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Abertura do Março Mulher reúne autoridades,
coordenadoras e usuárias da rede
socioassistencial
VEJA e participe da programação em todo o mês Março/Mulher
ASCOM/PMPA

Abertura do Março Mulher reúne autoridades, coordenadoras e usuárias da rede
socioassistencial
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As atividades da campanha Março Mulher 2019,
organizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Social
(Sedes), Educação (Seduc) e Saúde (SMS), foram
abertas oficialmente nesta sexta-feira (8), no Centro de
Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis.

A solenidade foi animada pela Filarmônica 28 de Julho,
composta por adolescentes do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). Estiveram
presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Ana
Ana Clara Moreira - Secretária de
Clara Moreira; as delegadas da Polícia Civil, Antônia
Desenvolvimento Social da Prefeitura de
Jane (18ª COORPIN) e Juliana Fontes (DEAM), além de
Paulo Afonso
coordenadoras e usuárias de programas da rede
socioassistencial e equipe do programa Ronda Maria da
Penha e do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF).
Na abertura, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana
Clara Moreira parabenizou as mulheres assistidas pelos
programas da SEDES e agradeceu às instituições
parceiras, que segundo ela exercem um papel
fundamental na proteção das mulheres pauloafonsinas.
“Este é um momento ímpar para nós que fazemos a rede
socioassistencial da Prefeitura de Paulo Afonso. Para
comemorar o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo
do que reunirmos nossa equipe, as pessoas que utilizam
nossos serviços e representantes das instituições
parceiras, para agradecer a todos pela contribuição
valorosa que têm dado nas nossas atividades que
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Ana Clara e colaboradoras da SEDES

buscam valorizar as mulheres de nossa cidade. Em nome da minha equipe, eu barabenizo as
mulheres pauloafonsinas pelo seu dia”, falou Ana Clara Moreira.
Restaurante Popular e Cozinha Comunitária
Os programas da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional também comemoraram o Dia
Internacional da Mulher. No Restaurante Popular Dom Mário Zanetta, a primeira-dama do
município, Juvandir Tenório e a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira
participaram do almoço especial com música ao vivo. Ao som da Filarmônica 28 de Julho,
mulheres usuárias do programa receberam lembrancinhas ofertadas pela equipe.
Na Cozinha Comunitária José Erivaldo Silva dos Santos não foi diferente. As moradoras do
Benone Rezende e bairros circunvizinhos também foram homenageadas pelo seu dia.
Educação
As mulheres que fazem parte do quadro de funcionárias
da Secretaria foram recepcionadas pela Banda Marcial do
Colégio Carlina Barbosa de Deus, que executou músicas
alusivas à data. Em seguida, no auditório, o cantor Izael
de Jesus, continuou a festa com mensagens de otimismo,
e no final foi servido um café da manhã. O evento contou
com a presença da primeira dama do município, Juvandir
Tenório (Dona Didi).
A secretária de Educação, Elza Brito, destacou a
Meninas da Secretaria de Educação da
importância do Dia Internacional da Mulher. Para ela, a
Prefeitura de Paulo Afonso
data é um momento para refletir sobre o poder da mulher.
“Nosso desafio hoje é levar amor, sensibilidade, força e
garra, para transformamos a sociedade” disse Elza.
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Saúde
Em parceria com o laboratório Vitalab, a Secretaria de Saúde está realizando palestras sobre o
câncer de mama, aula de fitdance, espaço de beleza com cortes de cabelo, aferição de pressão
arterial e teste de glicemia. As atividades estão sendo realizadas na sede do laboratório, na
Avenida Apolônio Sales.
As ações do Março Mulher se estendem até o dia 29, com palestras, oficinas e homenagens
que acontecerão nos programas da rede socioassistencial, sede da OAB e auditórios do
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e Edison Teixeira. Serão realizadas diversas
atividades para as mulheres, como consultas médicas, palestras educativas, momentos de lazer
e distribuição de brindes.
Programação:
Dia 8 – sexta-feira:
Manhã - Hospital Nair Alves de Souza
Entrega do Kit Bebê à primeira criança do sexo feminino, nascida no Dia Internacional da
Mulher;
8h – Pátio do Centro de Referência da Mulher
Abertura da programação com apresentação da Filarmônica 28 de Julho;
8h - Programa Bolsa Família centro e BTN
Acolhida e café da manhã;

10h – Escola Municipal Casa da Criança 5
Palestra “A mulher como destaque e seus direitos Políticos”;
10h30 – Restaurante Popular Dom Mário Zanetta e Cozinha Comunitária José Erivaldo Silva
dos Santos:
Almoço Festivo;
19h – Sede da OAB
Palestra “Mulheres que fazem a história de Paulo Afonso” (momento festivo).
Dia 09 – Sábado:
20h – Parque O Touro e a Sucuri:
Luau Março Mulher (Julinho acústico).
Dia 11 – segunda-feira:
8h – Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães
Roda de Conversa – temas transversais – responsáveis: Secretaria de Cultura do Estado da
Bahia - Projeto Escolas culturais e CRM;
Dia 12 – terça-feira:
8h - Praça CEU, BTN I
Palestra: “A Atuação da Mulher na Sociedade Moderna.
14h - Praça CEU, BTN I
Palestra “Agora Chegou a Vez, Vamos Cantar, Mulher de Pulo Afonso em Primeiro Lugar
(Marta Ayres).
Dia 13 - quarta-feira:
8h - Auditório CEMPA
Palestra “A atuação da Mulher na Sociedade Moderna.
Dia 14 – quinta-feira:
8h30 - Conjunto Penal
Palestra – Empoderamento (Erikson Menezes).
Dia 20 - quarta-feira:
8h30 – CRM
Oficina de geração de renda – Nécessaire.
Dia 21 - quinta – feira:
15h – Programa Estação Juventude
Palestra “Desafios e Estratégias para a Prevenção da Gravidez na Adolescência”.
Dia 22 - sexta – feira:
8h30 – Centro de Referência da Mulher
Arte terapia “Em Busca de Superação”.
Dia 27 - quarta-feira:
8h – Praça CEU, BTN I
A vulnerabilidade da Mulher e o acolhimento da rede de assistência.
Responsáveis: SEDES, Núcleo de Práticas da FASETE e OAB e Comissão da Mulher.
Dia 28 - quinta-feira:

9h - Auditório Edison Teixeira
Palestra “O Empoderamento da Mulher e a Importância e Influencia da Mídia, redes sociais e
imprensa de modo geral”
Responsáveis: Polícia Civil/DEPIN/18ª COORPIN/DEAM.
Dia 29 – sexta-feira:
8h - Núcleo Social do BTN
“Café da Manhã com Bate Papo e entrega de cestas básicas do Auxílio Natalidade;
8h - Benefícios Eventuais
Palestra “Cura da Alma Feminina” - palestrante: Marta Ayres (entrega de cestas básicas do
Auxílio Natalidade);
8h30 - Centro de Referência da Mulher
Oficina de geração de renda – Nécessaire.
Ascom/PMPA

http://folhasertaneja.com.br/

www.inovsi.com.br

