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Assunto: Carta Compromisso - Proposta formulada e aprovada pelo Comitê 

de Políticas para Mulheres Rurais do Estado do Piauí e coletivos de Movimentos 

Sociais. 

 

Prezadas/os candidatas/os, 

 

O Comitê de Políticas para Mulheres Rurais do Estado do Piauí, grupo composto 

por diversas secretarias de Estado, instituído pelo Decreto Nº 17.524, de 04 de 

dezembro de 2017, é um espaço permanente de debates com a finalidade de 

dialogar e articular com organizações da sociedade civil ações relevantes nos 

mais diversos setores envolvidos para a promoção de políticas públicas voltadas 

às mulheres rurais do Estado do Piauí, que necessitam de maior visibilidade e 

acesso a políticas públicas de fortalecimento à organização social e produtiva. 

 

Diante da relevância desse cenário para as políticas públicas de sustentabilidade 

e inclusão das mulheres, sobretudo as mulheres do campo, entendemos que é 

imprescindível o engajamento dos/as candidatos/as às prefeituras municipais 

nessas questões.  

 

Assim o Comitê de Políticas para Mulheres Rurais do Estado do Piauí, através 

deste documento vêm solicitar que o (a) Sr (a) manifeste sua adesão aos 

compromissos abaixo listados. 

Informamos ainda que essa carta compromisso está pautada no Plano de Ação 

de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres Rurais do Comitê de Políticas 

para as Mulheres Rurais e da Secretaria de Agricultura Familiar do estado do 

Piauí. 
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Contamos com vossa colaboração e apoio. 

 

Atenciosamente, 

 

Patrícia Vasconcelos 

Secretária de Agricultura Familiar - SAF 

Coordenadora do Comitê de Políticas para Mulheres Rurais do Estado do Piauí  

 

Secretarias envolvidas: 

• Secretaria de Agricultura Familiar do Estado do Piauí - SAF 

• Coordenadoria da Juventude do Estado do Piauí - COJUV  

• Secretaria de Segurança Pública - SSP/PI 

• Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres - CEPM/PI 

• Secretaria de Planejamento - SEPLAN 

• EMATER/PI 

• Secretaria Estadual da Assistência Social - SASC 

• Secretaria de Educação - SEDUC/GID/E. CAMPO 

Apoiadores: 

• CEAA 

• COOTAPI 

• UNISOL Piauí 

• FETAG 

 

 

 

CARTA COMPROMISSO 

https://www.pi.gov.br/orgaos/coordenadoria-da-juventude-do-estado-do-piaui-cojuv/
https://www.pi.gov.br/orgaos/coordenadoria-da-juventude-do-estado-do-piaui-cojuv/
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O Brasil está imerso em uma crise política, econômica, social e ambiental, 

agravada pela pandemia da COVID 19, pela ameaça à democracia e pelo 

desmonte das políticas públicas para o campo e para as mulheres fazendo quem 

que a vida, a saúde, o emprego e a renda das mulheres rurais estejam em risco. 

Os impactos dessa crise são sentidos diretamente nos municípios e territórios, 

onde as mulheres vivem e estabelecem suas relações sociais de pertencimento. 

COMPROMISSOS FIRMADOS: 

I. Possibilitar a participação das mulheres, especialmente as mulheres do 

campo, na formulação e implementação de políticas públicas, como 

medida de proteção aos direitos humanos; 

II. Apoiar o acesso das mulheres do campo ao sistema de Justiça e 

Segurança Pública; 

III. Garantir e proteger os direitos das mulheres, em especial as mulheres do 

campo em situação de violência, considerando as questões raciais, 

geracionais, de orientações sexuais, de deficiência e de inserção social e 

econômica, as diferenças regionais e territoriais; 

IV. Criar condições para a implementação da Lei Maria da Penha no campo; 

V. Dar condições para a realização de parto humanizado em maternidade 

dos municípios; 

VI. Criar postos de atendimentos às mulheres nas delegacias comuns; 

VII. Retomar as ações das unidades móveis de atendimentos às mulheres do 

campo em situação de violência, garantindo a transversalidade no 

atendimento nos municípios de menor porte; 

VIII. Criar e programar creches e pré-escolas nas comunidades rurais; 

IX. Realizar ações preventivas que fortaleçam a autonomia das mulheres e 

seus direitos sobre seu próprio corpo, independente de sua orientação 

sexual; 

X. Apoiar o acesso das mulheres do campo a todos os serviços de rede de 

atendimento no enfrentamento à violência contra as mulheres; 

XI. Contribuir para que as mulheres do campo e da cidade o tenham direito 

de acesso a terra, à habitação e às políticas públicas de apoio a produção 

e comercialização; 
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XII. Proporcionar às mulheres do campo e da cidade o atendimento 

humanizado, integral e qualificado na rede de atendimento em situações 

de violência; 

XIII. Promover políticas de igualdade de gênero e de combate à violência 

contra as mulheres; 

XIV. Apoiar ações de promoção de respeito à comunidade LGBT e de combate 

à violência motivada por preconceito contra identidade de gênero ou 

orientação sexual. 

 

Estes compromissos são fundamentais para garantir a segurança da vida 

das mulheres, a defesa da democracia, da igualdade, da autonomia, da justiça 

social e da liberdade resultando em melhor qualidade de vida para todos/as 

Dessa forma, eu,___________________________________________, 

portadora (o) da cédula de identidade _______________ e inscrita (o) no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 

________________________________, candidata (o), pelo Partido 

___________________________ a Prefeito da cidade de 

__________________, Estado do Piauí, assumo a responsabilidade, caso 

eleita/o, comprometo-me publicamente a cumprir os compromissos acima 

firmados nas eleições de 2020 e a considerar e divulgar as recomendações 

propostas pelo Comitê de Políticas para Mulheres Rurais durante a minha 

gestão. 

 

Assinatura: ______________________________________________ 

Local e Data: _______________________________________________ 


