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O que falta para as mulheres de Matão?
Grupo lançou pesquisa pública para detectar demandas femininas gerais
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O grupo ‘Mulheres, Democracia e Pandemia’, do projeto ‘Qual Sua Responsa?’, lançou pesquisa pública

destinada exclusivamente ao público feminino para descobrir quais são as principais demandas entre as

matonenses. A iniciativa surgiu de pesquisa envolvendo políticas públicas existentes no município e com

o questionamento sobre a segurança e os direitos das mulheres.

O objetivo dessa consulta pública é acolher todas as respostas, compreender as demandas gerais das

mulheres e transformar esses dados em propostas de políticas públicas para as futuras candidatas e

candidatos que assumirão os poderes Executivo e Legislativo do município a partir de 2021. O projeto

‘Qual Sua Responsa?’ tem atuação completamente apartidária. A intenção dessas propostas é garantir a

participação democrática dos jovens no município antes, durante e após as eleições.

“Essa consulta pública é importante, pois mostrará quais são os serviços que ainda são falhos e ajudará a

construir uma cidade melhor, desenvolvendo políticas públicas específicas”, afirma a adolescente

Gabrielli Zara, integrante do grupo ‘Mulheres, Democracia e Pandemia’. A consulta será realizada a
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partir de um formulário online anônimo.

Neste documento, as mulheres devem responder algumas perguntas básicas sobre raça, idade e renda.

Em seguida, respondem quais são as demandas e o que gostariam que a cidade oferecesse. Essas

respostas podem ser longas ou diretas e envolver diversos assuntos. A última etapa das perguntas tem

ligação à segurança das mulheres no município.

“As adolescentes entendem que o município pode oferecer condições de vida mais agradáveis às

mulheres, e que para pensar as políticas públicas devem ouvir o maior número de mulheres possível, por

isso lançamos a consulta pública”, diz Jaqueline Altomani, coordenadora das atividades do ‘Qual Sua

Responsa?’.

Para responder a consulta pública, basta acessar as redes sociais do ‘Qual Sua Responsa?’ no Facebook

(www.facebook.com/qualsuaresponsa/) e Instagram (www.instagram.com/qualsuaresponsa/) ou acessar

o link https://forms.gle/RLCmeD8SN2BRrht79.

 

CIDADANIA E DEMOCRACIA

O projeto ‘Qual Sua Responsa?’ é uma iniciativa do Instituto Terroá, desenvolvida com o apoio da

Citrosuco e do Instituto Votorantim. A proposta geral é o desenvolvimento da cidadania e da cultura

democrática em Matão. O projeto montou três grupos de jovens que aprendem conceitos de democracia

e cidadania a partir de suas vivencias práticas na cidade.

“Estamos trabalhando com diferentes frentes: lideranças jovens, meio ambiente, arte, cultura,

democracia e mulheres. Nossa intenção é fomentar a cultura democrática em Matão”, afirma a

coordenadora Jaqueline. O projeto, desenvolvido em Matão desde fevereiro, é um dos cinco realizados

no país como uma experiência piloto e apoiados pelo Instituto Votorantim, que deseja sua aplicação em

escala nacional no futuro.

“Tivemos grande dificuldade para o desenvolvimento das ações que, inicialmente, eram previstas para

ser presenciais; mesmo assim, conseguimos uma grande participação dos adolescentes e estamos muito

felizes com os resultados, mesmo tendo que desenvolver todas as ações virtualmente”, explica o

coordenador Leonel de Arruda, que destaca as parcerias firmadas na cidade para o desenvolvimento das

ações.

“Estamos tendo uma resposta muito positiva também das instituições, escolas, Cartório Eleitoral, dentre

outras. Fizemos parcerias com vários setores públicos e da sociedade civil. Vemos um desejo intenso da

cidade em desenvolver ações para cidadania e isso é muito positivo”, cita Leonel. Outras informações e
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contato com a equipe do projeto podem ser acessados pelas páginas do facebook

(www.facebook.com/qualsuaresponsa/) e instagram (www.instagram.com/qualsuaresponsa/) ou pelo e-

mail qualsuaresponsa@institutoterroa.org.

Fonte: Texto e imagens: Jaqueline Altomani da Silva  

Compartilhe com os amigos:  
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