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Paço Municipal ganhou iluminação especial cor de rosa que
�cará ligada até domingo (10), nos prédios do Executivo, da

Câmara Municipal e do Fórum, além do espelho d’água, Foto:
Alex Cavanha/PSA

MINHA CIDADE, REGIONAL, SUA REGIÃO

ABC celebra Dia Internacional da
Mulher com programação especial

8 de março de 2019 1:35 AM  por Reportagem Local

As cidades do ABC prepararam programação especial

para o Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje,

8 de março. Em Santo André estão previstas palestras,

caminhada, espetáculo teatral, entre outras ações.

Além disso, nesta quinta-feira (7) o Paço Municipal

ganhou uma iluminação especial cor de rosa que �cará

ligada até domingo (10), nos prédios do Executivo, da

Câmara Municipal e do Fórum, além do espelho

d’água.

Hoje, o salão Burle Marx, no 9º andar do prédio do

Executivo andreense, recebe roda de conversa sobre

empoderamento feminino, em dois horários: das 9h30

às 12h, com a psicóloga Miriam Marisk e das 14h30 às

17h, com a jornalista e coach Carol Bandeira. O evento

é gratuito. Além disso, ao longo de toda a sexta-feira,

haverá distribuição de �ores para funcionárias da prefeitura e mulheres que estiveram na Praça de Atendimento do

Paço.

Também hoje, no Hospital da Mulher, os funcionários e pacientes poderão ganhar maquiagem, limpeza de pele e

dicas de maquiagem, além do spa relaxante com massagem, esfoliação, hidratação de mãos e quick massage.

Também ocorrerá apresentação do Grupo Vocal Esperançar pelos corredores do hospital e a entrega de presentes para

as mulheres. As pacientes internadas receberão no café da manhã um “Diploma de Mulher do Ano”.

Amanhã (9) ocorrerá caminhada em celebração ao Mês das Mulheres, a partir das 8h30, com concentração na rua

Coronel Oliveira Lima, no Largo da Estátua, em direção ao espelho d’água do Paço Municipal. O encerramento contará

com apresentação musical da Associação Futuração. Ainda amanhã, acontece no Teatro Municipal o Fórum de

Iniciativa do Universo Feminino, coordenado pela atriz e educadora Neide Lira. A entrada será 1 kg de alimento não

perecível ou 1 litro de leite.

O Teatro Municipal receberá no domingo (10) o espetáculo “Os Monólogos da Vagina”, com adaptação e direção de

Miguel Falabella, com Maximiliana Reis, Rebeca Reis e Cacau Melo. A classi�cação etária é 12 anos e os ingressos

variam entre R$ 40 e R$ 80.

No dia 21 de março (quinta-feira), das 19h às 20h, o Auditório Heleny Guariba recebe a palestra “Segurança viária

sobre duas rodas”, com práticas seguras para reduzir o número de acidentes de trânsito com vítimas na cidade. No

dia 22 de março (sexta-feira), no mesmo local, das 8h30 às 11h, acontece o curso “Mecânica para Mulheres”, com

conteúdo que aborda manutenção preventiva e possíveis problemas recorrentes do tempo de uso do veículo. Para

ambos os cursos é necessária inscrição prévia pelo telefone 4422-2003.

Finalizando o mês das mulheres, a Biblioteca Distrital Cecília Meireles conta com a roda de conversa “As Emoções e o

Universo Feminino” com os terapeutas Lucia Petreca e Paulo Petreca, um encontro sobre a compreensão das emoções

femininas.

SÃO BERNARDO

Dedicado ao Dia internacional da Mulher, a Prefeitura de São Bernardo promove a apresentação o grupo Vozeiral.

Composto por nove mulheres, o show está inserido na programação da Sexta Musical da Câmara de Cultura Antonino

Assumpção, que ocorre hoje, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Formado por Amabile Barel, Ana Luiza Caetano, Daniela Alarcon, Luisa Toller, Marina Teles, Naoma Kimachi, Raiça

Augusto, Val Kimache e Ritamaria, o grupo terá com repertório dedicado a autoras femininas, com temas feministas e

composições próprias, ritmos brasileiros e improvisações. Também haverá apresentação cênica e musical de arranjos

vocais e percussão corporal.
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No mesmo local haverá a abertura da exposição “Obirinxá”, da artista visual e designer Laís Oliveira. A mostra traz

recriações sobre a beleza, essência e poder feminino, presentes na iconogra�a da cultura yorubá, além de elementos e

códigos da cultura afro-brasileira, construídos nas relações sociais e históricas dos povos africanos escravizados no

Brasil. A exposição vai até o dia 29 de março, de segunda a sexta, das 9h às 17h. A Câmara de Cultura Antonino

Assumpção �ca Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro. Tel.: 4125 0054.

A programação de Saúde acontece entre os dias 11 e 16, das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS),

com atividades educativas de prevenção contra os cânceres femininos e oferta de serviços como Coleta de

Citopatológico (Papanicolau). As unidades também contarão com atividades de disseminação de informações sobre

os direitos das mulheres e de combate à violência contra a mulher.direito

Já o calendário cultural se estende por todo o mês, com destaque para a palestra “O bug do feminismo” da escritora e

professora emérita de Teoria Crítica e Coordenadora do Programa Avançado de Cultura

Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heloisa Buarque de Hollanda. O evento acontece amanhã

(9), das 9h às 12h, no auditório da Faculdade de Direito de São Bernardo (Rua Java, 425, Jardim do Mar). As inscriçõesDireito

devem ser feitas pelo site: www.direitosbc.brdireito .

Outra importante atração será o evento “Elas no Parque”, que no dia 30 de março proporcionará uma experiência

especial voltada para mulheres de todas as idades. Expositores de artesanato, esportes radicais, espaço da beleza e

espaço kids com pintura facial e escultura em balões serão disponibilizados das 10h às 18h, no Parque da Juventude

(Av. Armando Ítalo Setti, 65, Centro). Para fechar o dia, haverá shows de Samba Iaiá e Gika Santos, com entrada

gratuita.

A programação inclui ainda laboratório de Dramaturgia para Mulheres, coordenado pelo Núcleo de Experimentos em

Dramaturgia. O curso será realizado de 16 de março a 15 de junho, sempre aos sábados, na Pinacoteca. Inscrições

podem ser feitas pelo emaileducativo.pinacoteca@saobernardo.sp.gov.br ou nedramaturgia@gmail.com. O

calendário completo do Mês da Mulher pode ser conferida no link: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/mes-da-

mulher-2019.

RIO GRANDE DA SERRA

Como forma de homenagear o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Rio Grande da Serra realizará uma série de

palestras e atividades relacionadas à saúde feminina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As palestras abordarão

temas como sexo e libido, lei da atração, crises conjugais, autoestima, autoconhecimento, câncer de mama e de colo

de útero. Entre outras atividades, será aberta agenda para realização de exame Papanicolau, além de serem oferecidos

testes rápidos de DSTs nos locais. O primeiro evento acontece hoje, a partir das 10h, na UBS Central, com uma

palestra realizada pelo Enfermeiro Diego e pelo Dr. Pedro.

DIADEMA

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Diadema vai realizar uma programação especial

durante todo o mês de março, com debates, atividades artísticas, culturais e esportivas, serviços voltados à beleza e

muito mais. As ações serão realizadas em diversos pontos da cidade por meio das secretarias de Assistência Social e

Cidadania, Defesa Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Coordenadoria da Mulher. Com o tema

“Nenhuma a Menos: Luta pela Vida e Direitos das Mulheres”, o mês tem o objetivo de tratar a questão do feminicídio,Direito

trabalhar os direitos das mulheres e o combate à violência doméstica.direito

Um dos destaques da programação será a exposição das Bonecas Silenciosas, que tem o objetivo de retratar mulheres

que morreram em Diadema por conta do feminicídio. Os trabalhos foram feitos em madeira, no tamanho real, e

confeccionados por mulheres do grupo de teatro da Casa Beth Lobo, local que oferece serviço especializado no

atendimento de mulheres vítimas de violência. Outro destaque �ca por conta da intervenção cultural com as

mulheres da frente de trabalho, que será realizada dia 19, no Teatro Clara Nunes. No dia ocorrerão palestras e

apresentações teatrais voltadas ao tema.

A Secretaria de Saúde oferecerá, nas UBSs, ao longo do mês, diversas palestras e o�cinas – como a de artesanato para

a confecção de embalagens para festa na UBS Vila Nogueira no dia 28. Também serão oferecidos serviços de beleza

como limpeza de pele e massagem nos pés, corte de cabelo e escova, limpeza facial e cuidados com as mãos e

depilação e design de sobrancelha.

Ocorrerão cinco caminhadas durante o período. Duas delas, com o tema central do mês da mulher.  No dia 19 haverá a

caminhada “De bem com a Vida”, com saída às 8h horas, na UBS Vila São José. Nos dias 26 e 28 estão programadas

outras duas caminhadas. A Caminhada das Mulheres acontece no dia 26 das 7h às 9h na quadra localizada na Rua

Isaac Aizemberg, onde os participantes devem comparecer de camiseta rosa ou lilás. E por �m, no dia 28 haverá uma

caminhada seguida de aula de dança, a partir das 8h, na UBS Maria Tereza, que �ca na Rua Epícea x Av. Sinésio

Pereira.

Já a Secretaria de Cultura preparou para o dia 14, às 9h no Centro Cultural Vladimir Herzog a palestra e sarau “Bem

Estar Físico e Emocional da Mulher na Melhor Idade”.

RIBERÃO PIRES

Ribeirão Pires promove hoje atividades especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A Praça

Central da Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n, Centro) receberá, das 9h às 17h, serviços gratuitos para a população, além

de atrações culturais.

Por meio do Fundo Social da cidade, em parceria com o Instituto Embeleze, as moradoras poderão fazer maquiagem e

sobrancelha gratuitamente. O Fundo Social realizará, ainda, workshop gratuito de artesanato – bordado.
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A Secretaria de Saúde disponibilizará tenda para cuidados com o corpo, como aferição de pressão arterial, bem como

fará a distribuição de materiais informativos e kits de prevenção à Infecções Sexualmente Transmissíveis –

ISTs/AIDS/Hepatites Virais.

Equipes da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realizarão orientações sobre serviços disponíveis na rede de

atendimento municipal. Já a Secretaria de Participação e Inclusão Social preparou material de conscientização sobre a

luta contra a violência à mulher.

Integrantes do CRI, da APRAESPI e do Instituto Mão Amiga também participarão do evento, com apresentações

culturais no palco daPraça Central.

Ainda hoje, às 15h, a Prefeitura de Ribeirão Pires vai inaugurar o Centro de Referência à Saúde daMulher, no Hospital

e Maternidade São Lucas. A unidade, que já disponibiliza série de serviços gratuitos às mulheres – entre os quais

cirurgias ginecológicas, ultrassom transvaginal e a maternidade humanizada, passará a realizar mamogra�as.

SÃO CAETANO

A Prefeitura de São Caetano programou duas ações para promover a re�exão e discutir políticas para as mulheres. No

dia 13, a partir das 19h, no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1.111, Bairro Santa Paula), a psicanalista Márcia

Costa abordará o tema “Seja sua melhor opção”, em palestra gratuita e aberta à população.

Já nos dias 18 e 19 (segunda e terça-feira), a partir das 18h, no mesmo local, acontece a V Conferência Municipal de

Políticas Públicas para Mulheres, cujo principal objetivo é discutir e elaborar diretrizes para a construção do Plano

Municipal de Políticas para as Mulheres, garantindo a participação da sociedade, em especial a população feminina,

na formulação e no controle das políticas públicas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Informação (Sedeti) participa das

celebrações apoiando a realização do 1º Encontro de Negócios ABC, que será promovido pelo Sebrae hoje, a partir das

8h30, no Centro de Capacitação dos Pro�ssionais da Educação Dra. Zilda Arns (Cecape), na Rua Tapajós, 300, Bairro

Barcelona.

O evento, gratuito, reunirá três palestrantes que com seus exemplos incentivam mulheres que já empreendem ou que

querem começar um negócio. São elas, Bruna Lara, do Mulher Virtuosa; Mylene Souza, do site Planejar Brasil

Marketing Digital; e Kátia Teixeira, do Agora é Que São Elas e empreendedora do Amazing Balls e do Monte&brinq. As

inscrições podem ser feitas pelo site www.encontrodenegociosabc.com.br – as vagas são limitadas.
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