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PREVENÇÃO, TRATAMENTOS
E CUIDADOS

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura
Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde,
estará disponibilizando, durante toda a semana do dia 8 de março, testes rápidos para Hepatite B e C, Sífilis e Aids, em todas as
unidades de saúde do município. Esta ideia tem como finalidade
a prevenção, tratamento e os cuidados à saúde e o bem-estar das
mulheres, em comemoração a este dia tão importante e especial.
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AÇÕES EM PROL AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Disque Denúncia reforça importância
de denunciar violência contra mulheres
Desde 2015, em
todo o Estado do
Rio de Janeiro,
foram registradas
mais de 30.400
denúncias
SUL FLUMINENSE/ANGRA DOS REIS
Nesta segunda-feira, dia 8, é
comemorado o Dia Internacional
da Mulher. Pensando nisso, o
Disque Denúncia Angra (0300
253 1177), com o objetivo de
mobilizar a sociedade do Sul
Fluminense, especificamente de

Angra dos Reis e convocá-la para
o engajamento contra a violação
dos direitos das mulheres, reforça
a importância das denúncias anônimas por meio de seus canais.
Foram produzidos pelo Disque
Denúncia, 10 mil panfletos que
serão entregues pela Prefeitura de
Angra em ações durante todo o
mês de março contendo os canais
do Disque Denúncia para que
a população se conscientize e
denuncie, sempre com a garantia
do anonimato.
A violência contra a mulher
é uma categoria conceitual definida pela ONU como ‘qualquer
ato de violência baseado no gênero que resulte em, ou que potencialmente resulte em danos’

físicos, sexuais, psicológicos ou
qualquer tipo de sofrimento nas
mulheres’. Assim, estão ligadas
a essa categoria de crimes, além
de violências físicas e de cunho
sexual, condutas que visem
ameaças, constrangimento,
humilhação, manipulação,
isolamento, perseguição, chantagem, entre outras que afetem o
direito de ir e vir das mulheres.
Desde 2015, em todo o Estado
do Rio de Janeiro, o Disque
Denúncia já registrou mais
de 30.400 denúncias relativas
à violência contra a mulher.
Dessas, 227 vieram do município de Angra dos Reis. Os
bairros onde houve uma maior
quantidade de denúncias foram

Hemonúcleo entrega
rosas a mulheres que doarem
sangue nesta segunda-feira
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BARRA MANSA
Hoje, dia 8, Dia Internacional da Mulher, o Hemonúcleo
de Barra Mansa, irá promover
uma ação para incentivar mais
mulheres a se tornarem doadoras de sangue voluntárias.
Atualmente, os voluntários
são, em sua maioria, homens.
De acordo com a coordenadora
do Hemonúcleo, Thais Mendes, são poucas as mulheres
que se dispõem a realizar
a doação. Ainda de acordo
com a coordenadora, todas as
mulheres que doarem sangue
nesta segunda-feira, receberão
uma rosa.
A vice-prefeita Fátima Lima
ressaltou a importância da doação, afirmando que doar sangue
é um ato de amor e cuidado
com o próximo. “Sangue é vida.
Quando você doa sangue, você
está doando parte da sua vida
e permitindo que outra pessoa
possa viver também. No dia
oito é ainda mais importante
convocá-las para essa ação humanitária. Eu peço para que to-

ESTA É UMA AÇÃO para incentivar a doação de sangue entre as mulheres

das as mulheres, que puderem,
compareçam ao Hemonúcleo
para doar um pouco de vida
para aqueles que precisam”,
declarou.
Emilia de Fátima, de 64
anos, é doadora de sangue há
mais de 20 anos e salienta que

doar sangue não dói e que após
três meses o corpo já está pronto
para poder realizar a atitude
mais uma vez. “No final, fica
o sentimento de alegria no
coração. Alegria em saber que
nosso sangue pode salvar o
próximo”, finalizou.

Projeto que cria Galeria das
Mulheres Vereadoras é aprovado
BARRA MANSA
Próximo ao Dia Internacional da Mulher, lembrado
no 8 de março, o vereador
Jefferson Mamede (PSC) teve
aprovado pela Casa Legislativa
de Barra Mansa, um Projeto de
Resolução que cria a Galeria
das Mulheres Vereadoras da
Câmara, denominada ‘Galeria
Sônia Coutinho’. A Galeria será
fixada em espaço de uso comum
ao público geral, que possibilite
destaque no interior do prédio
do Legislativo.
Conforme detalha o vereador, a Galeria das Mulheres
Vereadoras vai expor nome, foto
e período de legislatura das vereadoras titulares ou suplentes
que atendam alguns requisitos.
Entre eles é exigido que tenham
exercido mandato por período
superior a seis meses, em uma
mesma legislatura; que não
tenham condenação em ação penal transitada em julgado e que
não tenha se tornado inelegível
pela justiça eleitoral, por ato de
improbidade administrativa.
Segundo Mamede, o objetivo é destacar a singularidade da
atuação da mulher no parlamen-

to do município. Além disso, o
projeto coopera com a história
da cidade, possibilitando aos
visitantes, sejam estudantes,
pesquisadores, usuários ou
ainda servidores, que conheçam
e reflitam sobre a participação
da mulher na política.
Ainda de acordo com o
vereador, Barra Mansa tinha
uma participação tímida de
mulheres na Câmara, no entanto, esse cenário vem mudando,
já que a atual legislatura está
diferenciada com quatro mu-

lheres representando o público
feminino.
O parlamentar ainda explicou que, o nome da ex-vereadora
Sônia Coutinho foi escolhido
para dar nome à galeria por ter
sido ela a vereadora com maior
número de mandatos em Barra
Mansa. Além disso, segundo
Mamede, Sônia merece essa
homenagem não só por defender o gênero, mas por atuar de
forma expressiva sobre a causa
dos portadores de necessidades
especiais.
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Japuíba, Parque Mambucaba e
Jacuecanga.
É sempre importante
mencionar que a denúncia pode
ser feita de forma anônima, pelo
telefone 0300 253 1177 (custo de
ligação local) ou pelo aplicativo
‘Disque Denúncia RJ’, e que, ao
ser cadastrada pelos atendentes,
ela é tratada de forma diferenciada, sendo encaminhada ao
33º BPM (Angra dos Reis),
que tem a disposição a Patrulha
Maria da Penha, à Delegacia
Especial de Atendimento a
Mulher de Angra dos Reis e
até a prefeitura, que hoje conta
com um Centro de Referência
Especializado em Assistência
Social (CREAS).
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A DENÚNCIA pode ser feita de forma anônima, pelo telefone 0300 253 1177

Parlamentar propõe criação da Comissão
dos Direitos da Mulher na Câmara
PIRAÍ
Pensando em garantir que a
Câmara de Piraí discuta e elabore
políticas públicas que protejam
os direitos da mulher, o vereador
Alexsandro Sena (PDT) elaborou
o Projeto de Resolução 02/2021,
que propões a criação da Comissão Permanente dos Direitos da
Mulher. Neste dia 8 de março é
lembrado o Dia Internacional
da Mulher, e caso a provado, o
projeto será mais uma ferramenta
para combater a violência contra
o público feminino.

O texto do projeto propõe
‘promoção de iniciativas e
campanhas de divulgação das
leis que amparam os direitos e
deveres da mulher’. Sobre isso,
Sena comentou que acredita que
a resolução será uma oportunidade para valorizar ainda mais
as mulheres de Piraí. “Isso é
pensando em garantir que esta
Casa de Leis discuta e elabore
políticas públicas que protejam
os direitos do público feminino.
De acordo com o texto, compe-

te à Comissão dos Direitos da Mulher manifestar-se sobre os assuntos relacionados com proteção aos
direitos da mulher; recebimento
de reclamação e denúncias de fatos
que violem os direitos da mulher,
encaminhando-os aos órgãos
competentes; e realização de audiênciaspúblicasemconjuntocom
a sociedade civil, poderes público e
organizações não governamentais,
para discutir e buscar soluções dos
problemas sociais que aflige os
direitos da mulher.

