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A Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), localizada 

no Município de Cajazeiras/PB, foi criada em 2010 e aderiu ao Pacto Nacional de 

Enfretamento a Violência contra as Mulheres em 2010, repactuado em 2011. Nos seus 10 

anos de história, coleciona inúmeras conquistas. Em março de 2020, a SEPPM recebeu 

do Governo do Estado o selo social Prefeitura Parceira das Mulheres. Nessa edição foram 

premiadas 35 prefeituras e a prefeitura de Cajazeiras ficou em 7ª lugar. 

É importante destacar as várias instituições que trabalham de forma integrada e 

organizada no enfrentamento à violência contra as mulheres no Município de Cajazeiras, 

são elas: Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM); Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher Susane Alves da Silva (CRAM); Centro de Defesa 

da Mulher Márcia Barbosa (organização não governamental); SEPPM; e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  

Saliente-se que o CRAM é um órgão vinculado à SEPPM e, junto a empresas 

privadas, oferece oportunidades de emprego a mulheres vítimas de violência. Outra 

medida é a parceria com o Programa Minha Casa, Minha Vida. Nesse programa de 

habitação, há uma parcela de residências a serem entregues para mulheres vítimas de 

violência. O CRAM também trabalha com campanhas, palestras e entrevistas em rádio 

para sensibilizar e esclarecer a população sobre a violência de gênero.  

Outras ações que dão destaque no trabalho da SEPPM do Município de Cajazeiras 

são sua relação intersetorial com atividades da cultura (por meio do Fundo Municipal de 

Cultura – FUMINC) e programas específicos como o Empreender Rural, que 

disponibiliza crédito a pequenos projetos individuais e coletivos, priorizando mulheres e 

jovens na busca de geração de renda. 
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O referido fundo surge como possibilidade de motivar a participação das mulheres 

em atividades culturais. Dos 38 projetos aprovados em 2019, em termos financeiros, o 

valor de R$ 36.404,05 foi destinado aos projetos dirigidos e produzidos por mulheres. De 

acordo com Maria Elza Gomes, Secretaria Adjunta da SEPPM, mulher negra e militante 

da Marcha Mundial de Mulheres (MMM), esse projeto é especifico de gênero e das 

mulheres rurais, mas também há preocupação da secretaria dar visibilidade à seleção de 

projetos produzidos e dirigidos pelas mulheres nas suas diferentes temáticas.  

É possível citar alguns projetos que fazem recorte de gênero, raça, geração, 

campo, agroecologia e convivência com o Semiárido, como: Jovens multiplicando 

práticas e saberes da convivência com o Semiárido em assentamentos rurais de 

Cajazeiras/PB; Uma mulher à frente do seu tempo – 40 anos sem Ica; Cantoria na roça; 

Espetáculo de dança afro brasileira ‘Oriara – Os segredos das folhas’; e Tecendo 

mandalas: uma terapia alternativa de grupo para mulheres. Os números também 

visibilizam a intervenção da SEPPM na gestão no município: foram 11 projetos apoiados 

pelo FUMINC. Um destaque foi o projeto aprovado pelo fundo que contemplou Joyce 

Montinelly, travesti ativista que trabalha em um documentário sobre o enfrentamento ao 

preconceito contra a população LGBT. 

Estão sendo desenvolvidas ações na geração de renda alinhadas ao apoio às 

mulheres vítimas de violência, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. O Programa Empreender Cajazeiras, por meio do Empreender Mulher, tem 

beneficiado mulheres vítimas de violência a criar seu próprio negócio. São feitas 

atividades de capacitação e comercialização dos produtos produzidos pelas mulheres 

nas feiras e nos eventos do município, tais como: 8 de março, Arte Agosto, Encontro 

Nacional da Advocacia do Sertão e Expo Negócios e Feira Mulheres de Negócios. 

Outra modalidade do Empreender Cajazeira é o Programa Empreender no 

Campo. A SEPPM e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o 

SEBRAE, o SENAC e o SENAI, já conseguiram capacitar mais de 120 jovens de 11 

comunidades da zona rural do município. O recurso destinado a essa modalidade do 

programa em 2019 foi de R$ 100.000,00, tendo cada projeto o valor de R$ 2.000,00, em 

cota única. A SEPPM, sozinha, investiu R$ 36.086,91 em materiais e pagamentos das/os 

educadoras/es. A prefeitura tem os ateliês, salão próprio e cozinha comunitária. 

. 
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Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Casa dos Conselhos onde está localizada a sala sede do Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher. 

 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Projeto Tecendo Mandalas: Uma Terapia Alternativa de Grupo para Mulheres. 

 



4 
 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Produção de Bolos. 
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Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Curso ofertado para mulheres do campo e da cidade. 

 

 
Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Feira realizada no Dia 8 de Março, produtos das mulheres do campo e da cidade. 
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Fonte: Arquivo da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Município de 

Cajazeiras/PB. Participação das mulheres em exposição. 


