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I. Contribuir para a construção de uma cultura igualitária,
democrática e não reprodutora de estereótipos de gênero, raça/
etnia, orientação sexual e geração;

II. Promover a visibilidade da contribuição cultural das mulheres
na sociedade brasileira, por meio da divulgação de suas diferentes
formas de expressão;

III. Promover o acesso das mulheres aos meios de produção
cultural e de conteúdo para todos os veículos de comunicação e
mídia;

IV. Contribuir para a elaboração de marco regulatório para o
sistema de comunicação brasileiro que iniba a difusão de
conteúdos discriminatórios relacionados a gênero, raça/etnia,
orientação sexual, e para a implantação de órgão executor desta
finalidade;

V. Garantir o cumprimento dos instrumentos internacionais na
área e contribuir para a revisão da legislação brasileira sobre a
matéria.

I. Incentivar comportamentos e atitudes que não reproduzam
conteúdos discriminatórios e que valorizem as mulheres em toda
a sua diversidade, nos veículos de comunicação;

II. Valorizar as iniciativas e a produção cultural das mulheres e
sobre as mulheres;

III. Contribuir para ampliar a presença das mulheres nos diferentes
espaços de poder e decisão na mídia nacional;

IV. Contribuir para ampliar o controle social sobre a veiculação
de conteúdos discriminatórios na mídia em geral.

A – Elaborar um diagnóstico sobre a representação da mulher
na mídia, em todas as regiões do país;

B – Promover a articulação de cinco redes de monitoramento,
uma para cada região do país, para denúncias de abordagens
discriminatórias de gênero, raça/etnia e orientação sexual na
mídia em geral;

C – Ampliar em 50% os Pontos de Cultura Mulher;

D – Realizar três seleções públicas de projetos formulados por
mulheres para produção de conteúdos audiovisuais que
desconstruam mitos e estereótipos de gênero e raça/etnia;

E – Instituir cinco Pontões de Cultura Mulher, um em cada região
do país.
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8.1. Estimular e garantir que os programas de fomento à
produção e difusão cultural valorizem a expressão das mulheres
e a sua contribuição social, política, econômica e cultural;

8.2. Estimular a produção e a difusão de conteúdos não-
discriminatórios e não-estereotipados das mulheres, valorizando
as dimensões de raça/etnia, orientação sexual e geração;

8.3. Construir mecanismos de monitoramento e controle social
dos conteúdos veiculados nos espaços de mídia e comunicação,
assegurando participação ativa, constante e capilarizada da
sociedade.
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