:
Através  da  presidente  Scheila  Pedroso,  a  parceria  foi  efetivada  com  o  trabalho  da  
consultora  Fátima  Dragoni,  com  a  criação  e  acompanhamento  do  link  de  
inscrições, questionário de contribuições, divulgação e retransmissão pelo Canal Youtube
da APDM.

TJMT / Cemulher – Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e  
Familiar no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher) com a cessão da 
Equipe Transmissão TJMT e da palestrante desembargadora Maria Erotides Kneip, sem 
custo algum para o município.
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SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, cedendo o servidor Aroldo Miguel Ferreira Chaves 
como apoio uso de tecnologia e transmissão e moderador do chat dos canais Youtube, 
também  na  consolidação  dos  relatórios  das  contribuições  presenciais  e  virtuais  e  
finalização  e  envio  de  certificados.  Elaboração  do  cardápio  do  lanche  oferecido  no  
Seminário, pela nutricionista da Semec Letícia Lavinas Castrilon.

SECTUR – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, emprestando equipamento de sonorização 
e microfones.

SEMAS – Secretaria de Assistência Social, doação de guardanapos e 15 kg de frutas.

CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a participação ativa das conselheiras 
na decoração, logística, recepção e apoio no dia do evento.

Sucos Kallos – Doação de 10 litros de suco de laranja.

Participação voluntária das seguintes colaboradoras:

Eixo 01: Contribuição para a efetivação da saúde integral
Facilitadora: Denize Jussara Rupolo Dall’Agnol
Relatora: Michele de Melo Mariano

Eixo 02: Contribuição para a efetivação da educação para a igualdade:
Facilitadora: Nilce Zonizokemairô
Relatora: Cristina Coimbra de Paula

Eixo 03: Contribuição para efetivação de Geração de Emprego e Renda
Facilitadora: Débora Borges dos Santos
Relatora: Josenilda Maria da Silva

Eixo 04: Contribuição para efetivação do enfrentamento a todas as formas de violência
Facilitadora: Carmen Olynho
Relatora: Marilza da Silva Costa
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SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA E COM AS MULHERES
20/10/2021 – 7h30 às 17h – IFMT Tangará da Serra - MT

PROPOSTAS APROVADAS  PELA PLENÁRIA

RELATÓRIO EIXO 1 – SAÚDE INTEGRAL

Eixo 01: Contribuição para a efetivação da saúde integral
Facilitadora: Denize Jussara Rupolo Dall’Agnol
Relatora: Michele de Melo Mariano

AVANÇOS:
1. Ampliação dos acessos aos serviços de saúde pela população da feminina 
2. Criação e ampliação da academia de saúde
3. Reestrutura da casa de apoio à saúde, que acontece em Cuiabá para os pacientes de Tan

gará da Serra- MT, que estão em tratamento oncológico ou a realização de cirurgias em 
geral.

4. A Reforma e ampliação do Hospital Municipal de Tangará da serra – MT.
5. Realização de concursos públicos.

DESAFIOS:
1- Reduzir as taxas de realização de cesarianas por meio da  implantação de centro obstétrico
público  (centro  cirúrgico  e  alojamento  conjunto)  em  Tangará  da  Serra  –  MT,  no  hospital
municipal,  de  forma  que  os  serviços  de  atendimento  ao  parto  e  trabalho  de  parto  sejam
humanizados e garantam adesão a PNAISM, não sendo mais terceirizados a rede privada.  

2- Implantar a Casa da Mulher Tangaraense, de forma que a vítima de violência contra a mulher
e os seus filhos sejam amparados, no momento inicial de decisão em romper com o ciclo de
violência. Além disso, propor a criação de fluxos de atendimento a essa mulher, para que os
profissionais  dos  diversos  setores  ligados  ao  enfrentamento  a  violência  saibam  para  onde
encaminhá-la de e ela não fique solta na rede de atendimento e todas as suas necessidades
sejam atendidas. 

3-  Acesso  a  um  planejamento  familiar  qualificado,  que  respeite  o  ciclo  vital  dessa  mulher,
implantação  da  inserção  do  DIU  de  cobre nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  da  Família,  por
enfermeiros e médicos qualificados.

4- A população feminina residente em zona rural (9%) tem dificuldades de acesso aos serviços de
saúde que visualizem as suas necessidades de saúde. Dessa forma, o desafio seria levar serviços

14



de saúde a essa população residente em zona rural: realizar sensibilização sobre os assuntos
pertinentes e ofertar exames: CCO, testes rápidos de ISTs e exame das mamas. 

5- Implantação de um roteiro de atividades de lazer direcionados para a população da terceira
idade, como bailes da terceira idade, com dia semanal fixo e local público fixo, para fomentar o
movimento do comércio local. 

6- Estimular a realização de atividade física com a população e a  implantação de pistas para
caminhada, ciclos vias e demais espaços para a realização de atividade física. 

7- Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias,  que estão
em contato próximo com as  mulheres  em suas  residências,  para  abordar  a  integralidade do
cuidado da saúde da mulher: alimentação adequada, cuidados na prevenção de ISTs, mudanças
fisiológicas no climatério, pobreza menstrual. Escolas podem ser utilizadas. 

8- Dia da Mulher Mensal e promover um ciclo de sensibilização a assuntos ligados à mulher e em
paralelo  a  isso  proporcionar  o  dia  de  beleza  com  a  realização  de  escovas,  fazer  pé,  mão,
sobrancelhas, entre outros.
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COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DO QUESTIONÁRIO VIRTUAL

RELATÓRIO EIXO 1 – SAÚDE INTEGRAL
Eixo 01: Contribuição para a efetivação da saúde integral:

AVANÇOS:
O que você considera como avanço para a saúde integral da mulher?

1. Suporte médico

2. Serviços de saúde voltados para mulheres

3. Campanhas 

4. Preventivo exame CCO anual, pré-natal nas unidades de saúde familiar, atendimentos 
psicológicos para aquelas que necessitam. Exame da mama 
5. Independência, igualdade e empoderamento.

6. Apoio 

7. Mamografias gratuitas

8. não se aplica

9. Mamografia

10. A efetivação e fortalecimento do SUS

11. A oportunidade de centros de atendimento

DESAFIOS:
O que você considera como desafio para a saúde integral da mulher?

1. Ter segurança, equilíbrio emocional, tranquilidade e acolhimento nas esferas públicas, 
saúde, educação, moradia, etc 

2. Estresse, por desempenhar múltiplas funções.

3. Apoio

4. Acesso à saúde de qualidade e medidas preventivas

5. Falta de informação, crendices populares e dificuldade no acesso aos serviços públicos 

6. A não garantia do direito como doenças que o SUS não cobre como o câncer, a 
mamografia

7. Conscientização
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PROPOSTAS APROVADAS  PELA PLENÁRIA

RELATÓRIO EIXO 2 – EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE

Eixo 02: Contribuição para a efetivação da educação para a igualdade:
Facilitadora: Nilce Zonizokemairô
Relatora: Cristina Coimbra de Paula

AVANÇOS:
1. Município têm a lei que obriga as escolas a discutir a lei “Maria da Penha”.
2. Curso de formação para professores.
3. Palestras educativas nas escolas.
4. Participação efetiva dos conselhos.
5. Número significativo de escolas/creches.
6. Vejo  a  suma  importância  das  políticas  públicas  que  fortalecem  as  mulheres
proporcionando a sua emancipação, resguardando as nos seus direitos de viver com dignidade e
respeito.

DESAFIOS:
1. Como melhorar a escolaridade das mulheres? 
2. Como sensibilizar as crianças de que elas não precisam viver a mesma vida de violência
que sua família presencia.
3. Aumentar o horário das creches conforme a demanda comercial. 
4. Como trabalhar mais sobre a comunidade indígena para saber mais sobre eles e vice-
versa. 
5. A violência contra a mulher e em geral toda violência que envolva o gênero precisa ser
combatida e isso só é possível por meio da educação.
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COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DO QUESTIONÁRIO VIRTUAL

Eixo 02: Contribuição para a efetivação da educação para a igualdade:

AVANÇOS:
O que você considera como avanço para a educação para a igualdade e diversidade?

1. A lei 7.716/89

2. Mulheres ocupando cargos importantes.

3. Aumento das representantes femininas nos cargos públicos 

4. Maior acesso a informação, redes de apoio e politicas públicas ainda que tímidas

5. As discussões e mobilizações sobre, bem como a garantia de cotas para acesso

DESAFIOS:
O que você considera como desafio para a educação para a igualdade e diversidade?

1. Maior valorização e maior investimento para o trabalho com políticas públicas, educação 
e conscientização dos direitos e obrigações sociais 
2. Conscientização do poder feminino. 

3. Paradigmas e preconceitos da sociedade, mudança de comportamentos (inclusive, das 
próprias mulheres)
4. Mudar a linguagem opressora não inclusiva

5. A falta de informação e o respeito mútuo

6. Educação Família
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PROPOSTAS APROVADAS  PELA PLENÁRIA

RELATÓRIO EIXO 3 – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Eixo 03: Contribuição para efetivação de Geração de Emprego e Renda
Facilitadora: Débora Borges dos Santos
Relatora: Josenilda Maria da Silva

AVANÇOS:
1. Núcleo de articulação e capacitação técnica comportamental e profissional.
2. Espaço para a comercialização.
3. Acesso a linhas de financiamento.
4. Assessoria e consultoria (“Incubação de Negócios”).
5. Transporte público: bairros distantes e assentamentos.
6. Creche de período integral.
7. Estimular a formação de associação de mulheres.

DESAFIOS:
1. Acesso ao mercado. Criar percentual de acesso às mulheres. Qualificá-las ao mercado de 
trabalho. 
2. Acesso ao recurso financeiro. 
3. Meios de locomoção.
4. Cuidados com os filhos. 
5. Acesso a dados sobre mulheres. 
6. Construção de um banco de dados.
7. Estimular a formação de associações de mulheres (Exemplo: indígenas). 
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COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DO QUESTIONÁRIO VIRTUAL

Eixo 03: Contribuição para efetivação de Geração de Emprego e Renda

AVANÇOS:
O que você considera como avanço para  a autonomia econômica da mulher?

1. Licença maternidade

2. Conferência de politicas públicas para mulheres

3. Trabalho fora de casa, uma grande parcela das mulheres trabalham fora de casa e 
sustentam seus filhos 

4. As mulheres estão estudando mais, buscando qualificação e independência financeira.

5. A garantia do direito ao trabalho remunerado e qualificação

6. A liberdade de expressão, a sororidade....

7. Ensino a distância ajuda muito, profissionalização, cursos técnicos

O que você considera como avanço para o trabalho da mulher?

1. A saída da rotina doméstica. O trabalho fora de casa. Mas falta muito a avançar. Um 
deles é maior valorização ao trabalho da mulher. 

2. Valorização salarial 

3. Campanhas de apoio

4. A política de cotas e a profissionalização, bem como o aumento de vagas nas creches

5. Leis trabalhistas igualitárias 

6. Conseguir entrar no mercado de trabalho

7. A garantia dos direitos trabalhistas como a maternidade, previdência, qualificação

8. Capacitações em espaços masculinos

O que você considera como avanço para a participação da mulher nos espaços de poder e 
decisão?

1. Mesmo em sua minoria já estamos inseridas nesses espaços.

2. Igualdade nas decisões, qualificação, potencial e competência. Mulheres com grau de 
escolaridade nível superior.

3. Empoderamento

4. Participação nos movimentos. 

5. Política de cotas

6. A existência de leis como Maria da Penha, cotas nos partidos políticos, incentivos à 
mulher na politica que foi encorajando outras
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7. Sororidade

DESAFIOS:
O que você considera como desafio para  a autonomia econômica da mulher?

1. Acesso a curso profissionalizante

2. A violência de gênero

3. Acreditar nela  mesma 

4. Trabalho efetivo e digno. Salários condizentes à sua formação e equiparados aos salários 
dos homens.

5. Falta de emprego, qualificação e incentivo às mulheres.

6. Apoio

7. Cursos de qualificação gratuitos

8. Formação profissional e conscientização de seu papel na sociedade

9. A luta pela igualdade através do movimento feminista

10. Os filhos, porque depende principalmente do cuidado

O que você considera como desafio para o trabalho da mulher?

1. Tomada de decisão

2. Dupla jornada carreira/maternidade, menos oportunidades.

3. Maior oportunidade de empregos, equiparação salarial com o salário dos homens que 
exercem a mesma função, trabalho precário e desvalorizado, desemprego, falta de 
capacitação etc

4. Cursos e creches 

5. Oportunidades iguais

6. Preconceito e desvalorização da mão-de-obra 

7. Não ter concluído os estudos

8. A divisão do trabalho doméstico, para evitar a sobrecarga

O que você considera como desafio para a participação da mulher nos espaços de poder e 
decisão?

1. Inclusão participativa

2. Desigualdade de gênero

3. Apoio e respeito

4. A categoria feminina ser mais unida

5. A disponibilidade da mulher (que muitas vezes não está disponível para eventuais cargos,
seja por desinteresse pessoal ou por inúmeras tarefas domésticas e criação dos filhos)
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6. Protagonismo feminino, preconceito e cultura machista 

7. Conseguir entrar nos espaços de poder e decisão

8. A falta de informação e a seriedade sobre as questões políticas.

9. Falta programa para criar lideranças políticas, conscientizar a importância da participação
da Mulher na Política.
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PROPOSTAS APROVADAS  PELA PLENÁRIA

RELATÓRIO EIXO 4 ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA

Eixo 04: Contribuição para efetivação do enfrentamento a todas as formas de violência
Facilitadora: Carmen Olynho
Relatora: Marilza da Silva Costa

AVANÇOS:
1. Ampliação da patrulha Maria da Penha com aumento de mais de 4000% no atendimento
às vítimas de violência doméstica.
2. Delegacia da Mulher.
3. Aprovação da lei de violência psicológica.
4. Solicitação de medidas protetivas via online e pedido de socorro online.
5. Criação do Gabinete de Políticas públicas para Mulheres de Tangará da Serra.

DESAFIOS:

DO PROBLEMA (COMBATE):
1. Promover atendimento psicológico, visando a diminuição da fragilidade. 

2. Criar rede de proteção multidisciplinar para promover atendimento in loco ou em grupo. 

3. Aumentar o número de efetivos da PM para os atendimentos às denúncias. 

4. Inserção da mulher no mercado de trabalho através da capacitação profissional de forma
a promover sua autonomia.

DA CAUSA (PREVENTIVO):
1. Capacitação da rede integrada (professores, agentes de saúde, etc.)

2. Comunicação visual (placas explicativas para fins de mudança de cultura).

3. Trabalhar a mídia no enfrentamento.

4. Trabalhar o agressor.

5. Criação de um sistema integrado de informações para  o  enfrentamento da violência
contra a mulher de forma a dar maior efetividade ao cumprimento das políticas públicas.

23



COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS DO QUESTIONÁRIO VIRTUAL

Eixo 04: Contribuição para efetivação do enfrentamento a todas as formas de violência

AVANÇOS:
O que você considera como avanço no enfrentamento à violência contra a mulher?

1. O aumento no número de delegacias e denúncias

2. Informação e suporte

3. Maior credibilidade da própria mulher, elas estão mais confiantes, mais independentes e 
estão buscando os seus direitos 

4. Lei Maria da Penha. Divulgação pela mídia de telefones para denúncia.

5. A instituição do Gabinete Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, criado pela Lei 
5.424, de 23 de fevereiro de 2021, bem como a atuação da Patrulha Maria da Penha

6. A oportunidade de divulgação dos seus direitos através das mídias 

7. Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência

DESAFIOS:
O que você considera como desafio para o enfrentamento à violência contra a mulher?

1. A falta de informação

2. O machismo naturalizado em nossa sociedade

3. Educação e conscientização sobre a valorização e respeito aos direitos da mulher. E 
punição aos agressores. 

4. A conscientização das mulheres para denunciarem os agressores. Divulgação nas mídias 
sobre a Lei Maria da Penha.

5. Manter uma rede de apoio ativa e atuante, bem como um disque denuncia especializado

6. Desmitificar o tabu que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. 
Rompimento do ciclo de violência. Encerrar com a cultura familiar de aceitação da 
violência contra mulher. Trabalhar com a questão financeira de modo que as mulheres 
sintam-se capazes de se manterem financeiramente e assim denunciem as situações de 
violência mesmo sendo sustentadas pelos agressores. 

7. Primeiramente sabermos a diferença entre políticas x políticas públicas x políticas de 
direitos 

8. A mulher se reconhecer como vítima de violência

9. Conscientizacão dos homens a dizer não à violência contra as mulheres
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SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA E COM AS MULHERES
20/10/2021 - IFMT

RECOMENDAÇÕES

COMPILAÇÃO DADOS QUESTIONÁRIO VIRTUAL

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na  área de Educação?

1. Realizar busca ativa de meninas, adolescentes e mulheres para a formação básica e 
formação profissional 

2. Possibilidades e oportunidades para estudarem, conscientização sobre a importância do 
estudo escolar no seu aprendizado e independência.

3. Cursos técnicos, medidas para facilitar o acesso à educação (conclusão de ensino 
fundamental e médio para mulheres no período noturno) 

4. Ampliação de cursos profissionalizantes

5. Campanhas, palestras

6. Ampliar e ofertar ensino fundamental para mulheres adultas, dando suporte para seus 
filhos pequenos enquanto estudam (atividades paralelas), criando espaços para as 
crianças com Berçário dentro das escolas.

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na  área de cultura?

1. Investimento na cultura, com atividades / oficinas de teatro, dança, filmes

2. Que tenha mais projetos gratuitos para que essa parcela tenha acesso

3. Conhecer o que é e para que serve a cultura, bem como iniciar uma participação em 
algum grupo, dança, jogos, teatro, bordado etc 

4. Uma política de equidade de gênero na cultura, com intuito de aumentar a participação 
feminina no campo das artes, contribuindo para autonomia e empoderamento feminino.

5. Eventos voltados para o protagonismo feminino

6. Que tenham um plano de ações e incentivos 

7. Formação profissional direcionada e oportunidades de negócios

8. Ofertar atividades e/ou oficinas no Centro Cultural à noite ou horários alternativos 
direcionadas a mulheres adultas e seus filhos paralelamente

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na  área de esporte?
1. Atividades na praça

2. Mais projetos voltados para isso

3. Oportunidades às meninas jogadoras. Iniciando maior apoio nas escolas, aulas de 
educação física etc
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4. Destinar recursos para patrocínio e salários de atletas mulheres.

5. Maior integração entre a secretaria de Esportes com a Secretaria de Assistência Social

6. Melhor aproveitamento dos espaços públicos destinados ao esporte, com ênfase para o 
acesso das mulheres

7. Natação

8. Incentivo a práticas esportivas

9. Disponibilizar em TODOS os bairros atividades como "pilates" que melhoram o 
desempenho corporal em um todo

10. Jogos de queimadas ajuda muito e é um esporte comunitário

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na área de  lazer?
1. Turismo

2. Eventos 

3. Mais áreas de lazer

4. Mais opções de lazer

5. Cultura 

6. Maior participação nas organizações não-governamentais, igrejas, associações de 
moradores, festas com danças, jogos, brincadeiras, dinâmicas de entrosamento e 
diversão 

7. Implantação de pontos de cultura, com cursos e atividades de teatro, dança e canto para 
mulheres.

8. Eventos 

9. Os espaços de lazer terem brinquedoteca e/ou parquinho ou local com cuidadores para 
as crianças menores.

10. Dia da beleza, com sorteio de brindes e lanche

11. Que seja discutido com a comunidade dos bairros quais necessidades em uma 
Conferência

12. Espaços recreativos em TODOS os bairros com oportunidade de negócios às mulheres 
(feiras) com espaço gastronômico e artesanato, por exemplo. 

13. Sugiro mais eventos em parques com temas importantes como Outubro Rosa, dia 
Internacional da Mulher.

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na  geração de emprego 
e renda?
1. Oportunidade nas empresas com banco de talentos

2. Que melhore o piso salarial e que os empregos não exijam tanta experiência

3. Bom, vou falar sobre minha categoria trabalhamos há mais de 20 anos no município, 
então na minha opinião particular: maior valorização às que já estão trabalhando. 
Exemplo: Agentes de Combates à Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, a maioria 
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é de mulheres mantenedoras de suas famílias e não têm seus direitos respeitados, nem 
como contagem para sua aposentadoria. 

4. Cursos técnicos e profissionalizantes, qualificação e capacitação para mulheres, 
programas e incentivos ao primeiro emprego

5. Creche em período integral para os filhos e ampliação no número de vagas nas creches.

6. Que haja qualificação e incentivos à pequena empresa

7. Qualificação profissional em empreendedorismo e disponibilidade em espaços para 
comercialização 

8. Apoio financeiro ao empreendedorismo e cooperativismo

9. Cursos técnicos com encaminhamentos pela Secretaria de Trabalho do Estado

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres para o meio ambiente?

1. Conscientização sobre a importância do plantio de árvores, sobre a limpeza e organização
do seu quintal, separação dos lixos recicláveis e orgânicos, valorização da água, com 
economia e responsabilidade. 

2. Ações que possam melhorar o nível de educação das mulheres e sua participação em 
condições de igualdade ao desenvolvimento e a gestão ambiental.

3. Conscientização da população 

4. Campanhas sobre reciclagem, panfletagem sobre o meio ambiente

5. Que os direitos sejam difundidos entre as mulheres em rodas de conversas e após 
levantem as necessidades, junto com elas

6. Incentivo a processos sustentáveis a partir de suas próprias casas. Exemplo: reciclagem 
de lixo, reaproveitamento de água e outros.

7. Oficinas de reciclagem dentro das escolas

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na área de assistência 
social ?

1. Que a Assistência Social divulgue mais o que pode ofertar para as mulheres em situação 
de violência

2. Ampliação nos pontos de atendimento 

3. O empoderamento e qualificação das mulheres usuárias desse serviço.

4. Conhecer os moradores, suas casas, seus problemas e necessidades urgentes, auxiliá-los 
no que for preciso de imediato e, a longo prazo, oferecer cursos e palestras, motivações 
e formação

5. Ter uma casa de abrigo para acolher mulheres vítimas de violência doméstica que não 
tem onde ficar.

6. Mais cursos para o público carente
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7. Serviços especializados de atendimento à mulher, como por exemplo, apoio financeiro 
em casos de violência doméstica

8. Roda de conversa com orientações e informações sobre os direitos das mulheres

9. Primeiramente a acolhida e, após, atenção em suas necessidades. E quando houver o 
pedido que seja garantido como atenção à saúde, alimentação, etc

10. Um local de atendimento personalizado, onde possam ter diversos serviços num só local. 
Exemplo: Casa da Mulher Brasileira

11. Atendimento mais humanizado com fiscalização para entender as necessidades da 
família

O que você sugere para que Tangará melhore os direitos das mulheres na área de  segurança 
pública ?

1. Que as autoridades realmente ajudem

2. Mais informações

3. Fazer valer e não negligenciar os nossos diretos

4. Mais informação da Maria da Penha 

5. Já temos a Delegacia da Mulher, isso é uma Vitória. Precisa-se mais policiais femininas 
para o trato com mulheres. E uma casa abrigo para as vítimas de violência doméstica 

6. Auxiliar os oficiais de justiça para agilizar os cumprimentos de notificações dos 
agressores, cujas vítimas estão amparadas por medidas protetivas. Divulgação nas mídias
locais sobre a Patrulha Maria da Penha.

7. Mais apoio para mulheres 

8. Montar ou auxiliar a rede de apoio no caso de violência doméstica

9. Ampliação da equipe Patrulha Maria da Penha 

10. Ronda policial, divulgação do telefone da Polícia

11. Que seja efetivadas políticas de prevenção à violência

12. Primeiramente instrução e formação sobre seus direitos e deveres e a Instalação de 
postos da Patrulha Maria da Penha devidamente aparelhados. 

13. Programa de proteção à mulher com acompanhamento policial diário

Caso você queira acrescentar algo, use este espaço:

1. Devemos continuar lutando pelos nossos direitos.

2. Mais mulheres na política 

3. Sou Agente de Endemias há mais de 10 anos no município, temos colegas há mais de 23 
anos de trabalho na mesma função e sentimos na pele a falta de empatia com a nossa 
categoria. Somos a maioria mulheres e responsáveis pela manutenção das nossas 
famílias. Não estou criando conflito, só quero participar do Seminário onde tratará das 
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políticas públicas para mulheres que querem seus direitos respeitados. Sou ACE e 
advogada também. 

4. Mulheres unidas, jamais serão vencidas. Avante mulheres, o futuro é nosso, só depende 
de nós. 

5. Sugiro uma formação de rede de atendimento:

1) Serviços especializados de atendimento à mulher: Serviços que atendam exclusivamente 
mulheres e que possuam expertise no tema da violência contra as mulheres, atuando no 
fornecimento de assistência jurídica, psicológica e social, de forma especializada.

2) Serviços de atendimento geral: Serviços não-especializados de atendimento à mulher (ou
seja, que não atendem exclusivamente a mulheres, nem que necessariamente possuem 
atendimento direcionado a vítimas de violência) e que, em geral, constituem portas de 
entrada para a mulher na rede de atendimento, realizando o encaminhamento aos 
serviços especializados.

3) Órgãos de Informação, Orientação e Políticas Públicas: Órgãos responsáveis pela 
formulação, execução e controle de políticas públicas para as mulheres e serviços de 
orientação e informação às mulheres em situação de violência. Esses órgãos geralmente 
não oferecem atendimento jurídico, psicológico e social especializado às vítimas de 
violência, apenas informam e orientam como a mulher pode proceder.

4) Serviços de segurança e defesa social: Serviços de Segurança Pública, como os serviços de
polícia, que podem ser acionados em situações de perigo ou emergência. E também 
órgãos de garantia dos direitos, como Ministério Público, que atuam sem que a vítima 
precise requisitar (e nisso se diferem dos órgãos de garantia de direitos que estão em 
“Serviço especializado de atendimento à mulher”), em caso de violência doméstica.

6. Que as políticas uma vez levantadas sejam efetivadas. Não se perder 

7. Obrigada!

8. Somos um movimento Social no Distrito Federal e gostamos de contribuir com o cuidado 
a  valorização e respeito a mulher na sociedade.

Relatório  elaborado por Regina Guanaes, em 23/11/2021
Contribuições questionário virtual compiladas.
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