
Projeto “Outubro Rosa das Marias”

Responsável pela iniciativa: Jéssica de Oliveira Rodrigues – Secretária Judicial

Comarca: Bacuri

O projeto “Outubro Rosa das Marias” possui o objetivo de  dar ênfase
aos direitos das crianças e adolescentes do sexo feminino e das mulheres,
conscientizando a comunidade escolar por meio de legislações e políticas
sociais em vigor no Brasil.

Para  tanto,  utiliza-se  de  instrumentos  pedagógicos  como  palestras,
rodas  de  conversa  e  debates.  As  atividades  têm  como  conteúdo
programático o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), Leis
Maria  da  Penha  (11.340/06)  e  do  Feminicídio  (13.104/15),  bem  como,
temáticas relacionadas ao direito  fundamental  à  saúde e privacidade do
corpo.

 As  ações  do  projeto  são  realizadas  ao  longo  do  ano,  oferecendo
destaque ao mês de outubro – “Outubro Rosa”, momento em que o mundo
todo está mobilizado para trabalhar a saúde da mulher, com enfoque para o
controle do câncer de mama, compartilhando informações e promovendo a
conscientização de toda a sociedade.

O projeto “Outubro Rosa das Marias” já alcançou cerca 2 mil pessoas.
Executado inicialmente na Comarca de Bacuri, no ano de 2019, estendeu-
se posteriormente para outros municípios, chegando a Cururupu, Mirinzal,
Guimarães e Cedral.

Em  decorrência  do  contexto  pandêmico  e  consequente  isolamento
social, as atividades do projeto estão sendo realizadas virtualmente.

PÚBLICO-ALVO

Sociedade em geral. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A partir da execução do projeto e disseminação de informações sobre os
direitos  das  mulheres,  observou-se  uma  maior  conscientização  nas
comunidades  alcançadas,  por  meio  do  aumento  da  solicitação  de  Medidas
Protetivas de Urgência, bem como, da sua prorrogação.



COLABORADORES 

- Estudantes Protagonistas do Curso Técnico em Serviços Jurídicos do Instituto
de  Educação,  Ciências  e  Tecnologia  do  Maranhão  (IEMA):  Thacila  Bianca
Lopes Teles, Lizandra Lopes Caldas, Emilly Cauane Pereira Silva e Kemerson
Fonseca Costa.

 - Auxiliar Técnica, servidora cedida da Prefeitura de Apicum-Açu (Termo da
Comarca de Bacuri): Elicilene Santos.



ANEXOS

Foto  01  -  Roda  de  diálogo  na  comunidade  quilombola  Bitiua  –  Bacuri
(08.03.2020).

Foto 02 – Aluna do IEMA e a responsável pelo projeto (Jéssica Rodrigues)
após atividade em que se discutiu o Direito à Vida e o respeito às mulheres
(11.08.2020).



Foto 03 – Apresentação do projeto realizada virtualmente durante a Semana do
Protagonismo do IEMA, voltada para as Unidades Plenas de Cururupu e São
Vicente Ferrer, Escolas Estaduais Cristino Pimenta (Bacuri) e Joaquim Amado
(Apicum-Açu ) (08.04.2021).


