Programa de Governo
Prefeito Clécio 18

Violência contra as Mulheres (Centros de Referência e Atendimento a Mulher Vítima
de Violência, Rede de Atendimento e Acolhimento à Mulher do Município de
Macapá, entre outros)

e a captação de recursos para ao desenvolvimento das

ações, projetos e programas: Garantir os serviços de atendimento as mulheres em
situação de violência; Promover a divulgação dos serviços de apoio à mulher em
situação de violência;
Assistência e prevenção à saúde integral da mulher: Implantar o Comitê
de Saúde da Mulher, visando à melhoria das condições de saúde das mulheres,
resguardando as identidades e especificidades de raça/etnia, geracional, orientação
sexual e de mulheres com deficiência, fortalecendo a Política Nacional de Atenção
Integral a Saúde da Mulher; Apoiar e articular na Rede de Saúde Municipal, a Ficha
de Notificação Compulsória de Violência Doméstica, Sexual e outras violências em
cumprimento à Portaria do MS nº 104 de 25 de janeiro de 2011; Promover em
parceria intersetorial campanhas de conscientização e promoção do acesso à saúde
para

as

mulheres

portadoras

de

doenças

crônicas

que

acometem

predominantemente a população feminina; Promover a prevenção e o controle das
doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS resguardando-se
as identidades e especificidades de gênero, raça/etnia, geração e orientação sexual;
Enfrentamento das desigualdades geracionais, étnico racial e da livre
orientação sexual: Construir o Memorial de Reparação Histórica da presença da
Mulher nos espaços de atuação política em Macapá; Contribuir para a redução da
desigualdade e para o enfrentamento do preconceito e da discriminação de gênero
étnico/racial, de orientação sexual, cultural e geracional por meio da capacitação de
gestores/as e profissionais do Município; Implementação da abordagem de gênero,
raça, etnia e direitos sexuais e direitos reprodutivos, como orientações curriculares
da educação básica e EJA, para promover o empoderamento e a participação
política feminina, com respeito à condição da diversidade sexual da mulher;
4.6.2 Políticas públicas para a juventude
Educação: Ampliação e construção de ferramentas pedagógicas que
incentive os jovens da Educação de Jovens e Adultos a concluírem o Ensino Médio,
observando os parâmetros curriculares Nacionais;
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