1 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Fórum da Mulher Rural e do
Cerrado

Evento promovido pela SMDF sob a coordenação da Diretoria das Mulheres Rurais e
Coordenação de Assuntos Intersetoriais.

Realizada na modalidade virtual às
14:30

SMDF

Live - Lançamento das oficinas e
cursos e divulgar a abertura das
inscrições do Projeto Mulheres
Hipercriativas

Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento socioeconômico de mulheres
jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na capacitação, criação de
rede e acesso ao mercado de trabalho.

Realizada na modalidade virtual às
17:00

SMDF

O projeto prevê disponibilização de capacitações na área da economia criativa, para 4
mil mulheres, oferecidas por 37 professoras facilitadoras, selecionadas e remuneradas
pelo projeto.

2 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Oportunidade mulher oficina on-line
Tema: Liderança feminina nos dias
atuais horário: 16 horas
facilitadora: Adriana

Capacitação para mulheres (On-line).

Realizada na modalidade Oficina Online
às 16:30

SMDF

3 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Realização de palestras e oficinas
virtuais, em parceria com o NJM/MPVE,
com as temáticas: gênero, violência
contra a mulher, Lei Maria da Penha,
acolhimento e encaminhamento das
situações de violência sexual e
"violência no namoro".

Promover e divulgar a Lei
Maria da Penha nas escolas
públicas do Distrito Federal,
para impulsionar reflexões
sobre o combate à violência
contra a mulher.

Abertura das inscrições para Palestras e Oficinas virtuais por meio do Projeto Maria da
Penha Vai às Escolas, projeto desenvolvido em parceria com o NJM/TFDFT, que visa
promover e divulgar a Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Distrito Federal,
contribuindo para impulsionar reflexões sobre o combate à violência contra a mulher.

SEE

Realização de palestras virtuais

Promover o debate sobre
depressão, ansiedade e
síndrome de Burnout

Horário: 15 horas

SMDF

Oportunidade mulher oficina on-line
Tema: Taynah - A rainha das cestas
básicas horário: 16 horas

Capacitação para mulheres
(On-line).

Horário: 16 horas

SMDF

As inscrições têm início no dia 03/03/2021, junto com o lançamento do edital da revista de
práticas inovadoras, e vão até o dia 09/03/2021, e podem ser realizadas por meio do Link.
Cada atividade tem previsão máxima de 2h e poderá ser realizada com no máximo 100
participantes via videoconferência. As temáticas trabalhadas nos webinários serão: gênero,
violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Para profissionais da educação também é
possível abordar acolhimento e encaminhamento das situações de violência sexual e, para
adolescentes, o tema "violência no namoro".
Os eventos acontecerão de 17 a 26 de março.

4 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Tema: Gestão Rural
Facilitador: Marco Aurélio - SENAR

Capacitação para mulheres
(On-line).

Horário: 16 horas

SMDF

5 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Live com as policiais que participaram
do filme “Sem Maquiagem” (sobre a
rotina de mulheres policiais da PCDF
que foi exibido no cinema em
novembro passado).

A ideia é falar um pouco sobre como é o trabalho policial e abordar assuntos
relacionados ao meio policial envolvendo mulheres, sejam elas policiais, vítimas de
crimes ou cidadãs que desejam informações.

Às 16:00, no Instagram @ssp.df

SSP

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Lançamento do aplicativo PROTEJA-se e assinatura do ACT
com o Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos.

Lançamento do aplicativo PROTEJA-se

Transmissão on-line. Horário: 14h30

SMDF

Solenidade de comemoração Dia Internacional da Mulher.

Evento on-line em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, onde serão
lançadas ações de promoção e garantias
de Direitos das Mulheres.

Transmissão on-line. Horário: 14h30

SMDF

Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher Roda de
conversa - Apoiar e incentivar as mulheres acolhidas quanto a
importância do seu papel como mulher.
Oficinas variadas, ministrada por servidores da Casa Abrigo.
Horário: 9h Lanche especial para as mulheres e crianças
acolhidas.

Apoiar e incentivar as mulheres
acolhidas quanto a importância do seu
papel como mulher.

Local: Casa Abrigo
Horário: 9h

SMDF

Live - Debate e Roda de Conversa.

Promover o debate sobre a importância
da data, perante à população do Distrito
Federal, como forma de conscientização
e informação, em parceria com a
OAB/DF e IBDFAM e COREV.

Reunião virtual
Transmissão pelo canal da OAB/DF. Horário: 15h

SMDF

Realização de palestras virtuais

Refletir a respeito da Lei Maria da Penha
e da conquista das mulheres

Local: Grupo de mulheres – NAFAVD Samambaia.
Horário: 17h

SMDF

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Realização de palestras virtuais

Refletir sobre os desafios e alegrias de ser
mulher.
Conversa sobre gênero e sobre o Dia
Internacional da Mulher.

Local: Grupo de mulheres e Grupo de
homens- NAFAVD Sobradinho.
Horário: 17h e 17h30

SMDF

Apresentação do projeto "Mão na Massa", efetivado por meio de Acordo de
Cooperação entre Instituto BRB e Secretaria da Mulher.
O projeto também conta com a parceria da BRBCard, que financiará os
custos por meio de percentual da taxa administrativa recebida pelo Cartão
Rede Sou Mais Mulher.

Promover capacitação voltada para a área de
alimentação, com o intuito de possibilitar
soluções para geração de renda e
empreendedorismo.

Horário : 14h30

SMDF

Comemoração pelo Dia Internacional da Mulher Roda de conversa - Apoiar
e incentivar as mulheres acolhidas quanto a importância do seu papel
como mulher.
Oficinas variadas, ministrada por servidores da Casa Abrigo. Horário: 9h
Lanche especial para as mulheres e crianças acolhidas.

Apoiar e incentivar as mulheres acolhidas
quanto a importância do seu papel como
mulher.

Local: Casa Abrigo
Horário: 9h

SMDF

Palestra em homenagem ao dia da mulher.

Promover debate através de palestra que será
realizada em homenagem a mulher.

A palestra será realizada de forma
virtual.
Horário: 10 horas

BRB

Distribuição de brindes para as empregadas do BRB e Conglomerado.
Comunicação interna: posts com as empregadas nas redes sociais do
BRB.

Matérias sobre as mulheres do BRB, entrevista
com mulheres da alta gestão.

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Aula Especial de Defesa Pessoal.
Professores: Luciana Queiroz e Mestre Dada.

Divulgar esta Arte Marcial.

Evento on-line

SMDF

Apresentação do projeto "Mão na Massa", efetivado por meio de Acordo de
Cooperação entre Instituto BRB e Secretaria da Mulher.
O projeto também conta com a parceria da BRBCard, que financiará os
custos por meio de percentual da taxa administrativa recebida pelo Cartão
Rede Sou Mais Mulher.

Promover capacitação voltada para a área de
alimentação, com o intuito de possibilitar
soluções para geração de renda e
empreendedorismo.

Horário : 14h30

INSTITUTO BRB

Tempo de Refletir.
Tema: Mulheres empreendedoras.
Palestrante: Thelma Valverde.

Promover um espaço de reflexão sobre
empreendedorismo feminino.

Evento on-line
Local: Live transmitida pelo Canal
YouTube da SEECDF
Horário: 18h

SEEC SEQUALI

Abertura dia da Mulher
Café da Manhã + Entrega de folders

Café da Manhã + Entrega de folders

NASF+Sala de Acolhimento
Horário: 9 horas

SES

Violência Doméstica - Palestra

Palestra

NASF
Horário: 9:30

SES

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO SECRETARIA

Exposição "Brasília, Feminino de Brasil

Exposição organizada pela Gerência do Museu Vivo da Memória Candanga MVMC e pela Diretoria de Gestão dos Espaços Culturais.

Data 08/03/2021 - Com a
publicação do DECRETO Nº
41.841, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 2021(*) a
data deverá ser alterada.

O papel da mulher na construção de Brasília será retratado por meio de
fotografias e peças do acervo do MVMC. A exposição será dividida em
três eixos: vida profissional, vida em comunidade e vida em família.

SECULT

O dia todo.
O recorte cronológico da exposição é o dos primeiros anos da nova
capital federal. Como tudo naquele tempo, a vida política e social do
período era marcada por um apagamento das histórias femininas.
Enquanto as vivências dos candangos eram celebradas, as histórias
femininas eram relegadas ao ambiente doméstico, em um papel de apoio
aos verdadeiros pioneiros. A exposição trabalha não apenas para
dissolver esse mal entendido, mas para restituir o protagonismo das
mulheres no trabalho, na família, e na vida social brasiliense.
A vocação gregária e receptiva de Brasília uniu mulheres vindas de todo o
Brasil. Aqui elas compartilharam suas histórias, seus modos de vida, suas
forças e fraquezas. O Brasil se encontrou em Brasília e esse grande
intercâmbio cultural não seria possível sem a fundamental participação
feminina. É por isso que Brasília é o feminino do Brasil.

#mulheresnomuseu - veiculação de conteúdos
criados a partir de vídeos, fotografias e textos
sobre as artistas mulheres com obras no acervo
do Museu Nacional da República nas redes
sociais do Museu.

veiculação de conteúdos criados a partir de vídeos, fotografias e textos sobre as
artistas mulheres com obras no acervo do Museu Nacional da República

Veículo:
instagram.com/museunacion
aldarepublica/ e
facebook.com/museunaciona
ldarepublica

SECULT

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Homenagem às mulheres que engrandecem o Programa a
Mala do Livro.

Evento on-line no canal do YouTube da Biblioteca Nacional
de Brasília - BNB. Refere-se basicamente às contadoras de
história que atuam na mala do livro.

Às 16h00
Youtube - Canal da BNB.

SECULT

Live com a psicóloga Daniele Leal com o tema "Saúde
Mental, gênero e seus dispositivos".

Eventos on-line para mulheres.

Live: Saúde Mental, gênero e seus
dispositivos.
dia 08/03 às 15 horas.

SDE

Palestra online com Carol Cianni Pedagoga e instrutora de
mindfulness) com o tema:
“ Mindfulness e qualidade de vida desmistificando a
meditação”.

Live: Mindfulness e qualidade de vida desmistificando a meditação.
dia 10/03 às 10h

Palestra online com a economista Patrícia Bernardi Peres
com o tema:
“Como realizar sonhos?”.

Live: Como realizar sonhos?
dia 12/03 às 10h

Viola em Canto de Mulher 2021

Apresentar vídeo no Educa-DF com o Clube do Violeiro
Caipira, com apresentações de músicas tradicionais do
campo apresentadas por mulheres violeiras em
homenagem às mulheres campesinas.

Ação confirmada. Realizar-se-á de modo
virtual, conforme programado. 8 de março
de 2021 às 19hs.1 hora de apresentação.

SEE

As defensoras lotadas no NUDEM participarão de aula no
curso de formação das Defensoras e Defensores Públicos
para abordar a temática de gênero no sistema de justiça.

Eventos on-line para mulheres.

Todo o dia

DPDF

8 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

DPDF-NUDEM publicará em suas redes sociais, vídeo
em homenagem às mulheres, com enfoque no
respeito aos direitos das mulheres.

Eventos on-line para mulheres.

Todo o dia

DPDF

Live no canal YouTube da Defensoria Pública).

Temática: A saúde mental e autocuidado das mulheres.

Todo o dia

DPDF

Saúde e longevidade: cuidados com o sono.

Dra. Giani Cezimbra. Atenção integral à saúde e longevidade.
Ginecologia Integrativa.

Horário: 9 horas

CGDF

Projeto Mentes em Movimento. Palestra motivacional
“Felicidade Autoral - Um caminho para o coração”.

Palestra "Felicidade Autoral – Um caminho para o coração", ministração
pela Psicóloga da Secretaria de Educação do DF,

Realizar-se-á de modo virtual.

SEJUS

Ana Paula Vianna Rocha, Mestre em Saúde Mental, no dia 08 de março
de 2021.
Elas por elas”. Como parte das ações, a CGDF lança
a série de vídeos “Elas por Elas”, com dicas de saúde
física e mental de especialistas mulheres.

Aderir à campanha da SMDF "Março Mais Mulher 2021", que visa expor
propostas de ações para compor o Calendário de ações
Governamentais.

campanha da SMDF "Março
Mais Mulher 2021“.

CGDF

Campanha Desafio da Mulher.

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem atualmente no
Brasil e no Mundo; Conscientizar servidores do Buriti e a rede de
contatos do EAI sobre o assunto; Promover a Agenda 2030 da ONU,
vinculando a campanha com a ODS 5; - Gerar engajamento nas redes
sociais do EAI.

Lançamento da campanha na
segunda-feira (08/03) + post
semanal às terças-feiras +
Encerramento dia 31/03. - Post
nas redes sociais e Pop-up na
rede buriti e SEI.

EAI

9 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Lançamento da Agenda Oportunidades:
Especial Março Mais Mulher.

Publicações: Redes sociais da SMDF.

Redes sociais da SMDF.

SMDF

Concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro
Nacional Claudio Santo.

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro irá
homenagear as mulheres com o concerto da Maestrina Mariana
Menezes regendo obras exclusivamente de compositoras. No
canal de YouTube da OSTNCS..

Transmissão no canal de YouTube da OSTNCS.
Horário: 20hs

SECULT

Realização de palestras virtuais..

Refletir sobre os desafios e alegrias de ser mulher.
Conversa sobre gênero e sobre o Dia Internacional da Mulher.

Local: Grupo de mulheres e grupo de homens por
meio - NAFAVD Sobradinho.
Horário: 17 horas e 17:30.

SMDF

Live - Palestra e Roda de Conversa.

Promover o debate acerca da importância da data, como forma
de conscientização e prevenção à violência de gênero, perante
os alunos do Colégio Projeção, Unidade QNJ, Ensino
Fundamental - Anos Finais, do 6° ao 8° ano. O público inclui
estudantes de 11 a 13 anos, ao todo, 174 estudantes, bem como
aos alunos do Ensino Médio, estudantes de 14 à 17 anos, ao
total, 216 estudantes.

Reunião virtual
09/03, terça-feira, de 09:30h às 10:30 para os
alunos do Ensino Fundamental, e de 10:40h às
11:40 para os alunos do Ensino Médio. A palestra
será realizada pela ferramenta TEAMS da
Microsoft.

SMDF

Oficina do Oportunidade Mulher - Tema:
Liderança feminina

Oficina On-line para Mulheres

Horário: 16h

SMDF

Divulgação de documentos orientadores.
A ansiedade das mulheres nos tempos de
pandemia e a alimentação.

Simone Paiva. Nutricionista Especialista em Saúde da Mulher e
Nutrição Funcional na Clínica Moriah.

Por meio de Informativo para às Coordenações
Regionais de Ensino, com vistas às Unidades
Escolares da Rede Pública de Ensino. Horário: 9
horas.

CGDF

9 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Semana da Mulher

Uso do tempo não remunerados por mulheres e homens no DF:
resultados preliminares da pesquisa.
Mulheres e trabalho remunerado entre 2015 e 2020.
Diferença salarial segundo sexo na área urbana do Df em 2018.

Evento virtual transmitido pelo Canal da Codeplan no You
Tube.
Convidadas: Ericka Filippelli - SMDF. Luana Pinheiro Técnica do IPEA.

CODEPLAN

Campanha Desafio
da Mulher.

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem atualmente no Brasil
e no Mundo; Conscientizar servidores do Buriti e a rede de contatos do EAI
sobre o assunto; Promover a Agenda 2030 da ONU, vinculando a campanha
com a ODS 5; - Gerar engajamento nas redes sociais do EAI.

Lançamento da campanha na segunda-feira (08/03) + post semanal
às terças-feiras + Encerramento dia 31/03. - Post nas redes sociais e
explicação dos objetivos da campanha + Pop-up na rede buriti e SEI
. 1º post com o tema " Jornada Dupla da Mulher"

EAI

10 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Início da consulta pública do PDPM.

Consulta pública do PDPM.

Link disponibilizado no site da SMDF.
Até o dia 10 de abril.

SMDF

Programação no CESMU: Bate-papo com nutricionistas.

Bate-papo com nutricionistas

7h15 e 13h15

SES

Realização de palestras virtuais.

Refletir sobre os desafios e alegrias de ser mulher.
Conversa sobre gênero e sobre o Dia Internacional da Mulher.

Local: Grupo de mulheres e Grupo de
homens – NAFAVD Sobradinho.
Horário: 17h e 17h30.

SMDF

10 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Oportunidade mulher - oficina online. Tema:
Liderança. Facilitadora: Eleonora (SP).

Oportunidade mulher - oficina online.

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

O Sol nosso aliado – saiba usar!

Dra. Giani Cezimbra. Atenção integral à saúde e
longevidade. Ginecologia Integrativa.

Horário: 9 horas

CGDF

11 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Aula Especial de Taekwondo
Mestre André.

Divulgar a modalidade da Academia Buriti, proporcionando
um momento de bem estar para as servidoras.

Evento on-line Local: Live transmitida pelo
Canal YouTube da SEECDF Horário: 7h.

SEEC SEQUALI

Oportunidade mulher- Oficina online
Tema: Akotirene-Kilombo Urbano – Brechó – alimentos
facilitadora: Eleonora (SP).

Oportunidade mulher- Oficina online.

Oficina on-line. Horário: 16h.

SMDF

Definição de Prioridades.

Sane Alessandra, Especialista em Produtividade.

Horário: 9 horas

CGDF

Curso Aspectos Teóricos e Práticos do Atendimento de
Casos de Violência Doméstica e Familiar.

O objetivo da atividade é capacitar os/as participantes para
o atendimento, com perspectiva de gênero, dos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Virtual. Horário: 9h às 12h

MPDF

12 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Sarau Cultural

Propor novas maneiras de refletir sobre as relações de gênero
na nossa sociedade, a fim de valorizar as diferentes formas de
ser e existir como mulher.

O Sarau será online, exibido na plataforma
Streamyard e transmitido pelo Canal EducaDF (Youtube).Das 19h às 22h.

SEE

Live – Dia Internacional da Mulher.

Palestra sobre o Dia Internacional da Mulher, em parceria com
a Rede de Enfrentamento à Violência do Gama e com o apoio
tecnológico do setor de comunicação do MPDFT.

Às 14h, no canal do Youtube do MPDFT.

SMDF

Dress Code no ambiente de trabalho – Mirna
Tavares.

Consultora de Estilo e Imagem Pessoal. Criadora do Guarda
Roupa Mágico.

Horário : 9 horas

CGDF

Curso Aspectos Teóricos e Práticos do Atendimento
de Casos de Violência Doméstica e Familiar.

O objetivo da atividade é capacitar os/as participantes para o
atendimento, com perspectiva de gênero, dos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Virtual. Horário: 9h às 12h

MPDF

15 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Lançamento ação de engajamento "Sinal Vermelho“.

Lançamento ação de engajamento "Sinal Vermelho“.

Lançamento ação de engajamento "Sinal Vermelho“.

SMDF

Março Mais Mulher - Ação - Estância – Planaltina.

Promoções voltadas para a garantia dos direitos, da
autonomia econômica e de prevenção da violência
contra as Mulheres.

Unidade Móvel. Das 9h às 15h. Local:
Estância/Planaltina.

SMDF, SRS/SES

16 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Roda de conversa: Vamos falar sobre
relacionamentos?

Roda de Conversa em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.

Evento on-line Local: Live transmitida pelo Canal
YouTube da SEECDF. Horário: 10h.

SEEC, SEQUALI

Saúde Sexual e Reprodutiva.

Entrega de preservativos e orientações para uso de
contraceptivos em consultório.

Sala de Acolhimento Horário: 9:00.

SECULT

Março Mais Mulher. SMDF em Ação - Casa
Akotirene - Ceilândia.

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia dos
direitos, da autonomia econômica e de prevenção da violência.

Local: Ceilândia. Das 9h às 16h.

SMDF/ SRS/SES

Oportunidade Mulher - Oficina on-line
Tema: gestão equipe e network: como reter e
valorizar talentos. Facilitadora: Daniela..

Oportunidade Mulher - Oficina on-line.

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

Workshop – Colorindo a Autoestima.

Ação para Mulheres

Salão Nobre do Palácio do Buriti 14h Vanessa
Fernandes -Consultora de Imagem e Estilo

SUBPSPI

Lançamento do Mulher+Segura.

Lançamento do Mulher+Segura.

Salão Branco (a confirmar).

SSP

Lançamento da Escola Virtual da SSP (com
curso sobre violência doméstica para
comunidade em geral e profissionais da
segurança Pública.

Curso sobre violência doméstica para comunidade em geral e
profissionais da segurança Pública.

(a confirmar).

SSP

16 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Distribuição de 700 exemplares do Acervo
Literário do Programa Mulheres Inspiradoras:
Política Educacional de valorização de
mulheres a partir de práticas de leitura e escrita
na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Fortalecer o Programa Mulheres Inspiradoras-PMI: política
educacional de valorização de mulheres a partir de práticas de
leitura e escrita na rede pública de ensino do Distrito Federal, às
novas 14 UEs, da Etapa 2020, do Curso Mulheres
Inspiradoras/EAPE, que passarão a ser integrantes do
programa, com o recebimento de obras de autorias femininas.

Considerando quantitativo de UEs e protocolos de
segurança, a entrega ocorrerá ao longo do mês
de março, obedecendo cronograma específico e
medidas de segurança. *A previsão de divulgação
de escala para a distribuição dos livros é o dia 16,
contudo, dependeremos de definições quanto à
continuidade do lockdown.

SEE

Campanha Desafio da Mulher.

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem
atualmente no Brasil e no Mundo; Conscientizar servidores do
Buriti e a rede de contatos do EAI sobre o assunto; Promover a
Agenda 2030 da ONU, vinculando a campanha com a ODS 5; Gerar engajamento nas redes sociais do EAI.

Lançamento da campanha na segunda-feira
(08/03) + post semanal às terças-feiras +
Encerramento dia 31/03. - Post nas redes sociais
e explicação dos objetivos da campanha + Pop-up
na rede buriti e SEI . 2º post com o tema “
Disparidade Salarial entre os Gêneros“.

EAI

17 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Palestra: O uso de shots e chás para
otimização a saúde e emagrecimento saudável.

Palestra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Evento on-line Inscrições através do site da EGOV.
Horário: 9h às 11h.

SEEC SEQUALI
EGOV

Março Mais Mulher - SMDF em Ação -Vicente
Pires.

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e da prevenção da
violência.
Parceria: SMDF e Administração Regional de Vicente
Pires.

Unidade Móvel. Das 8h às 15h. Local: Vila São José
(Vicente Pires)

SMDF

Realização de palestras virtuais.

Refletir sobre o mês de março e as conquistas das
mulheres.

Horário: 17h.

SMDF

18 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Realização de palestras virtuais

Refletir a respeito do processo histórico de lutas das
mulheres e de superação no cenário atual.

Local: Grupo de mulheres - CEAM III
Horário: 14 horas

SMDF

Empreende mais mulher -oficina presencial. tema: Seja
uma Empreendedora de Alta Performance.
Falicitadora:Dani Estevam.

Empreende Mais Mulher

Atividade presencial. Empreende Mais
Mulher Horário: 14h às 16h30

SMDF

Oportunidade mulher-oficina online. facilitadora: Elisaart pneus – bancos de pneus

Oportunidade mulher

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

Lançamento da Pedra Fundamental das Casas da
Mulher Brasileira.

Assinatura do ACT do Programa Mulher Segura e Protegida

(a confirmar)

SMDF

19 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação -Pôr do Sol..

Ações de promoção da mulher, voltadas para a
garantia dos direitos, da autonomia econômica e de
prevenção da violência.

Unidade Móvel. Local: Pôr do Sol. Das 9h às 16h.

SMDF SRS/SES

20 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação
Assentamento Mariela Franco – São Sebastião.

Ações de promoção da mulher, voltadas para a
garantia dos direitos, da autonomia econômica e de
prevenção da violência.

Unidade Móvel. Local: São Sebastião. Das 9h às 16h.

SMDF SRS/SES

21 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

A Farmácia Viva do CERPIS programou duas
Rodas de Conversa sobre as Plantas Medicinais
Artemísia, em referência a Artemis, da mitologia
grega, a grande caçadora e protetora das matas,
das pequenas meninas, das parteiras, das doulas
e parturientes.

A Roda de Conversa será realizada presencialmente
em parceria do
CERPIS com a UBS 19 PLA e o IBRAM.

Parque Sucupira de Planaltina, às 16 horas.

SES

21 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Riacho
Fundo II.

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e de prevenção da
violência. Parceria: SMDF e Organização Mulheres Cristãs
do Brasil.

Unidade Móvel. Local: Riacho Fundo. Das 9h às 16h

SMDF

22 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Webinário de Atenção à Saúde Mental da Mulher
Tema 1: TRABALHO FEMININO
Palestrante: Carla Antloga - psicóloga
Tema 2: LUTO MATERNO
Palestrante: Juliana Parada - médica psiquiatra
Tema 3: Saúde Mental Perinatal e apresentação do
PASMM
Palestrantes: Aline Sant’Anna - médica psiquiatra e Kelly
Christian Vargas - Psicóloga.

Promover reflexões sobre temas relativos à saúde mental da
mulher.

Evento on-line Palestras transmitidas
através do canal YouTube da SEEC DF.
Horário: 10h

SEEC SEQUALI

Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Assentamento
Lamarck - Rajadinha/Planaltina.

Promoção da mulher, voltada para a garantia dos direitos,
da autonomia econômica e de prevenção da violência.

Unidade Móvel. Local: Planaltina. Das 9h
às 16h

SMDF SRS/SES

Lançamento do projeto "Mão na Massa"

Realizar ações de capacitação na área de gastronomia para
mulheres em situação de vulnerabilidade. Reconhecimento
do Banco BRB com o selo da Rede Sou Mais Mulher.

SMDF e o Instituto BRB pela da Rede
Sou Mais Mulher.

SMDF

Divulgar o PASMM para fins de ampliação do alcance das
ações do referido Programa.

23 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Roda de conversa: Desafios de ser mulher na
contemporaneidade.
Facilitadoras: Jacqueline Ferraz e Emanuelle
Gomes - psicólogas

Promover um espaço de reflexão sobre o ser e estar mulher no
mundo contemporâneo: no trabalho, na família, na sociedade,
na vida.

Local: Sala de acolhimento do 16º andar do
Anexo do Palácio do Buriti Horário: 9h Ação para
até 9 mulheres Atenção: A confirmar a realização
desta ação.

SEEC, SEQUALI

Ser mulher: a potência do sagrado feminino
Violência de gênero no trabalho: sororidade é
tudo!

No Parque Sucupira de Planaltina, às 16 horas

SES

Infecções Sexualmente Transmissíveis
Realização de testes rápidos

Gerência, Enfermeiros e Sala de Acolhimento
Horário: 9:00.

SES

Realização de palestras virtuais

Promover o debate sobre violência doméstica no contexto da
Pandemia da COVID-19.

Horário: 10h

SMDF

OFICINA OPORTUNIDADE. TEMA: BOLSAS
DE CROCHÊ. FACILITADORA: MARGO

OPORTUNIDADE MULHER

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

Palestra online sobre o assunto saúde mental,
violência doméstica e relacionamentos tóxicos
no mês de Março/2021.

Lançamento do Mulher+Segura.

Salão Branco (a confirmar).

SSP

Virtual. Horário: 15h. Duração de até 1 hora

CAESB

Lançamento da Escola Virtual da SSP (com
curso sobre violência doméstica para
comunidade em geral e profissionais da
segurança Pública.

23 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Inauguração CEAM IV

Implantar o CEAM IV, equipamento que oferece acolhimento e
acompanhamento multidisciplinar às mulheres em situação de
Violência de Gênero.

Horário: 10h

SMDF/SSP

Inauguração da DMPP e CEAM (deve ser
realizado na SSP/CIOB. Ainda vamos definir
agenda definitiva).
Campanha Desafio da Mulher

SSP

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem
atualmente no Brasil e no Mundo; Conscientizar servidores do
Buriti e a rede de contatos do EAI sobre o assunto; Promover a
Agenda 2030 da ONU, vinculando a campanha com a ODS 5; Gerar engajamento nas redes sociais do EAI.

Lançamento da campanha na segunda-feira
(08/03) + post semanal às terças-feiras +
Encerramento dia 31/03. - Post nas redes sociais
e explicação dos objetivos da campanha + Pop-up
na rede buriti e SEI . - 3º post com o tema
"Mulheres em Cargos de Chefia“.

EAI

24 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Mestre D'armas
– Planaltina.

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e de prevenção da
violência.

Unidade Móvel. Local: Planaltina. Das 9h às
16h.

SMDF SRS/SES

OPORTUNIDADE MULHER TEMA: MARKETING DIGITAL NO
INSTA. FACILITADORA: CAROL.

OPORTUNIDADE MULHER

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

24 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Palestra: Mulheres equilibristas ou mulheres
equilibradas?
Instrutora: Sane Alessandra Marques e Silva

Palestra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Evento on-line Inscrições através do site da
EGOV. Horário: 9h às 11h

SEEC SEQUALI EGOV

LIVE com mulheres camponesas

Entrevistar mulheres da Coordenação Nacional da Marcha das
Margaridas que proporão uma reflexão sobre as condições de
vida das mulheres do campo e da floresta e sinalizar caminhos
de esperança que passa pelo fortalecimento da Educação do
Campo.

Transmissão pelo Canal Educa-DF. 16h.

SEE

Programação no CESMU Bate papos com
especialistas: Odontólogo

7:15 e as 13:15h

SES

1. Visitas às assistidas do Programa de
Segurança Preventiva - App Viva Flor; 2.
Palestras e rodas de Diálogo sobre prevenção
a Violência Doméstica e Familiar na Cidade
Estrutural (1ª quinzena de março) e na
Ceilândia (2ª quinzena de março); 3.
Realização de oficinas de artes plásticas para
mulheres (1ª quinzena de março) e na
Ceilândia (2ª quinzena de março).

Palestras e rodas de conversa sobre violência
doméstica no sentido de proporcionar a
mulher mais conhecimento e como pedir
ajuda Oficina de Artes como uma atividade
terapêutica e de incentivo às mulheres.

SSP

25 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Talking Youtubers (On-line)

Encontro virtual com mulheres youtubers do DF para debater a
importância do empoderamento feminino.

A Gerência de Diversidade e a Coordenação
de Assuntos Intersetoriais estão à frente da
organização. Horário: 16h

SMDF

EMPREENDE MAIS MULHER- OFICINA
PRESENCIAL – TEMA: Sexualidade,
Planejamento Reprodutivo e Saúde da Mulher
Negra. Facilitadora: Nayana Cambraia –
Biomédica.

Empreende Mais Mulher

Atividade presencial. Horário: 14h às 16h30

SMDF

OPORTUNIDADE MULHER- OFICINA
ONLINE. TEMA: Gastronomia.

OPORTUNIDADE MULHER

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

Culto em homenagem ao Dia da Mulher

Realização de culto em homenagem ao Dia da Mulher.

Dia 25/03/2021, às 12h15 no Salão Branco do
Palácio do Buriti.

CACI

das 8h às 18h, no auditório do Edifício Sede
desta Autarquia - SAM, Lote A, Bloco B.

DETRAN

Ações realizadas em parceria com a rede
pública e privada de saúde, com instituições
governamentais e não governamentais,
universidades e voluntários.

SMDF

Ação interna: para as servidoras do Detran/DF,
a qual será por meio do I Seminário: "Mulher;
Poder em Trânsito", que contará com a
participação de personalidades femininas como
palestrantes.
Lançamento do programa "Cuide-se!".
Assinatura de Portaria Conjunta entre SES e
SMDF para o desenvolvimento do projeto e
lançamento das ações do Março Lilás.

O programa tem como objetivo a realização de ações de
promoção da saúde física e mental da mulher, por meio do
fortalecimento das ações e da qualificação dos serviços de
saúde para atendimento humanizado e especializado para
mulheres.

26 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

Palestra virtual sobre violência contra a mulher a ser
realizada através das redes sociais da SEAC.
Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Brazlândia

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e da prevenção da
violência.

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Horário: 10 horas

SEAC

Unidade Móvel. Local: no Incra 6, 7, 8 e 9
(Brazlândia). Das 9h às 16h

SMDF SRS/SES

27 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Recanto das Emas

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e da prevenção da
violência.

Stand Mais Mulher e Unidade Móvel.
Horário: 9h às 16h

SMDF

Associação de Catadores no Paranoá

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e da prevenção da
violência.

Horário: 9h às 13h

SMDF/ VICEGOV

28 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em Ação - Sol Nascente

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia
dos direitos, da autonomia econômica e da prevenção da
violência. Parceria: SMDF e Organização Mulheres Cristãs
do Brasil.

Unidade Móvel. Local: Sol Nascente. Das 9h
às 16h

SMDF

29 DE MARÇO
AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Lançamento Projeto Saberes

Tem como objetivo a valorização das narrativas de mulheres sobre suas
histórias como uma forma de fortalecimento e criação de referências; de
transmitir aprendizados e a sua cultura; de registrar a vida e a história
de um povo; de unir por semelhança e de inspirar resiliência e
transformação.

A Gerência de Diversidade e a Coordenação
de Assuntos Intersetoriais estão à frente da
organização. Local: Redes Sociais da
SMDF. Horário: 16h

SMDF

Palestras VOCÊ+: Bloco 1 Aula de
autodefesa e palestra sobre
relacionamentos abusivos - prevenção ao
feminicídio.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março - e ao
mês da Mulher, a Casa Militar e a Vice-Governadoria do Distrito Federal
promoverão um ciclo de palestras intitulado Você+, com temas voltados
à segurança feminina, entre outros assuntos relevantes ao gênero.

Local: On-line 16h30 Programação:
@casa_militar.gdf

CASA MILITAR
E GABINETE DO
VICE-GOV

Início da mudança da Casa da Mulher
Brasileira para a Ceilândia

SMDF

30 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Trilha sensitiva

Promover a percepção da natureza e a educação ambiental

Evento para 12 mulheres (02 mulheres por
subsecretarias e gabinete) a ser realizado na
Granja Modelo do Ipê. Inicio com café da manhã
às 09h.

SEAGRI

Gerência, Enfermeiros e Sala de Acolhimento
Horário: 9:00

SES

Prevenção Câncer Cólo do Útero e de Mama
Entrega de folders e orientação para
autocuidado
Março Mais Mulher - SMDF em Ação Arapoangas - Planaltina

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia dos
direitos, da autonomia econômica e de prevenção da violência.

Unidade Móvel Local: Planaltina Das 9h às 16h

SMDF e
SRS/SES

OFICINA ONLINE – OPORTUNIDADE
MULHER TEMA: GESTÃO

OPORTUNIDADE MULHER

Oficina on-line. Horário: 16h

SMDF

EMPREENDE MAIS MULHER -OFICINA
PRESENCIAL
TEMA: Empreendedorismo: desafios e
sucessos da mulher negra FACILITADORA:
Isabella Barros – Empreendedora CONVIDADA
ESPECIAL: Wemmia Anita – Instituto
Afrolatinas

Empreende Mais Mulher

Atividade presencial. Horário: 14h às 16h30

SMDF

Palestras VOCÊ+ Bloco 2: Você mais bonita Palestra sobre apresentação e cuidados

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março e ao mês da Mulher, a Casa Militar e a Vice-Governadoria do
Distrito Federal promoverão um ciclo de palestras intitulado
Você+, com temas voltados à segurança feminina, entre outros
assuntos relevantes ao gênero.

Local: On-line 16h30 Programação:
@casa_militar.gdf

CASA MILITAR
E GABINETE DO
VICEGOVERNADOR

30 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Retorno das atividades do Programa Jornada
Zero

Retornar à execução do Programa Jornada Zero, na cidade de
Samambaia. O projeto foi iniciado em março de 2020, mas foi
suspenso em razão do isolamento social, imposto pela
pandemia da Covid-19.

SMDF em Ação -Jornada Zero - Samambaia

Ações de promoção da mulher, voltadas para a garantia dos
direitos, da autonomia econômica e da prevenção da violência.

Unidade Móvel. Das 9h às 16h. Local:
Samambaia

SMDF

Live: Desafio de ser mulher na atualidade.
Palestrantes: Karinne Tavares Borges e
Marcela Favarini Nunes

Prestigiar o Dia Internacional da Mulher

Transmissão através do Canal YouTube da
SEDESDF. Horário: 15h

SEEC SEQUALI

Campanha Desafio da Mulher

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem atualmente
no Brasil e no Mundo; Conscientizar servidores do Buriti e a rede de
contatos do EAI sobre o assunto; Promover a Agenda 2030 da ONU,
vinculando a campanha com a ODS 5; - Gerar engajamento nas redes
sociais do EAI

Lançamento da campanha na segunda-feira
(08/03) + post semanal às terças-feiras +
Encerramento dia 31/03. - Post nas redes sociais
e explicação dos objetivos da campanha + Pop-up
na rede buriti e SEI . 4º post com o tema "A
Pandemia Invisível"

EAI

SMDF

31 DE MARÇO

AÇÃO

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

SECRETARIA

Março Mais Mulher - SMDF em ação - Evento da
Secretaria de Segurança Pública - Estrutural

Ações de Promoção da Mulher voltadas para a garantia dos direitos,
autonomia econômica e prevenção da violência.

Unidade Móvel Fechamento das atividades do Março
Mais Mulher Das 14h às 17h Local: Estrutural - Praça
em Frente a Administração Regional

SMDF e SSP

7:15 e as 13:15h

SES

Programação no CESMU • Bate papos com
especialistas: Ginecologista
Palestras VOCÊ+ Bloco 2: Você mais rica Palestra sobre educação financeira voltada
para o público feminino; Organização e
planejamento pessoal com criatividade.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março e ao mês da Mulher, a Casa Militar e a Vice-Governadoria do
Distrito Federal promoverão um ciclo de palestras intitulado
Você+, com temas voltados à segurança feminina, entre outros
assuntos relevantes ao gênero.

Local: On-line 16h30 Programação: @casa_militar.gdf

CASA MILITAR
E GABINETE DO
VICE-GOV

Campanha Desafio da Mulher

Expor algumas situações injustas que as mulheres vivem
atualmente no Brasil e no Mundo; Conscientizar servidores do
Buriti e a rede de contatos do EAI sobre o assunto; Promover a
Agenda 2030 da ONU, vinculando a campanha com a ODS 5; Gerar engajamento nas redes sociais do EAI

Lançamento da campanha na segunda-feira (08/03) +
post semanal às terças-feiras + Encerramento dia
31/03. - Post nas redes sociais e explicação dos
objetivos da campanha + Pop-up na rede buriti e SEI . Post de encerramento e conscientização vinculando a
campanha à ODS 5 e Agenda 2030 da ONU

EAI

