
A Campanha Elas da SMF desse ano vem com a proposta de abordar o cuidado. 
Dividida por temas, o objetivo da campanha é informar sobre as desigualdades ainda 
existentes na sociedade brasileira nos mais diversos setores, como por exemplo no 
ambiente de trabalho, no acesso à saúde, na relação social com aqueles que tem 
filhos, entre outras áreas, e como essas desigualdades sobrecarregam a mulher.



A Campanha será dividida em etapas, com atividades ocorrendo durante todo o mês de 
março. A primeira semana contou com a abertura da campanha no dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, com exibição de vídeo e café da manhã coletivo. As outras 
semanas contarão com cartazes trazendo dados e dicas sobre o tema, sendo o mês 
finalizado com uma roda de conversa.



Segue o cronograma:

1ª semana: Abertura da Campanha + Exibição de vídeo com café da manhã

2ª semana: Cuidado mental e físico

3ª semana: Cuidado materno e redes de apoio

4ª semana: Cuidado no trabalho
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Olá servidores!

Cuidado Delas da SMF 

Esta é a edição especial Cuidando Delas da SMF da Fazenda News, a newsletter 
quinzenal da Secretaria de Fazenda. Nosso objetivo principal é difundir inovações, 
melhores práticas e avanços na área de gestão e políticas públicas para os servidores 
do órgão. Também faremos um rápido giro econômico com as principais notícias do 
período no país e na cidade.
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LIGUE 180 – CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER



NUAM - Núcleo de atendimento à mulher

Telefone: 21 96569-1755



CEAM – Centro Especializado de atendimento à mulher

Telefone: 2719-3047

Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 – Centro, Niterói



Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Telefones: 2717-0558 / 2717-0900

Av. Amaral Peixoto, 577, 3º andar, Centro



Ouvidoria da Mulher SMF - através do site da SMF


Comissão de Ética e Integridade Mulher – Ceim  
Eixo de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, a Comissão recebe, apura e 
encaminha as denúncias de assédio ocorridas dentro da Prefeitura de Niterói, com 
seus próprios servidores. 

Mulheres na UE só devem alcançar paridade de salários em 2086 

Centenas de mulheres estudantes sofrem onda de ataques com veneno no Irã 

O progresso em direção à paridade salarial entre gêneros diminuiu em toda a União 
Europeia. De acordo com os cálculos realizados pela Bloomberg, a paridade salaria 
entre homens e mulheres só será alcançada em 2086.  

Centenas de garotas iranianas em diferentes escolas têm sofrido ataques de “veneno 
leve” nos últimos meses, disse o ministro da Saúde do Irã, e alguns políticos sugerem 
que elas podem ser alvo de grupos religiosos contrários à educação de meninas. 

Ação Mulher – CODIM 
O Ação Mulher é um evento que oferece diversos serviços gratuitos voltados para a 
saúde da mulher, beleza e cuidados, atividades esportivas, recreação infantil, 
palestras, oficinas e outros serviços prestados pela Prefeitura. Acontece 
periodicamente em espaços públicos da cidade. 

CANAIS DE APOIO E ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE NITERÓI 

Cursos e Capacitações

Fique por dentro

Acontecendo na SMF

No mês da mulher, Prefeitura de Niterói inaugura espaço dedicado ao 
empreendedorismo feminino

Saiba Mais

Saiba Mais

Prefeitura de Niterói inaugurou em março o Espaço Empreender, primeiro coworking 
público feminino do estado do Rio de Janeiro. Uma iniciativa da Coordenadoria de 
Políticas e Direito das Mulheres de Niterói em parceria com a Acierj, Consulado 
Americano e apoio do SENAC.   

Oferecido pela EGG (Escola de 
Governo e Gestão de Niterói), o 
curso tem o propósito de promover 
o conhecimento acerca das 
desigualdades de gênero presentes 
na sociedade brasileira e a 
importância das políticas públicas 
para o seu enfrentamento. Com 10h 
de duração, possui certificado e é no 
modelo online.  

Gênero nas políticas públicas 

Neste curso oferecido pela ENAP, 
você conhecerá pontos importantes 
que contribuem para o uso inclusivo 
e para evitar o uso sexista da língua. 
A língua pode ser um fator 
primordial para a reprodução da 
violência simbólica e do preconceito 
de gênero. Com 8h de duração, 
possui certificado e é no modelo 
online. 

Inclusão de gênero na ponta da 
língua
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Homenagem às Escritoras de Niterói 
Data e Horário: 21 de março às 14h

Local: Biblioteca Popular Anísio Teixeira

Organizador: Secretaria Municipal de Educação
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Giro em niterói

CONHEÇA A PREFEITURA 

Nova lei reduz a idade mínima para realização dos procedimentos e dispensa o aval do 
cônjuge para a realização da esterilização voluntária. A lei é um importante avanço 
para o planejamento familiar, aprovada em agosto de 2022, entra em vigor a partir de 
março de 2023.  

Na quarta feira dia 1º, grupo de mulheres ligadas ao governo se reuniram em café da 
manhã para anunciar uma campanha para o Dia Internacional da Mulher, tendo como 
foco o respeito por todas as mulheres.  

Saiba Mais

Saiba Mais

Governo anuncia campanha em que defende respeito a todas as mulheres 

Lei que dispensa aval do cônjuge para realização de laqueadura e vasectomia 
entra em vigor 

A desigualdade de gênero no bem-estar financeiro cresceu significativamente desde 
2021. Segundo pesquisa, mulheres estão mais sujeitas do que homens a serem 
atingidas pela crise do custo de vida por estarem protegidas por margens financeiras 
menores. Mais de 60% das mulheres relatam um impacto cada vez mais negativo em 
sua situação financeira devido ao aumento das contas, um salto em relação aos cerca 
de 48% em 2021.  

Saiba Mais

Mulheres sofrem mais do que os homens com crise do custo de vida, revela 
pesquisa 

Projeto de Lei sobre desigualdade salarial, apresentado pelo governo Lula no Dia 
Internacional da Mulher, vai punir as empresas que remuneram menos as mulheres 
que desempenham a mesma função que os homens.   

Saiba Mais

Projeto da igualdade salarial: empresa que não cumprir será multada em 10 
vezes o maior salário pago 

Giro Econômico
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CODIM - Calendário mês da mulher 

Saiba Mais
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CONTA PRA GENTE O QUE ACHOU, MANDE 
DICAS E SUGESTÕES ATRAVÉS DO NOSSO 
E-MAIL INSTITUCIONAL:

01/03

Inauguração do Espaço Empreender

08/03

CODIM nas ruas - Barcas

11/03

CODIM nas ruas – Horto do Fonseca

16/03 - 19/03

Festival Mulher – Theatro Municipal e sala Carlos Couto

23/03

Encontro de Lideranças - Auditório Caminho Niemeyer

25/03

Ação Mulher – Campo de São Bento

29/03

Café, Mulher & Networking - Espaço Empreender Mulher

30/03

Treinamento Lilás - Auditório Caminho Niemeyer

30/03

Quinta D’elas - Sala Carlos Couto

31/03

Lançamento Perfil Mulher Niterói - Auditório Caminho Niemeyer



@ASPLAN    FAZENDA.NITEROI.RJ.GOV.BR

http://www.niteroi.rj.gov.br/2023/03/01/no-mes-da-mulher-prefeitura-de-niteroi-inaugura-espaco-dedicado-ao-empreendedorismo-feminino/
https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/ouvidoria-da-mulher-smf/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/924
http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/curso/genero-nas-politicas-publicas/
http://codim.niteroi.rj.gov.br/Projetos.html
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2023/03/01/mulheres-na-ue-so-devem-alcancar-paridade-de-salarios-em-2086.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2023/03/01/mulheres-na-ue-so-devem-alcancar-paridade-de-salarios-em-2086.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/centenas-de-mulheres-estudantes-sofrem-onda-de-ataques-com-veneno-no-ira/
http://codim.niteroi.rj.gov.br/Projetos.html
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/governo-anuncia-campanha-em-que-defende-respeito-a-todas-mulheres/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/03/02/lei-que-dispensa-aval-do-conjuge-para-realizacao-de-laqueadura-e-vasectomia-entra-em-vigor.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2023/03/02/mulheres-sofrem-mais-do-que-os-homens-com-crise-do-custo-de-vida-revela-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/03/08/projeto-da-igualdade-salarial-empresa-que-nao-cumprir-sera-multada-em-10-vezes-o-maior-salario-pago.ghtml
http://www.niteroi.rj.gov.br/2023/03/01/no-mes-da-mulher-prefeitura-de-niteroi-inaugura-espaco-dedicado-ao-empreendedorismo-feminino/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/governo-anuncia-campanha-em-que-defende-respeito-a-todas-mulheres/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/03/02/lei-que-dispensa-aval-do-conjuge-para-realizacao-de-laqueadura-e-vasectomia-entra-em-vigor.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2023/03/02/mulheres-sofrem-mais-do-que-os-homens-com-crise-do-custo-de-vida-revela-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/03/08/projeto-da-igualdade-salarial-empresa-que-nao-cumprir-sera-multada-em-10-vezes-o-maior-salario-pago.ghtml
https://drive.google.com/file/d/1yk950Mo1Kewsyd0JlqR-11C4bvgH7Qw9/view

