
Feministas históricas presentes no evento

SPM Rio anunciou ações no Dia Internacional da Mulher 

Prêmio Nise da Silveira 
Primeira edição homenageia mulheres com atuação 

relevante em diversas áreas 

Casas da Mulher Carioca e CEAM 
Mais acesso aos direitos das mulheres

Durante a cerimônia no Palácio da 
Cidade, também foi anunciada a 

criação das Casas da Mulher Carioca, 
onde a população feminina do Rio será 
contemplada com serviços como ori-
entação profissional e a promoção do 
acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho; saúde e educação; equipa-
mentos e espaços de lazer e cultura; 
além da proteção contra a violência, 
valorizando a autoestima das mulheres. 
A meta da Prefeitura é instalar sete 
casas nas diversas regiões adminis-
trativas da cidade, onde uma equipe 
multidisciplinar, formada por profissio-
nais especializados, como assistentes 
sociais, advogados, pedagogos e 
psicólogos, vai atuar em diversas 
frentes, entre elas o apoio jurídico 
para orientação e inserção da mulher 
na vida social; apoio psicológico para 
mulheres em situação de vulnera-
bilidade social; encaminhamento de 
mulheres em situação de violência 
doméstica aos serviços especializa-

dos; realização de projetos de capaci-
tação profissional; encaminhamento dos 
filhos das mulheres  
atendidas às escolas, creches e pro-
gramas especiais para crianças e ado-
lescentes mantidos pela prefeitura; e 
promoção de atividades culturais e 
artísticas como apresentação e par-
ticipação em peças de teatros, debates 
de filmes e palestras, visando elevar a 
consciência e o combate às discrimi-
nações de gênero. A primeira casa de-
verá ser inaugurada ainda este ano na 
Zona Oeste, região que registra altos 
índices de violência contra a mulher.
Outro decreto, assinado durante a 
cerimônia no Palácio da Cidade, 
forma-lizou o CEAM - Centro Espe-
cializado de Atendimento à Mulher - 
Chiquinha Gonzaga. O equipamento 
público passa a ser gerenciado pela 
SPM Rio.  Nela, a mulher tem acesso 
a atendimentos social e psicológico, 
orientação jurídica e, em caso de 
ameaça e risco de vida, encaminha-
mento para um abrigo seguro e sigiloso. 
“Mulheres de todas as classes so-
ciais ainda são vítimas de violência 
doméstica, que não é só a agressão 
física. Violência psicológica, moral, 
sexual e patrimonial também devem 
ser denunciadas”, alertou a secretária. 

 

Governo Federal: tolerância zero com violência
contra mulheres 

A presidente Dilma Rousseff lançou na 
quinta-feira, 13, o programa “Mulher: 

Viver sem Violência”. A iniciativa prevê a 
criação de centros integrados de serviços 
especializados – as Casas da Mulher Bra-
sileira - humanização do atendimento 
em saúde, cooperação técnica com o 
sistema de Justiça e campanhas edu-
cativas de prevenção e enfrentamento 
à violência de gênero, sob a gestão da 

Secretaria de Políticas para Mulheres 
do Governo Federal. Serão criadas, até 
2014, 27 Casas em todo o país. “Que-
remos que esse país seja um país com 
tolerância abaixo de zero. Porque esse 
crime envergonha a sociedade, en-
vergonha homens e mulheres”, disse 
a presidenta. A Secretária Ana Rocha 
estava presente na solenidade em 
que o novo programa foi anunciado.

Secretaria marcou presença em diversos eventos que homenagearam as mulheres 

A SPM Rio participou na quarta-feira, 
14, do evento “Mulher - Poder Público 

Presente”, que reuniu no Largo da Cari-
oca diversas instituições que compõem a 
Rede Capital 
de Atendi-
mento às 
Mulheres em 
S i t u a ç õ e s 
de Violên-
cia. A equipe 

retaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social a 25 funcionárias. 
Elas receberam das mãos do vice-
prefeito e 
sec re tá r io 
da pasta, 
A d i l s o n 
Pires, um 
cert i f icado 
p a r a b e n i -
z a n d o - a s . 

da Subsecretária estadual Angela Fontes 
e da deputada estadual Inês Pandeló, 
além de representantes da Feira das Ya-
bás, as Mães Rainhas, que levaram para 
o evento a gastronomia afro-brasileira.
 O CEAM Chiquinha Gonza-
ga funciona na Rua Benedito 
Hipólito, 125, Praça Onze, Centro. 
A secretária também participou, no 
dia 7, da homenagem feita pela Sec-

do CEAM esteve durante todo o evento 
em uma das tendas apresentando o Cen-
tro de Atendimento, tirando dúvidas e in-
formando sobre os serviços prestados. 
 A Secretária da SPM Rio, Ana Rocha, 
destacou a importância da atividade que 
proporcionou mais conhecimento e infor-
mação sobre os serviços disponíveis para o 
atendimento às mulheres em situação de vi-
olência doméstica.  A atividade contou com 
as presenças da Delegada Martha Rocha, 

Criado formalmente no Dia Interna-
cional da Mulher, o prêmio Nise 

da Silveira foi concedido pela SPM 
Rio a oito mulheres que se destaca-
ram em diversas áreas como saúde, 
educação, cultura e políticas públicas. 
“A inspiração em Nise da Silveira se 
deu pela trajetória exemplar e pio-
neira desta mulher que se destacou 
ao revolucionar a psiquiatria, estimu-
lando seus pacientes a se expres-
sarem artisticamente. Os primeiros 
trabalhos se consolidaram em manda-

las, que tem uma estrutura harmônica.
As mandalas inspiraram a escultura 
criada pela artista plástica Ana Durães 
para homenagear, na primeira edição 
do prêmio: a secretária municipal de 
Educação, Claúdia Costin; a  ex-dire-
tora da Escola de Enfermagem Anna 
Nery da UFRJ, Maria Antonieta Rubio 
Tyrell; a carnavalesca Rosa Maga-

lhães; a operária Raimunda Leone 
de Jesus; a paratleta Karla Ferreira; 
a deputada federal Jandira Feghali; 
a ex-ministra Nilcéa Freire; e a can-
tora e compositora Dona Ivone Lara. 
Com exceção da diva do samba Dona 
Ivone Lara, que estava viajando e re-
cebeu carinhosamente a homenagem, 
no dia 10, na tradicional Feira das Ya-
bás, todas as homenageadas rece-
beram a escultura durante a cerimônia 
ao Dia Internacional da Mulher, no 
Palácio da Cidade. A ex-ministra Nil-
céa Freire falou em nome de todas: 
“A criação da Secretaria contribui 
não só para o aprofundamento das 
conquistas, mas também, para dar 
mais espaço ao desenvolvimento 
do Rio em uma melhor perspec-
tiva de gênero e de direitos. Esta 
homenagem é merecida, pois vejo 
no rosto de cada uma dessas mu-
lheres a luta para a construção de um 
mundo melhor para todas nós”, disse.

No dia 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher, a Prefeitura do Rio 

prestou uma importante homenagem às 
mulheres da cidade do Rio de Janeiro 
com o anúncio de políticas públicas de 
gênero para as moradoras do município.                                                                      
Com plateia lotada e abertura musi-
cal do quinteto Mulheres de Hollanda, 

junto a mulheres em situação de violên-
cia doméstica. “Este é um momento em 
que o país começa a ficar mais ma-
duro. Porém, a violência contra a 
mulher ainda é uma realidade. É 
necessário que aumentemos o de-
bate sobre o tema”, pontuou o Prefeito 
em seu discurso. Eduardo Paes afir-
mou que pretende transformar o Rio 

em cidade referência no combate 
à violência contra a mulher e de 
aplicação da Lei Maria da Penha.
“A criação da Secretaria abre 
um novo espaço para o avanço 
das cariocas e coloca o tema no 
primeiro escalão da administração 
pública da cidade”, comemo-
rou a secretária Ana Rocha.

o Prefeito Eduardo Paes e 
a SPM Rio informaram, no 
Palácio da Cidade, a 
criação das Casas da Mulher 
Carioca - espaços destinados ao res-
gate e fortalecimento da cidadania e da 
autoestima das mulheres -, o prêmio 
Nise da Silveira – que contemplou 
oito mulheres que se destacaram em 
diferentes áreas de atuação - e uma 
parceria com a Secretaria Municipal 
do Trabalho para realização de cursos 
de capacitação para o mercado de tra-
balho. No ato, também foi formalizado o 
CEAM Chiquinha Gonzaga - Centro 
de Atendimento Especializado que atua 

SPM Rio agradece a 
presença de todas (os) 
no Evento do Palácio 
da Cidade.  


