
O que é? 
 

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro - 

CEDIM/RJ, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, integrante 

do Organismo Executivo de Políticas para Mulheres do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, criado por meio do Decreto nº 9.906, de 6 de maio de 1987 e 

posteriormente alterado pela Lei estadual nº 2.837, de 19 de novembro de 

1997, tem por finalidade promover, em âmbito estadual, políticas para as 

mulheres com a perspectiva de gênero, que visem garantir a igualdade de 

oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, de forma a assegurar à 

população feminina o pleno exercício de sua cidadania, tendo seu 

funcionamento regulado por este Regimento Interno. 

  
Quem compõe? 
 

O Conselho Deliberativo é formado por 42 (quarenta e duas) conselheiras, 

sendo 34 (trinta e quatro) representantes da sociedade civil com 17 

(dezessete) titulares e 17 (dezessete) suplentes da mesma instituição e 08 

(oito) representantes do Governo do Estado, sendo 4 (quatro) titulares e 4 

(quatro) suplentes do mesmo órgão governamental, nomeadas pelo 

Governador do Estado, dentre mulheres que tenham contribuído de forma 

significativa em prol dos direitos da mulher. O mandato das Conselheiras será 

de 4 (quatro) anos, podendo haver uma recondução consecutiva. 

 

Boletim Informativo nº 1, maio de 2019 

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do  Rio de Janeiro, prosseguindo 

com sua  gestão de compromisso com as mulheres do nosso estado, lança o  

Projeto INFORMATIVO CEDIM RJ a partir das ações e atividades do mês  de 

maio de 2019.  

O INFORMATIVO CEDIM RJ é uma publicação virtual mensal que tem como 

proposta principal informar, divulgar, dar visibilidade e  publicizar, através da 

rede social e mídias, as atividades voluntárias das Conselheiras, bem como suas 

representações nas mesas de abertura e seminários  referentes  à temática  em 

defesa dos Direitos da Mulher, representando um democrático relatório mensal.  

O INFORMATIVO CEDIM RJ, com a proposta  de fortalecer a rede de 

Conselhos nos municípios, publica as atividades municipais que atendam ao seu 

objetivo  principal. Agradecemos a todas as Conselheiras a colaboração para 

organização das informações e às assistentes Caroline Pereira e Maria Carolina o 

empenho na construção do projeto. Estamos abertas a sugestões que contribuam 

para melhorar cada vez mais este veículo de informação. Estamos juntas!  

A Direção 
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REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL: 

 

Associação de Mulheres Empreendedoras – AMEAS 

 Titular: Edna Ferreira Calheiros Saraiva  - Secretária 

de Finanças 

 Suplente: Michele Maria de Souza 

Federação de Mulheres Fluminenses  

 Titular: Elza Silva dos Santos Serra  

 Suplente: Amanda da Motta 

Fórum Estadual de Mulheres Negras – FEMN/RJ 

 Titular: Rosilene Torquato de Oliveira  

 Suplente: Clatia Regina Vieira  

Fórum de Prevenção e Enfrentamento à Violência 

contra Mulheres - SF  

 Titular: Maria Inês Pandeló Cerqueira  

 Suplente: Vani Teresinha Vasconcelos 

Fórum Feminista RJ 

 Titular: Ruth Joffily  

Movimento de Mulheres de São Gonçalo 

 Titular: Fatima Maria dos Santos – Secretária Geral 

 Suplente: Rita de Cassia Vasconcelos Costa  

União de Negros pela Igualdade – UNEGRO  

 Titular: Monica Campista Gurjão  

 Suplente: Suzete Paiva  

União Brasileira de Mulheres - UBM 

 Titular: Helena Ferreira Magalhães  - Presidente do 

Conselho 

 Suplente: Ana Kerlly Souza da Costa  

União da Juventude Socialista – UJS  

 Titular: Natália Silva Trindade  

 Suplente: Andreia Luciane de Oliveira Duavy 

Central de Trabalhadoras(es) do Brasil – CTB 

 Titular: Katia Lucimar Rocha Branco Lopes  

 Suplente: Célia Regina Fonseca de Almeida 

Central Única dos Trabalhadores – CUT 

 Titular: Marlene Silva de Miranda  

 Suplente: Elizabeth Guastini  

Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM  

 Titular: Angela Maria Mesquita Fontes  

 Suplente: Juliana Leite 

Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – UFRJ/UNIRIO  

 Titular: Cládice Nóbile Diniz  

 Suplente: Cláudia Alessandra Fortes Aiub  

Partido Comunista do Brasil – PC do B  

 Titular: Mônica Cristina da Silva Custódio  

 Suplente: Luciana Marina da Silva  

Partido dos Trabalhadores – PT  

 Titular: Fabiana Santos da Silva  

 Suplente: Neide Jane Prado de Carvalho  

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB Mulher  

 Titular: Cristina Costa  

 Suplente: Maria do Livramento  

Ilê Omulu e Oxum 

 Titular: Nilce Naira Nascimento  

 Suplente: Wania Sant´Anna   

 

 

 

  

Helena Piragibe – Presidenta 

Fatima Maria dos Santos – Secretária 

Geral 

Edna Calheiros – Secretária de 

Finanças 
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REPRESENTANTES GOVERNO: 

 

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres – 

SEDSDH/RJ 

 Titular: Sandra Mª Pinheiro Ornellas - 

Subsecretária Mulheres 

 Suplente: Luciana Moreira 

Secretaria de Estado da Saúde – SES/RJ 

 Titular: Maria do Espirito Santo Tavares dos 

Santos  

 Suplente: Ana Maria Otoni  

Secretaria de Estado de Educação – 

SEEDUC/RJ 

 Titular: Teresa Sales Marques  

 Suplente: Roseday Santos Nascimento 

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – 

SETRAB/RJ 

 Titular: Tania Regina Melo  

 Suplente: Heliane Pedregal Borges Cordeiro  

Onde se localiza? 
 

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro se localiza no Espaço 

Cultural CEDIM Heloneida Studart, sito à rua Camerino, 51 – Centro, inaugurado em 21 de 

março de 2002, o qual tem como objetivo principal a preservação e a difusão do patrimônio 

histórico, cultural e científico da mulher. Idealizado para ser o primeiro espaço cultural do Brasil 

com a marca de gênero, está instalado em prédio do início de século passado (1907), tombado 

pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelo Governo de Estado do Rio de Janeiro. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA 

 

Foi criada em 8 de março de 1999 pelo Decreto nº 25.208 atendendo as expectativas do 

movimento de mulheres e do Conselho Estadual do Direito da Mulher - CEDIM RJ, 

pertinentes ao desenvolvimento de uma política direcionada à segurança da mulher,  com a 

finalidade de elaborar o diagnóstico de necessidades de serviços disponíveis no estado, 

sobretudo as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher – DEAM-s; estabelecer 

comunicação com a sociedade civil; auxiliar no monitoramento das politicas de segurança 

publica referente à mulher vítima de qualquer espécie de violência e propor ações que 

permitam criar e potencializar os serviços de proteção às mesmas. A comissão é formada 

por ativistas feministas, de notável saber na área das políticas públicas para mulheres, 

estando atualmente com 13 integrantes. 

Contato: 

 

Telefones: (21) 2334-9508/2334-9510 

 

E-mail: secretariacedim@gmail.com 

 

Facebook: https://www.facebook.com/CEDIM-

537426726694319/ 
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Boletim Eletrônico – Maio de 2019 

02/05 – CEDIM/RJ 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/RJ 

referente a Abril. 

 

06/05 – Museu do Amanhã 

Evento promovido pela SEDSDH para apresentar o projeto #TodosPeloRioDeJaneiro 

 

07/05 – Hospital Gaffree Guinle 

O CEDIM visitou o Hospital, a convite do diretor Dr. Fernando Ferry, e participou da 

inauguração do centro cirúrgico, tendo sido, na ocasião, firmada a parceria para 

execução do tratamento especializado às mulheres vítimas de violência no Hospital  

Universitário Gaffree Guinle. O projeto é fruto do Termo de Cooperação Técnica 

entre a Unirio e o Cedim. 

 

 

 

08/05 – CEDIM/RJ 

• Após reuniões para desenvolvimento do projeto de tratamento técnico 

do acervo documental do CEDIM, com resgate histórico da luta das 

mulheres no estado do RJ, o Cedim recebeu, neste dia, a visita do Sr. 

Flávio Leal, Diretor do Património Geral da Unirio, acompanhado da 

equipe que participará do trabalho. O projeto é fruto do Termo de 

Cooperação Técnica entre a Unirio e o Cedim. 5 



09/05 – ESCOLA TÉCNICA ADOLPHO BLOCH – RJ 

A Conselheira Ana Kerlly, representando  o CEDIM RJ,  participou na FAETEC - 

Adolpho Bloch, em São Cristóvão, de uma palestra para falar com estudantes do ensino 

médio sobre um tema: Feminicídio - do Luto à Luta. Participaram mais de 200 

estudantes. Parabéns pela iniciativa e participação  da juventude! 

 

09/05 – RIO DAS OSTRAS 

• Foi realizado um encontro com o Prefeito de Rio das Ostras, Marcelino, para tratar da 

participação organizada das mulheres nos espaços de controle social como instrumento 

da democracia, defesa e fortalecimento das Políticas Públicas. Estiveram presentes a 

Presidenta do CEDIM RJ, Helena Piragibe, o Vereador da cidade Alan, muito 

comprometido com a luta das mulheres, a representante da OAB Dra. Esmeralda, o 

Procurador do município, a Secretária de Bem-estar, Social Eliara Fialho, dentre 

outros. Ao final foi acertada a CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA 

MULHER através de PL a ser apresentado pelo Vereador Alan. 

  

  

 

 

• Foi realizado na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras o I Fórum de Prevenção e 

Combate à Violência contra a mulher, organizado pela Subsecção da OAB, que reuniu 

a sociedade civil, alunos de diversas faculdades, o governo municipal com a 

participação do Prefeito da cidade Marcelino e equipe, vereadores e outros. Dentre as 

palestrantes estiveram presentes a Presidenta do CEDIM RJ, Helena Piragibe, a 

Subsecretária de Políticas para as Mulheres Sandra Ornellas, a Superintendente de 

Enfrentamento à Violência contra a mulher Luciana Moreira, Defensora Pública Flávia 

Nascimento, as advogadas Tatiana Brasil e Margot Cardoso e outras. 

 

• Roda de Conversa interna para as Conselheiras sobre a Reforma da Previdência com a 

professora Hildete Pereira. 
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10/05 – RIO DAS OSTRAS  

Visita às novas instalações do CEAM com a presença da Subsecretária Estadual da 

Mulher, Superintendente de Enfrentamento à Violência contra a mulher, Presidenta do 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Secretária Municipal de Bem-estar Social,  

OAB e técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 – DEFENSORIA PÚBLICA 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por intermédio do Núcleo Especial de Defesa dos 

Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero realizou o 7º ENCONTRO DE 

EQUIPE TÉCNICA no dia 10 de maio de 2019 das 09h30 às 13:00 horas.   

O tema escolhido para o debate foi o DEVER DE PROTEÇÃO À MULHER EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA e as conselheiras do CEDIM/RJ Edna Calheiros, Secretária 

de Finanças, e Fátima Cidade, Secretária Geral, representaram o Conselho como 

palestrantes. Na ocasião foi sugerida a formação de um grupo de trabalho com 

participação do MP e DP e outros, para a construção do Projeto a ser desenvolvido no 

Hospital Gaffree e Guinle para atendimento às mulheres vítimas de violência, integrante 

do Termo de Cooperação Técnica com a UNIRIO. Foi também solicitado que buscássemos 

parcerias para o atendimento psicológico às mulheres. O encontro foi realizado no 

auditório do 4º andar da DPRJ (Avenida Marechal Câmara, 314, Castelo – Centro) 

 

 
10/05 – CABO FRIO  

A SEMAS, através da COGEDIM (Coordenadoria - Geral dos Direitos da Mulher), 

recebeu nesta sexta 10/05 o Encontro de Gestoras de Políticas Públicas da Baixada 

Litorânea. O objetivo do encontro é ampliar e fortalecer a rede de enfrentamento. O 

encontro foi promovido pela Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado 

do Rio de Janeiro, Dra. Sandra Ornellas, a Superintendente de Políticas de Enfrentamento 

à Violência do Estado do Rio de Janeiro, Sra. Luciana Moreira e a Presidente do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM), Sra. Helena Piragibe. O encontro contou 

também com a presença da vereadora de Cabo Frio Alexandra Codeço. Estiveram 

presentes representantes das secretarias de Assistência Social dos Municípios de 

Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São 

Pedro D’Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.  
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15/05 – BRASÍLIA  

Foi realizada em Brasília nos dias 15 e 16 de maio a Reunião do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher, com a presença de diversos representantes governamentais, dentre elas 

a Secretária da Mulher de São Gonçalo Andrea Costa Machado, para deliberar acerca da 5ª 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.  

 

15/05 – CEDIM RJ 

Foi realizada Reunião da Secretária da Mulher de Teresópolis Margareth Menezes com as 

Conselheiras do CEDIM, Subsecretária de Políticas para as Mulheres, Superintendente de 

Enfrentamento à Violência contra a mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05 – TERESÓPOLIS 

Foi realizado o Fórum para composição do Conselho da Mulher de Teresópolis para o 

biênio 2019 - 2021 com 18 representantes da sociedade civil, 6 de governo e 3 

representantes individuais da sociedade. Na primeira  reunião Ordinária será  eleita a 

Presidenta. Parabéns a todas pelo exemplo de Democracia  e compromisso  com a 

sociedade! Parabéns às novas Conselheiras do município! 
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20 a 24 de maio - Projeto UMA Por Todas 

As cidades da região Noroeste do estado receberão o projeto na semana dos dias 20 a 24 de 

maio com os serviços de atendimento realizados por técnicas dos equipamentos da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres. 

A convite da Subsecretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Sandra Ornellas e da 

Superintendente de Enfrentamento à Violência contra a mulher, Luciana Moreira o Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM RJ estará participando nos dois primeiros dias 

dessa programação, para promover o debate da criação dos Conselhos Municipais integrando 

e fortalecendo as Políticas Públicas para as Mulheres. 

Aproveitamos o espaço para agradecer as gestoras mencionadas e a Paula Martinez Mello, 

Superintendente de Acompanhamento dos Municípios e Conselhos Vinculados todo esforço 

empreendido para facilitar a presença da representação do CEDIM RJ. 

 

  

 

17/05 – TERESÓPOLIS 

Lançamento do Programa  Ela Pode que tem por objetivo  despertar e fortalecer a autoestima 

das   mulheres  que vivem em situação de vulnerabilidade a buscar através  do 

empreendedorismo resgatar sua  autonomia econômica. Presentes: Prefeitura, Secretaria  

Municipal de Trabalho,  Secretária Municipal da Mulher, Conselho da Mulher de 

Teresópolis, CEDIM RJ (Conselho  Estadual  dos Direitos da Mulher), Subsecretaria 

Estadual dos Direitos da Mulher do Rio Janeiro. Vejam na página CEDIM do Facebook. 
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20/05 – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

Reunião em Santo Antônio de Pádua com o Prefeito Josias Quintal, Secretária de Assistência 

Social Maria Tertuluana de Souza Oliveira e assessores, discutindo as Políticas para as 

Mulheres no município  e a criação do Conselho de Direitos da Mulher 
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21/05 – GUAPIMIRIM 

No auditório da prefeitura de Guapimirim foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Guapimirim o Diálogo Intersetorial sobre violência doméstica. O evento tem o objetivo 

de fundamentar a partir dos dados da saúde, delegacia, guarda municipal, assistência social e do 

juizado especial de violência doméstica, a urgência e importância sobre a implementação do 

Ciam. O evento foi um grande sucesso. E os desdobramentos são promissores. Na ocasião o 

prefeito anunciou que irá criar a secretaria da mulher. Nosso trabalho agora é atuar para que se 

concretize tanto a implementação do ciam quanto o pronunciamento do prefeito. 

 

 22/05 – RIO DE JANEIRO 

Lançamento, na ALERJ, da Campanha Nacional dos Defensores Públicos, que esse ano teve como 

tema: “Em Defesa Delas: defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das 

mulheres”.  O CEDIM esteve presente. 

 

 

22/05 – CEDIM RJ 

Realização do evento “Diálogo sobre Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 

na sede do CEDIM RJ. 
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22/05 – PALÁCIO DA GUANABARA 

Foi realizado encontro dos representantes dos Conselhos Vinculados à Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com o Governador Wilson Witzel, no 

Palácio da Guanabara. Representando o CEDIM/RJ, estiveram presentes as conselheiras 

Fátima Cidade e Edna Calheiros.  

 

23/05 – Participação no jantar de celebração do evento “Aqui e lá: Mulheres da ciência no 

Brasil e na Austrália, a convite da embaixada da Austrália 

22/05 – NILÓPOLIS 

Solenidade de posse do Conselho  de Políticas para a Mulher 
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24/05 - Abertura da 8° Conferência Estadual de Saúde na UERJ  

“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”, 

realizada nos dias 24, 25 e 26 de maio. Participação dos Conselhos Municipais dos Direitos 

da Mulher de Macaé, Quissamã, Cardoso Moreira e Teresópolis.  

28/05 – CEDIM RJ 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM/RJ, referente ao 

mês de maio 

 

28/05 - CEAM Queimados 

Hoje através da Coordenação e Coordenadoria de Políticas para Mulheres na Clínica Da 

Família Dr. Robson Romero de Oliveira para palestrar sobre a Violência Contra a Mulher 

para equipe e pacientes da unidade. Obrigada Administradora do Posto Emanuele Oliveira e 

toda equipe pelo convite e acolhida. 
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28/05 – NOVA FRIBURGO 

Realização do minicurso “Violência e Direitos Humanos”, no prédio da OI, em decorrência do 

mês da assistente social. 

 

 

28/05 – MACAÉ 

Conversa aberta sobre violência obstétrica no direito da mulher, promovida pelo Conselho 

Municipal de Direitos da Mulher e a Comissão OAB Mulher, no auditório da 15ª subseção da 

OAB. 

 

 

28/05 - Roda de Conversa da Casa da Mulher Tia Doca - Subsecretaria de Políticas para as 

Mulheres da Cidade do Rio de Janeiro, com o tema "A importância de ações preventivas para a 

saúde da mulher“. 

14 



29/05 – CEDIM RJ 

Em alusão ao 28 de maio, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Políticas para as 

Mulheres, promoveu um encontro para discutir o tema. A palestra foi ministrada pela 

ginecologista e obstetra Ana Teresa Desrraik Barbosa, mestra em saúde da família e responsável 

técnica pelo Nosso Instituto (que promove acesso a direitos sexuais e reprodutivos) e teve como 

tema "A mulher e os espaços de atenção a saúde: Uma relação de violência?", abordando 

questões como as boas práticas e o atendimento respeitoso na área da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
29/05 – SAQUAREMA 

Ocorreu no Ciep Astrojildo Pereira, em Saquarema/RJ, o Projeto Memória Viva CEDIM. Maria 

Prestes, aos 89 anos, é protagonista do documentário produzido pelo CEDIM, que conta 

histórias da sua vivência como militante desde a juventude e como companheira do líder Luís 

Carlos Prestes durante 40 anos. O evento é uma ação do Projeto O SEPE NAS ESCOLAS e foi 

uma iniciativa do Prof. Rodrigo Dantas, coordenador da biblioteca, apoiado pelos professores da 

U.E., dentre eles o Prof. Ivo Marins - responsável pela Secretaria de Combate à Homofobia do 

Sepe Costa Litorânea. 

 

29/05 – NITERÓI 

Mesa “Violência simbólica, mídia e democracia: reflexões sobre a mulher na política”, realizada 

na UFF, com apoio do CODIM Niterói. 

 

29/05 – PETRÓPOLIS 

Lançamento do Dossiê Mulher 2019, com apoio do COMDIM Petrópolis. 

 

30/05 – SÃO JOÃO DE MERITI 

Cerimônia de certificação “Personalidade que faz a diferença”, pelo reconhecimento da luta das 

mulheres da baixada fluminense, realizada pela Secretaria de cultura, lazer, direitos humanos e 

igualdade racial, através da superintendência da mulher, no teatro do SESC de São João de 

Meriti. 
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30/05 – IGUABA GRANDE 

Discussão acerca do feminicídio com a Major Claudia Moraes. 

 

31/05 – RIO DE JANEIRO 

CEDIM RJ participa da mesa de abertura da importante atividade promovida pela 

Defensoria Pública: "DEFENSORAS PÚBLICAS NA RODA: UMA CONVERSA 

SOBRE O DIREITO E O ACESSO À SAÚDE DAS MULHERES NO RIO DE 

JANEIRO”. Trata-se de uma atividade alusiva à passagem dos Dia Internacional de Luta 

pela Saúde da Mulher e Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, em 28 de 

maio, e traz para o debate a atuação de defensoras e defensores públicos na defesa dos 

direitos e acesso à saúde das mulheres no estado. Compreendemos que a garantia legal 

depende de muitos outros fatores para que todas as mulheres vivam em plenitude sua vida, 

neste sentido, estamos sempre atentas às demandas da sociedade, em especial, das 

mulheres fluminenses.  
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