
Carta do Fórum de Mulheres do Espírito Santo 

(FOMES/AMB)  

MULHERES E COVID-19: o que queremos? 

 

As mulheres, principalmente negras e periféricas, estão mais expostas à COVID-19 por 

serem maioria nos serviços essenciais, na linha de frente do trabalho de cuidados, na não 

liberação do serviço doméstico remunerado, além de poderem estar em isolamento com 

seus agressores. 

Vivemos assim uma questão financeira ao sermos as principais responsáveis pelo sustento 

das nossas famílias e sofremos com a demissão ou suspensão dos nossos contratos, o 

desemprego e a falta de renda. 

Também temos o aumento das diversas formas de violência. Em casa, na rua, no trabalho, 

em tantos outros lugares, as mulheres podem ser afetadas destrutivamente, atingindo a 

sua integridade física, moral e emocional. As mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais 

e travestis estão em situação de extrema vulnerabilidade e riscos sociais e precisam ter 

seus direitos garantidos por políticas afirmativas, inclusivas e de proteção.  

A pandemia escancara a fragilidade da nossa rede de proteção e de como isso afeta as 

mulheres profundamente. Queremos que os serviços de atendimento às mulheres sejam 

considerados serviços essenciais de proteção à vida. Para isso, queremos: 

❖ Prioridade na efetivação do Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulheres e 

adoção de medidas emergenciais para a crise socioeconômica e sanitária. 

❖ Reabertura dos Centros Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, 

responsáveis pelo atendimento de vítimas de violência, respeitando as orientações, 

protocolos de   biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério 

da Saúde (MS), garantindo EPI's e medidas de controle de aglomeração para proteção 

de trabalhadores/as e população usuária do serviço. 

❖ Ampliação ou complementação dos benefícios emergenciais para as famílias 

chefiadas por mulheres com recursos próprios do Estado, principalmente, para 

famílias não contempladas pelo Governo Federal. Frisamos que oferecer curso online 

pra capacitação e empreendedorismo não atende à obtenção de renda e necessidades 

imediatas da população. 

❖ Revisão dos critérios para inserção na Casa Abrigo, de modo a flexibilizar a entrada 

de filhos/as das vítimas, com mais de 14 anos, para que não sejam encaminhado/as 

para outro abrigo, causando afastamento familiar num momento tão difícil. 



❖ Compras de vagas em hotéis ou aluguel social para mulheres que precisam sair de 

casa para viver sem violência. 

❖ Implementação e garantia um benefício de transferência de renda para as mulheres 

em situação de violência e que não tenham renda fixa. 

❖ Investimentos em campanhas que publicizem os serviços disponíveis, sendo 

prioridade na dotação orçamentária do Governo Estadual para a área comunicação. 

❖ Transparência com os dados estatísticos, o monitoramento das situações de violência 

e que o quesito raça/cor seja elemento fundamental na coleta desses dados. 

Entendemos ainda que no nosso contexto histórico, cultural, social, político e econômico, 

pautado no patriarcado e no racismo estrutural, como abordamos, as mulheres negras são 

e serão as mais afetadas por esta pandemia. Desta forma, reivindicamos maior atenção do 

Estado à situação das mulheres negras capixabas, pelo fato de estarem em maior número 

inseridas em relações de trabalho informais e/ou precarizadas, por isso estão mais 

suscetíveis ao desemprego, ao desalento e à contaminação em momento de pandemia; 

que mais se encontram em situação de pobreza; entre as mulheres, são as que mais 

chefiam as suas famílias.  Também são elas as que estão mais sujeitas à violência 

doméstica e à mortalidade materna. Por fim, importante também registrar que são as que 

mais se encontram da situação de encarceramento. 

Proteção, acessibilidade e cuidado às mulheres são o que queremos do Governo do 

Estado e que se coloquem em execução as ações previstas no Plano Estadual de 

Políticas para as Mulheres do Espírito Santo, de agosto de 2019, atendendo às 

necessidades das mulheres em sua integralidade e diversidade, conforme contemplado 

em seus eixos estratégicos, a saber: 

• Enfrentamento à feminização da pobreza e a garantia da autonomia econômica das 

mulheres com trabalho; 

• Educação inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica e não lesbofóbica e não 

transfóbica; 

• Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 

• Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; 

• Enfrentamento ao racismo, ao sexismo, a lesbofobia e a transfobia; 

• Gestão e monitoramento do PEPMES.   
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