RIO, UMA CIDADE
REFERÊNCIA NA
EQUIDADE DE
GÊNERO!
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Carta Secretária

Joyce Trindade

Prezadas (os) leitoras (es),
Ao longo de 2021, nossa missão foi tornar o Rio uma cidade Referência na equidade
de gênero. Um desafio. Com prazer, apresentamos os resultados das iniciativas
da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro
através do Relatório Geral 2021 (SPM-Rio).
Para cumprirmos essa missão, consolidamos políticas públicas, construímos projetos
inovadores e que contemplassem as diversidades das mulheres. Atuamos de forma
transversal com diversos órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro e expandimos o
debate de gênero por toda a cidade.
Neste documento, você terá acesso às informações técnicas da nossa Secretaria como
órgão municipal, detalhes sobre os equipamentos de atendimento à mulher, e os projetos
desenvolvidos para tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais segura para as mulheres.
A Secretaria da Mulher tem como propósito formular, coordenar e articular políticas
públicas e serviços que garantam os direitos das mulheres da cidade. Erradicando as
discriminações, enfrentando as violências, proporcionando acolhimento, potencializando
os sonhos das mulheres e promovendo as suas reflexões e iniciativas de sucesso.
Veja todos os detalhes dos programas implementados em 2021, o primeiro ano
da Secretaria, e confira os próximos passos para a construção de uma cidade
mais democrática, garantindo o acesso à cidade e aos serviços públicos, levando
para os territórios com maiores índices de violência equipamentos e políticas
públicas que garantam os direitos das mulheres.
Vamos juntas e juntos!
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Sobre

a Secretaria da Mulher

Criada em 2013 no governo do Prefeito Eduardo Paes, desconstruída em 2017, e então,
refundada em 2021, a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher
atualmente é dividida em duas áreas que se complementam: Enfrentamento às
Violências e Promoção da Mulher. Com isso, passa a operar a partir de eixos
temáticos e eixos transversais.
São eixos temáticos:

Autonomia
econômica

Saúde
Integral
da Mulher
e Cuidados

Educação
Dados,
para
equidade,
inovação e
antirracismo
monitoramento
e cidadania

Mulheres
líderes
na Gestão
Pública

Direito
à Cidade

Enfrentamento
às violências

Já os eixos transversais são:

Antirracismo

LBTQIA+

Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Cultura

Empoderamento Participação
Outras
Cidadã Interseccionalidades

No ano de 2021, a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, junto
de seus equipamentos, foi responsável por:

20

15

726

55 mil

+50

políticas
públicas

projetos
lançados

ações de
comunicação

mulheres
impactadas

territórios
visitados

Além disso, nesse ano a secretaria esteve próxima ao território, ouvindo, dialogando
e construindo caminhos para um amanhã mais seguro e potente para a vida das
mulheres cariocas!
Este relatório demonstra resumidamente o que foi construído esse ano, mas ainda há
muito a ser feito. A missão da SPM-Rio é promover as mulheres cariocas para
potencializar todas as suas diversidades e, dessa forma, tornar o Rio uma cidade
referência na equidade de gênero.
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Missão,

Visão e Valores

Missão
Promover as mulheres cariocas para potencializar todas as suas diversidades e, dessa
forma, tornar o Rio uma cidade referência na equidade de gênero.

Visão
Tornar o Rio uma cidade referência na equidade de gênero.

Valores
Diálogo

Respeito

Excelência

Equidade

Proatividade

mulher.prefeitura.rio
instagram.com/secretariadamulher.rio
facebook.com/secretariadamulher.rio
twitter.com/secdamulher_rio
+55 21 98305-5501
04

Diversidade

Comprometimento

Alinhamento

à Agenda Internacional

Qual o seu sonho? O nosso é construir e viver em uma sociedade livre de violências,
desigualdades, com oportunidades iguais a todas e todos e com respeito ao meio
ambiente para um desenvolvimento econômico sustentável.
Para isso, seguimos alinhados à agenda internacional do país, que é signatário da “Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável” preconizado pela Organização das Nações
Unidas (ONU). O documento assinado representa o compromisso do país com os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas que devem ser
alcançadas até o ano de 2030.
A Secretaria da Mulher está concentrada nas seguintes ODS:
ODS 5 | IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
ODS 10 | REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
ODS 16 | PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
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Organograma

da Secretaria da Mulher

Secretaria Especial de Políticas
e Promoção da Mulher

Coordenadoria Técnica de
Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher

Centro Especializado
de Atendimento à Mulher
Chiquinha Gonzaga (CEAM)
Casa da Mulher Carioca
Tia Doca
Casa da Mulher Carioca
Dinah Coutinho

Subsecretaria de
Programas e Ações
Temáticas

Chefia de Gabinete

Coordenadoria de Políticas
para as Mulheres

Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher
(CODIM)

Administração
Setorial

Assessoria Jurídica
Coordenadoria
de Promoção da Mulher
Coordenadoria
de Ações Territoriais

Casa Viva Mulher
Cora Coralina

Assessoria Técnica
de Mídias
Assessoria Técnica
de Diversidades e
Ações Étnico-Raciais
Coordenadoria
de Dados, Inovação
e Monitoramento
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Atualizado em: 08/11/2021.

Os equipamentos

da Secretaria da Mulher

Casa da Mulher Carioca
Dinah Coutinho
(21) 3464 1870
Rua Limites, 1349 – Realengo,
Rio de Janeiro

Sala Mulher Cidadã
Rua Olinda Élis, 470 Campo Grande - Centro
Esportivo Miécimo da Silva

Sala Mulher Cidadã
Rua Pedro Jório, 528 Coelho Neto - Vila Olímpica
de Acari

Centro Especializado
de Atendimento à Mulher
(CEAM) - Chiquinha Gonzaga
(21) 2517-2726 / (21) 98555-2151
Rua Benedito Hipólito, 125 Centro, Rio de Janeiro

Casa da Mulher Carioca
Tia Doca
(21) 3796-0228 / (21) 2452-2217
Rua Júlio Fragoso, 47 Madureira, Rio de Janeiro

Sala Mulher Cidadã
Praça Mauá, 1 - Centro Museu do Amanhã

Casa Viva Mulher Cora Coralina
Abrigo sigiloso para mulheres em situação de violência doméstica com
risco iminente de morte. Seu acesso é restrito ao encaminhamento via
CEAM ou CEJUVIDA.
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Ações no eixo
de Enfrentamento
às Violências
A área de Enfrentamento às Violências, historicamente,
sempre pautou apenas a temática de violência
doméstica e familiar. Em 2021, a partir da compreensão
de que a violência contra a mulher existe em múltiplas
formas, a Secretaria da Mulher ampliou então o seu
escopo de atuação nesta área. Foram criados
mecanismos de proteção e enfrentamento ao assédio
no transporte público, violência obstétrica, violência
política e assédio no ambiente de trabalho da saúde.
Além disso, de acordo com as especificidades das
mulheres e suas diversidades, toda a Secretaria da
Mulher foi capacitada para o atendimento especializado
com atenção para as pautas raciais e LBTQI+. Com isso,
se tornando um espaço mais acolhedor para todas as
mulheres. Confira nas próximas páginas alguns projetos,
programas e ações realizadas neste eixo.
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Reabertura do Abrigo Sigiloso
26 de Julho de 2021.
Existente desde 1997, o Abrigo Sigiloso Casa Viva Mulher Cora Coralina foi interditado por
orientação do Ministério Público e Poder Judiciário após ter seu endereço institucional
exposto em 05 de dezembro de 2020. Com a contratação da nova cogestão, busca por
um novo espaço e adequações de infraestrutura necessárias, ocorreu sua reabertura em 26
de julho de 2021.
O abrigo atualmente opera com capacidade para

40 mulheres e seus filhos.

Casa da Mulher Carioca e CEAM
No ano de 2021, foram retomadas as atividades presenciais nas Casas da Mulher Carioca
e o atendimento presencial no CEAM.

+23 mil mulheres.
759 vagas ofertadas e 10 mil mulheres inscritas em cursos

Ao todo, foram atendidas

Além disso, foram
de capacitação em diversas temáticas, como: Design, design de sobrancelhas,
dança, manicure, informática, fotografia no celular, corte e costura, etc. nas Casas
da Mulher Carioca.
O CEAM atendeu

3.341 mulheres em 2021.
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Cartão Move Mulher
31 de agosto de 2021. Decreto nº 49.363.
Programa de auxílio passagem, no valor equivalente a 6 (seis) passagens de ônibus, para
mulheres em situação de violência doméstica e familiar com o objetivo de proporcionar
o deslocamento e a continuidade de atendimento nos serviços da Rede Especializada
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Município do Rio de Janeiro.
No ano de 2021,

+300 cartões foram entregues.

CARTÃO

MOVE
MULHER
Assédio no transporte
05 de março de 2021. Decreto Rio nº 485800/21.
O programa é dividido em quatro eixos: notificação de casos de assédio através
do canal do 1746, capacitação dos agentes públicos do transporte, campanhas
de comunicação, e melhorias de infraestrutura em locais reconhecidos pelas
mulheres como mais inseguros.

+60 profissionais de transporte foram capacitados na temática, entre eles motoristas,

cobradores e fiscais.

Parceiros: Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Governo
e Integridade Pública.

PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO
AO ASSÉDIO
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Projeto de Combate à Violência Obstétrica
28 de maio de 2021. Decreto Municipal Nº 49181.
O projeto possui três eixos: Canal de notificação no 1746 sobre casos de violência
obstétrica, rodas de conversa com mulheres para conscientização e reconhecimento
da violência, e sensibilização às equipes médicas sobre a temática.

+50

No ano de 2021,
mulheres e
de rodas de conversa sobre o tema.

+60 profissionais de saúde participaram

Parceiros: Secretaria Municipal de Governo e Integridades Pública e Secretaria Municipal
de Saúde

Novos Rumos
27 de setembro 2021.
O Programa Novos Rumos, criado pela Secretaria Municipal de Trabalho, é
responsável pelo encaminhamento de mulheres em situação de violência que são
atendidas pelos equipamentos da SPM-Rio e/ou pelo Tribunal de Justiça do Rio,
para vagas de emprego formal no mercado de trabalho. O programa também
auxilia na criação dos currículos e antes de realizar o encaminhamento oferta
oficinas sobre entrevista de emprego e vestimentas. As empresas que aderem ao
programa ofertando vagas de emprego em suas organizações recebem um selo
de responsabilidade social.
Ao todo, já foram encaminhadas

18 mulheres dentro deste programa.
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Tirando a Máscara sobre Assédios no Ambiente de Trabalho na Saúde
Trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção de direitos e prevenção aos
assédios no ambiente de trabalho da Saúde, fortalecendo o enfrentamento a todas as
formas de violências contra as mulheres e proporcionando o acolhimento das vítimas.
A primeira ação do projeto foi realizada em dezembro, com um levantamento sobre
questões de assédio no ambiente da saúde. O primeiro produto ficará pronto em
Março de 2022.
Parceiros: Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) e Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
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Capacitações e sensibilizações dos agentes públicos do município do Rio
de Janeiro e parceiros externos
A Secretaria realizou os cursos "Por um Rio Antirracista" e "Lab Mulher Carioca" exclusivo
para servidoras (es) do município, com o objetivo de qualificar o debate de gênero e
raça junto a toda a prefeitura do Rio de Janeiro, entendendo que os agentes públicos
são fundamentais para a disseminação de políticas públicas mais inclusivas e diversas.
No mês de novembro foi lançado o curso de extensão: Por Um Rio Antirracista, com
foco nas servidoras (es) públicos municipais, o objetivo do curso é fomentar e qualificar
o debate público sobre a importância da cultura e das práticas antirracistas para a
construção de uma cidade mais justa e segura. O curso de extensão é uma realização da
SPM-Rio e do Programa de Pós-graduação em Relações Étnico-racias do Centro Federal
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca PPRER/CEFET-RJ. A iniciativa teve
o apoio da CEPIR-Rio, do COMDEDINE-Rio, da Fundação João Goulart, do ID_BR e da
República.org .
Ao todo

200 servidoras (es) participaram do curso de extensão.
C U R S O

POR UM RIO
ANTIRRACISTA
Já o Lab Mulher - Edição Servidoras Públicas, é uma iniciativa que consiste num
programa formativo sobre gênero para servidoras públicas e cidadãs cariocas. Nesta
primeira edição, o objetivo principal é potencializar os conhecimentos de 20
servidoras públicas, em suas diversidades, que já têm uma atuação de protagonismo
na prefeitura da Cidade do Rio, com formações técnicas e teóricas sobre políticas
públicas de promoção às mulheres. O projeto é realizado em parceria com o
PerifaConnection, e com apoio da Ford Foundation.

Acesse o site: labmulhercarioca.com
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Rio + Diverso
O Programa Rio + diverso atua no eixo da promoção e do enfrentamento às violências
com viés interseccional. Consideram-se os marcadores sociais de identidade de gênero,
raça/cor, orientação sexual e pertença religiosa como eixos fundamentais da identidade,
cuja garantia da livre manifestação é indispensável para o exercício da cidadania
de forma plena.
No ano de 2021, duas grandes ações foram realizadas no âmbito deste programa: Mês
das Pretas e Novembro Feminino Negro.
Parceiros: Segovi através da Coordenadoria Executiva de igualdade Racial (Cepir),
e Coordenadoria executiva de Diversidade Sexual

Mês das Pretas
Em Julho de 2021, o mês foi marcado pela Referência das Lutas de Mulheres
Negras, em uma agenda temática inédita promovida pela SPM-Rio, entre palestras,
oficinas, sensibilizações e outras atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher
Negra Latino-americana e Caribenha, celebrado anualmente em 25 de julho.

+3 mil mulheres em todo o município do Rio de Janeiro foram alcançadas

pelas ações promovidas nas Casas da Mulher Carioca e nas salas Mulher Cidadã,
e pela campanha “O carioca é uma mulher negra”.

MÊSdas

PRETAS

Veja o vídeo "O carioca é uma mulher negra!": bit.ly/cariocaemulhernegra
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Novembro Feminino e Negro
Em colaboração com a CEPIR-Rio, com o COMDEDINE-Rio, com a Fundação João
Goulart e outros órgãos públicos, a Secretaria da Mulher promoveu atividades
temáticas em seus equipamentos e em outros espaços da cidade com o intuito
de fomentar o letramento racial e propor soluções intersetoriais para o
enfrentamento às desigualdades e violências decorrentes do racismo estrutural.

Negro
NOV

EMBRO

FEMIN I N O
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Fortalecimento
da Participação
Social
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Fórum permanente de enfrentamento às violências contra as mulheres
01 de julho de 2021.
Para planejar e implementar ações integradas contra as diferentes violências que
atingem as mulheres, são necessárias análises e discussões constantes sobre o
tema abrangente. A criação do primeiro Fórum da cidade do Rio vem manter a
atualização do debate para a criação de um protocolo de enfrentamento para as
diferentes violências sofridas pelas mulheres do município.
Parceiros: Guarda Municipal; Conselho dos Direitos da Mulher da Cidade do Rio
de Janeiro (CODIM); Câmara de Vereadores; Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro; Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro; Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos; Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM);
Secretaria de Estado de Polícia Civil; Secretaria de Estado de Polícia Militar; e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ).

Fórum Permanente de
Enfrentamento às Violências
Contra as Mulheres

Acesse o Pacto de Enfrentamento à Violência com todos os itens: bit.ly/pactoenfrentamentoaviolencia

19

Comitê Marielle Franco
Julho de 2021. Decreto Municipal Nº 49181.
Trata-se de uma resposta estruturada do Poder Executivo Municipal às barreiras
enfrentadas por mulheres para o exercício pleno de seus direitos políticos, na cidade
do Rio de Janeiro.
A iniciativa conta com 13 organizações parceiras, tanto da esfera pública como da
sociedade civil organizada. As instituições são: Secretaria de Políticas e Promoção
da Mulher (SPM-Rio); Conselho dos Direitos da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro
(CODIM); Secretaria Municipal de Governo e Integridade (SEGOVI); Secretaria
Especial de Cidadania (SECID); Instituto Marielle Franco; Movimento Mulheres
Negras Decidem (MND); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ); Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de
Janeiro (TRE-RJ); Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (ALERJ); Instituto Alziras e Justiça Global.

COMITÊ MARIELLE FRANCO

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA
AS MULHERES
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CODIM
14 de julho de 2015. Lei nº.5.879
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CODIM-Rio foi criado em 2015 e está
vinculado à Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da Cidade do Rio
de Janeiro. O CODIM-Rio tem por finalidade discutir e encaminhar políticas públicas,
sob a ótica de gênero, destinadas a garantir a igualdade de oportunidades e direitos
entre mulheres e homens de forma a assegurar à população feminina o pleno
exercício de sua cidadania, na perspectiva de sua autonomia e emancipação.

CODIM
CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER
DA CIDADE DO RIO

Acesse o Instagram: instagram.com/codimrio

PARTICIPAÇÕES SPM-RIO
No que tange à atuação interna na Prefeitura do Rio, a SPM-Rio:
Participou de diferentes grupos de trabalho em conexão com a Sociedade Civil e outros
órgãos públicos. Além de ter tido presença ativa na construção do Plano Estratégico
da Cidade, bem como na revisão do Plano Diretor da Cidade, incidindo com a pauta
de gênero de forma transversal e impactando as políticas públicas desenhadas. Os
resultados dessas atuações podem ser vistos nos diferentes projetos executados
pela administração pública municipal com foco na promoção da mulher e da
equidade de gênero.
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Ações no eixo
de Políticas
de Promoção
às Mulheres
Cariocas
A área de Promoção às Mulheres Cariocas também foi
expandida no ano de 2021 devido ao cenário econômico
e social da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, novas
políticas públicas de promoção aos direitos das mulheres,
acesso à trabalho, renda e autonomia econômica foram
desenvolvidas.
Além disso, é importante ressaltar que os dados se tornaram
norteadores em todas as ações, projetos e programas
desenvolvidos e executados.
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Mulheres do Rio
Janeiro de 2021.
O Programa Mulheres do Rio atua no eixo de Autonomia Econômica para as mulheres
cariocas a partir do acesso ao trabalho, renda e capacitação, visando impulsionar a
empregabilidade feminina em todo o município do Rio de Janeiro. Para a realização
do programa são realizadas parcerias com instituições públicas e/ou privadas.
Em janeiro de 2021 foi publicado um formulário para mapear as mulheres cariocas que
estavam em busca de vagas de emprego.
Em menos de um mês o formulário foi preenchido por

+21 mil mulheres.

+16 mil são residentes da cidade do Rio de Janeiro.
Ao longo do ano de 2021, mais de 344 mulheres foram encaminhadas para o mercado
Destas,

de trabalho.
Destas,

186 eram mulheres com deficiências.

No ano de 2021, esse programa realizou 3 projetos importantes, sendo eles:

Elas na Indústria
Resolução SPM-Rio nº11 de 12 de Agosto de 2021.

394

Uma parceria com SESI/FIRJAN que ofereceu
vagas para mulheres em
mais de 21 cursos, em 6 regiões diferentes da cidade, na área da indústria.

119 mulheres já se formaram, e as demais finalizarão em 2022. As alunas
receberam gratuitamente um cartão de passagem com o valor de duas viagens
(R$ 8,10), para a locomoção das alunas entre suas residências e as unidades da
Firjan SENAI.

Elas
NA INDÚSTRIA

24

Mulheres Trans de Negócios
Edital de seleção SPM-Rio nº6, de Outubro de 2021.

30

Uma parceria com o SENAI e Grupo Arco-íris que contemplou
mulheres trans
e travestis da cidade do Rio de Janeiro com curso na área do empreendedorismo,
com bolsa de R$600 ao longo de 3 meses, atendimento psicossocial e mentoria
individual para os negócios. O ciclo formativo finalizará em janeiro de 2022, após a
realização de uma feira de exposição dos produtos das empreendedoras.
Parceiros: Grupo Arco-Íris, Secretaria de governo e integridade pública, através
da coordenadoria executiva de diversidade sexual e Sebrae.

MULHERES TRANS
DE NEGÓCIOS

Qualifica Mulher

2 mil

Foram oferecidas
vagas em cursos online de capacitação em áreas
diversas, como marketing, finanças, corte e costura, etc, em parceria com o
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a instituição
Aliança Empreendedora.

+75

Ademais, foram também oferecidas a
mulheres oficinas com foco em
mulheres empreendedoras, com temáticas como: WhatsApp Business,
Marketing Digital e Educação financeira.

MU
LHE
RES
DO RIO
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Mulher Cidadã
Edital de seleção SPM-RIO Nº 09 de 12 de maio de 2021
O projeto Mulher Cidadã é realizado por meio de parcerias com outras Secretarias
Municipais onde, à partir da cessão de uma sala no equipamento, a SPM-Rio realiza
oficinas e rodas de conversas. São priorizadas as regiões em vulnerabilidade social para
a escolha do local. O programa promove a cidadania, o empoderamento e pertencimento
territorial da mulher carioca. As oficinas são ofertadas por voluntárias, e as inscrições
podem ser realizadas via 1746. Ao todo já existem 3 salas da mulher cidadã.
Ao longo do projeto:

+1.600 mulheres se inscreveram para capacitação;
+1.000 mulheres já foram capacitadas;
+210 mulheres se inscreveram para ser voluntárias;
+30 diferentes temas de oficinas já foram ofertados;
Parceiros: Secretaria de Governo e Integridade Pública, Secretaria Municipal de Esportes,
e Secretaria Municipal de Cultura.
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Mapa da Mulher Carioca
04 de março de 2021. Decreto Rio nº48578.
O projeto do Mapa da Mulher Carioca é um levantamento de indicadores regionalizados
da cidade do Rio de Janeiro, de modo que se possa comparar dados e verificar as
diferenças e as desigualdades de gênero, raças, gerações e territórios.
O primeiro produto deste projeto foi o relatório base, que reuniu

25 indicadores.

Após a entrega do relatório, um grupo de trabalho com 11 secretarias realizou 12
encontros.
Desses encontros foi entregue um caderno composto por

35 indicadores.

Duas consultas públicas foram realizadas às mulheres cariocas, com perguntas desde
sobre a vivências das mesmas na cidade, até sobre quais políticas públicas de gênero
eram mais urgentes.
Ao todo,

4.115 mulheres responderam às duas consultas.

Em dezembro teve início o 1º laboratório de gênero junto aos servidores públicos.

MAPA DA

MULHER
CARIOCA

Acesse o mapa: mapa-da-mulher-carioca-pcrj.hub.arcgis.com
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Ações Territoriais
Ao longo de 2021, a Secretaria atuou de forma muito
próxima ao território. Já no início da gestão, na fase de
construção dos projetos e programas da pasta, foram
realizadas as primeiras visitas nas quatro zonas da cidade,
com o objetivo de ouvir as mulheres cariocas e construir
as políticas públicas também a partir das vivências,
experiências e necessidades expressas pelas mulheres
dos territórios.
Ao longo do ano:
Estivemos em

Visitamos

territórios

equipamentos
públicos

Ouvimos

Conversamos com

mulheres

coletivos

+50

+1000

+55

+100

Nossa presença nas sete regiões administrativas foi
marcada por muita escuta, troca de saberes e
atendimento às demandas das mulheres.
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Campanha: 8 de Março
No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria preparou um
mês temático em referência às mulheres cariocas.
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Como pauta principal, foram assinados
protocolos de intenções, com secretarias e
demais instituições municipais, estes protocolos são compromissos firmados referente à
atuação do órgão e à questões de gênero em cada secretaria até 2024.

13

Até o momento,
acordos já foram iniciados, dando então origem à projetos
e/ou ações conjuntas.

Acesse os protocolos de intenções: bit.ly/protocolosdeintencoesSPM

Prêmio Nise da Silveira
19 de maio de 2021.
Criado em 2013, o Prêmio Nise da Silveira reconheceu o papel de destaque das mulheres
na cidade. As escolhidas este ano foram indicadas pelas subprefeituras do Rio e pela
Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, por representarem os
diferentes territórios do município e o protagonismo feminino. As premiadas em 2021
foram Margareth Maria Pretti Dalcolmo, Maria Lúcia Mesquita Martins, Deise Xavier dos
Santos Teixeira, Maria do Socorro da Silva de Oliveira, Maria Rosilda Pereira de
Azevedo Moreira, Renata Kelly dos Santos Nunes, Tais Almeida da Silva, Flávia da Silva
Pinto, e Deva da Silva Ferreira.

PRÊMIO NISE
DA SILVEIRA
Acesse a revista: bit.ly/revista_premionise6
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Juntas Contra o Feminicídio
Agosto de 2021
Em conjunto com os municípios de Niterói e Maricá, a campanha Juntas Contra o
Feminicídio foi uma grande ação de comunicação em alusão aos 15 anos da Lei Maria
da Penha.
A campanha estampou os números de atendimentos e os dados sobre feminicídio
e violência contra a mulher nas três cidades parceiras. Além disso, cartazes e comerciais
fizeram parte da divulgação na ponte Rio-Niterói, nas barcas, e nos outros transportes
públicos.

250 mil

Nas redes sociais a informação chegou a
pessoas, e na cidade do Rio
foi possível ver monumentos lilás em 4 cantos da cidade, inclusive no Cristo Redentor,
nas faixas de trânsito da Av. Brasil.

Acesse o material: bit.ly/juntascontraofeminicidio
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Distribuição de Cestas Básicas no Natal
23 de dezembro de 2021.

900

Entrega de
cestas básicas para as mulheres atendidas nas Casas da Mulher
Carioca, no CEAM Chiquinha Gonzaga e por coletivos parceiros.

2.700 pessoas foram impactadas com a ação contando com as mulheres

Cerca de
e seus familiares.

Parceiros: Michele Pin e Ronda Maria da Penha

Rio + Seguro para mulheres
Iniciada em 31 de dezembro de 2021, a campanha de enfrentamento à violência contra
a mulher "Rio + Seguro para Mulheres" lançou o site traduzido em quatro línguas com
os canais de ajuda para mulheres, as leis e os tipos de violências de gênero. O
primeiro teste foi no Réveillon de Copacabana. E a campanha seguirá nos grandes
eventos da cidade. O projeto é realizado em parceria com a Organização
Internacional das Migrações (OIM) da ONU, e a fábrica de costura dedicada ao
empoderamento econômico de mulheres refugiadas e migrantes no Brasil, Mulheres
do Sul Global.

Rio +

seguro
PARA MULHERES

Acesse o site: riomaisseguro.rio.rj.gov.br
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A SECRETARIA E AS MÍDIAS
Ao iniciar o ano de 2021, a SPM-Rio criou o Instagram e o Facebook da secretaria,
contando até então com nenhum seguidor. Os gráficos abaixo retratam o então
crescimento de alcance via redes sociais da Secretaria.
Importante ressaltar da importância das redes sociais para divulgação sobre o que é
violência contra as mulheres e como acessar as políticas públicas. Ao longo de 2021,
por exemplo, o CEAM Chiquinha Gonzaga teve um aumento de demanda espontânea
de cerca de 50% no número de atendimentos. Das mais de 500 mulheres atendidas,
247 foram espontaneamente ao Centro de Atendimento. Ou seja, mulheres que
descobriam o serviço a partir de redes sociais e comunicação nas campanhas
temáticas. Por isso reforçamos que comunicação salva vidas e atuamos fortemente na
construção de uma narrativa inclusiva e emancipatória.
Facebook

Instagram

Atualizado em: 17/12/2021.
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Metas

para 2022

A Secretaria da Mulher, de acordo com o Plano Estratégico da Prefeitura do Rio,
construiu suas metas foram dentro de seis grandes eixos: Cooperação e Paz;
Igualdade
e Equidade; Longevidade, Bem-estar e Território Conectado; Desenvolvimento Econômico,
Competitividade e Inovação; Mudanças Climáticas; e Resiliência e Governança.
Para 2022, um dos principais objetivos é dar condições da mulher do Rio de Janeiro
ter sua independência financeira, acrescendo seu patrimônio, e assim transformando
também a vida de sua família e da sociedade. Tendo em vista que a a mulher compõe
mais de 50% da população da Cidade Maravilhosa.
A seguir, algumas ações de destaque:
Inauguração de 1 novo CEAM;
Inaugurar 1 Nova Casa da Mulher Carioca;
Inaugurar 7 novas salas da Mulher Cidadã;
Capacitar e formar 145 mil mulheres;
Fortalecer e aumentar a rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher;
Capacitar 30% dos agentes públicos da ponta dentro do projeto Rio + Diverso.
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Secretaria de Políticas

e Promoção da Mulher

Participantes:
Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Joyce Trindade
Secretária de Políticas e Promoção da Mulher
Monalyza Alves
Chefe de Gabinete
Lidiane De Paula
Subsecretária de Programas e Ações Temáticas
Danielle Souza
Coordenadora Técnica de Enfrentamento à Violência
Ana Claudia Rodrigues Daflon Lescaut
Administração Setorial
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Secretaria de Políticas

e Promoção da Mulher

Colaboradoras (es):
Ana Simplício, Ana Muza, Ariana Santos, Alessandra Marques, Alessandra Pereira
(Nzinga), Bárbara Melo, Beatriz Amparo, Brendda Verlinger, Bruna Fagundes, Camila
Santos, Carla Brasil, Carolina Moraes, Claudia Medeiros, Claudielle Pavão, Caroline
Moraes, Danyelle Fioravanti, Debora Oliveira (Obirin Odara), Elen Ferreira, Fernanda
Monteiro, Isabele Lins, Isabele Anjos, Joanna Almeida, Joanna Pinheiro (Quitta), Juliana
Siqueira, Kathyla Katheryne Valverde, Kelen Gladson, Kelly Machado, Lineia Araújo,
Luciana Rosário, Lúcia Helena, Marcia Mirandela, Mariana Andrade, Mariana Galdino,
Marcela Freitas, Marcus Coimbra, Michelle Cortes, Michele Sant'Anna, Moanna Couto,
Mylena Jotha, Rafaela Albergaria, Rebeca Almeida, Rejane Santos, Richelle Costa,
Rosângela Pereira, Sâmela Donza, Sara Vaz, Tais Abel, Tainah Pereira, Thábara Garcia,
Terezinha Lameira.

Aponte a câmera do seu celular e saiba mais
Acesse o site: mulher.prefeitura.rio
ou ligue: (21) 2976-3926
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