
Acompanhe as principais programações relacionadas ao Dia da Mulher durante o mês de março: 

 

Dia Evento Secretari
a Município Local Informações 

04/mar 
Cidadania em 
Movimento 

Justiça São Paulo 
Jardim 

Umarizal  

Cidadania em Movimento – 
atendimentos com orientação 
jurídica, documentação e beleza 

06/mar 
Palestra sobre inclusão 
da mulher no mercado  Justiça 

Pirapora do 
Bom Jesus 

Casa da 
Cultura 

Palestra sobre inclusão da mulher no 
mercado de trabalho  

06/mar 
 

Ação de saúde 
(EMTU)  

STM Guarulhos Terminal 
CECAP 

Das 10h às 14h, o Terminal CECAP 
oferecerá, em parceria com a Escola 
GRAU, testes de glicemia e aferição 
de pressão arterial, além de fornecer 
informações de saúde e bem-estar 

de 06 a 
10/mar 

Orientação Empresarial 
(Metrô)  

STM São Paulo 
Estação 
Tatuapé 

Das 8h às 12h, o SEBRAE levará à 
estação Tatuapé, a ação “Descubra-
se”, onde será abordado o tema soft 
skills, inteligência emocional e 
empoderamento feminino nos 
negócios. 

07/mar 
Ação de beleza 

(EMTU) 
STM Carapicuíba 

Terminal 
Carapicuíba 

O Terminal Carapicuíba promove ação 
de beleza com corte de cabelos 
masculino e feminino, em parceria 
com o Embelleze. 

07/mar 
Serviço de beleza 

 (CPTM) 
STM São Paulo 

Estação 
Guaianases 

Institut La Femme oferecerá serviços 
de corte de cabelo, maquiagem e 
tranças às passageiras 
 

08/mar 
Feira da Mulher e 

Cidadania  
Justiça São Paulo 

Plataforma A 
do metrô 
Jabaquara  

Feira da Mulher e Cidadania – roda de 
conversa sobre o empoderamento 
feminino, atendimento à vítima de 
violência doméstica, distribuição de 
kits de higiene. 

08/mar 
Palestra "Mulheres no 
mercado de trabalho, 
avanços e desafios" 

FATEC São Paulo 
Auditório da 

Fatec 

Mesa-redonda com a Dra Michelle 
Santos Rodrigues, professora dos 
cursos superiores de tecnologia em 
Construção de Edifícios; Controle de 
Obras e Transporte Terrestre. 
Tema:  "Mulheres no mercado de 
trabalho, avanços e desafios".  
Horário: 18h15 (reservado para as 
alunas da instituição) 



08/mar 
Serviço de maquiagem 

e massagem (CPTM) 
STM 

São Paulo 
Guarulhos 

Estações: 
Guaianases, 
Guarulhos 

-Cecap, 
Barra Funda 

Itaim Paulista 

Equipe da escola técnica Sequencial 
oferecerá serviços de maquiagem, 
limpeza de pele e massagem para as 
passageiras 

08/mar Programa UNIVESP TV Univesp Estado   

Um Programa Especial será exibido na 
Univesp TV. Nos anos anteriores 
fizemos o “Univesp por Elas”, 
trazíamos convidadas especiais sobre 
determinado assunto. Em 2023, a 
produção vai traçar um panorama do 
papel da mulher para as iniciativas da 
Univesp. A ideia é mostrar alunas, 
professoras e pessoas da ADM, que 
fazem a Univesp acontecer.  

08/mar 
Rodas de conversa 

(EMTU) 
STM São Paulo 

Terminal 
Jabaquara 

Das 10h às 14h, o Terminal Jabaquara 
terá rodas de conversas, abordando o 
posicionamento das mulheres na 
sociedade e violência contra as 
mulheres. Ação realizada em parceria 
com BQM & Gira Sol do Bem. 

08/03 Palestra com Katia 
Vaskys 

CPS São Caetano 
do Sul 

Fatec São 
Caetano do 

Sul 

Às 9 e às 19 horas – A palestra com 
Katia Vaskys, a primeira mulher a 
ocupar cargo de comando na IBM 
Brasil e ex-diretora-presidente da 
Teradata Brasil, vai abordar o 
profissional do futuro 
Às 14 horas, a responsável pelas áreas 
de Processos, Automação e Produto 
na Mercosul Line, Grupo CMA CGM, 
Fernanda Moré, dará a palestra com o 
tema: Desenvolvimento profissional: 
desafios e oportunidades.  (reservado 
para as alunas da instituição) 

08/03 
 

Estações do metrô 
(que têm conexão com 
a CPTM), distribuindo 
material sobre 
orientação financeira, 
com foco na Mulher 
Consumidora. 

 

Procon-SP São Paulo 

Estações do 
metrô (que 
têm conexão 
com a CPTM),  

No dia 8 o Procon-SP estará com uma 
ação em algumas estações do metrô 
(que têm conexão com a CPTM), com 
agentes distribuindo material sobre 
orientação financeira, com foco na 
Mulher Consumidora. 
Neste mesmo dia, divulgaremos um 
recorte de uma pesquisa também 
focando na discriminação contra a 
mulher em situações de consumo. 
 

09/mar Doação de sangue 
(EMTU) 

STM Carapicuíba Terminal 
Carapicuíba 

O Terminal Carapicuíba promove ação 
de doação de sangue em parceria 
com a Amor se Doa 
 

09/mar 
Serviço de beleza 

 (CPTM) STM São Paulo 
Estação São 

Miguel 
Paulista 

Institut La Femme oferecerá serviços 
de corte de cabelo, maquiagem e 
tranças às passageiras 
 



09/mar Ação de saúde (Metrô) STM São Paulo Estação Luz  

As passageiras que passarem pela 
estação Luz receberão orientação de 
métodos de prevenção ao HIV, 
esclarecimento sobre PEP e PrEP. 
Também serão disponibilizados 
autotestes rápidos de HIV 

10/mar 
 Apoio psicológico 

(EMTU) STM Santo André 
Terminal 

Santo André 

O Terminal Santo André recebe o 
grupo de psicólogas do Nepsar para 
assistência a passageiras 
 

11/mar 
Atendimento e 
orientações sobre a 
mulher 

Justiça São Paulo  CIC Leste  
Atendimento e orientações sobre a 
mulher  

11/mar 
Serviços de saúde, 
emprego, beleza 

Justiça São Paulo CIC Norte  Serviços de saúde, emprego, beleza 

11/mar 
Atendimento de beleza 
no CIC Guarulhos Justiça Guarulhos   

Dia da Mulher Esmaltaria – designer 
de sobrancelha, palestra 
motivacional, atendimento jurídico, 
inscrição de cursos e DNA, 
apresentação da Academia 60+.  

11/mar 
Atendimento jurídico e 
beleza 

Justiça 
Ferraz de 

Vasconcelos 
  

Sábado Lilás - atendimento com 
orientação jurídica, documentação e 
beleza.  

11/mar 

Feira Ilê-Ifé de 
Afroempreendedoras - 
Feira empreendedora 
com mulheres 
Afroempreendedoras  

Cultura São Paulo 
área externa 
do Museu do 

Futebol 

Feira Ilê-Ifé de Afroempreendedoras 
que realiza uma edição especial com 
empreendedoras mulheres, na área 
externa do Museu do Futebol. As 
expositoras apresentarão produtos de 
moda, culinária, artesanato e outras 
criações independentes. Para animar 
a feira, um grupo de samba formado 
só por mulheres se apresenta 
gratuitamente também na área 
externa da instituição - das 10h às 
17h   



11/mar 
Atendimento - Cidade 
em Movimento 

Justiça Embu Guaçu    

Defensoria Pública com orientação 
jurídica; Orientação sobre violência 
contra a mulher; Recreação para 
crianças; Doação de mudas, com 
orientação sobre meio ambiente; 
Apresentação de Capoeira; Educação 
em saúde bucal com distribuição de 
kits de higiene;  Orientação 
nutricional;  Aferição de pressão 
arterial; Aferição de glicemia;  
Aplicação de vacina (covid-19, HN1 e 
HN2); Exame de vista;  Teste de DNA; 
Orientações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis;  
Distribuição de preservativos;  Teste 
de paternidade; Corte de cabelo;  
Esmaltação;  Designer de 
sobrancelhas;  Limpeza de pele;  
Orientação para maquiagem; 
Massoterapia; Orientação sobre como 
montar sua cooperativa; Cadastro no 
Programa Trabalho Inclusivo.  

22/mar 
Ação de grafite “Somos 

Iguais” 
(CPTM)  

STM São Paulo 
Estação 
Jardim 
Romano 

Grupo de artistas formado por 
mulheres brasileiras e refugiadas 
revitalizará a estação Jardim Romano, 
em parceria com o artista plástico 
Ziza, o Centro de Integração e 
Cidadania do 
Imigrante e a Secretaria de Cultura. 

25/mar 

Atendimentos com 
orientação jurídica, 
documentação e 
beleza 

Justiça São Paulo CIC Leste 
Sabadania - Atendimentos com 
orientação jurídica, documentação e 
beleza -   

25/mar Mulher em Ação Justiça Campinas   

Mulher em ação - Orientação das 
Promotoras Legais Populares, Desfile 
de Mulheres pretas, orientação sobre 
direitos das empregadas domésticas, 
atendimento da Delegacia da Mulher 
e Palestra sobre Câncer de Mama e 
DST entre outras atrações. 

31/mar 
Oficina mensal CRAVI - 
Violência de Gênero e 
Feminicídio 

Justiça São Paulo 
Fórum 

Criminal Barra 
Funda 

Oficina mensal CRAVI - Violência de 
Gênero e Feminicídio - Programas de 
Proteção / Casa da Mulher Brasileira -  



Todo o 
mês de 
março 

LEGISLAÇÃO e ARTE - 
Exposição para ilustrar 
a trajetória das 
mulheres até os dias 
de hoje 

Casa Civil São Paulo Exposição 
virtual  

Para as comemorações do Dia da 
Mulher, a Secretaria da Casa Civil 
sugere uma combinação entre 
LEGISLAÇÃO e ARTE. A ideia é 
destacar obras produzidas 
exclusivamente por mulheres e que 
integram o Acervo dos Palácios dos 
Bandeirantes e Boa Vista e 
contextualizá-las à época em que 
foram produzidas com a criação de 
uma “linha do tempo dos direitos e 
outras conquistas das mulheres no 
Brasil”.  
Com a exposição podemos mostrar 
como o Estado de São Paulo se 
destaca pelo pioneirismo no país em 
políticas de atenção e proteção à 
mulher. Em 1985, por exemplo, a 
primeira Delegacia da Mulher foi 
criada em SP.  

Todo o 
mês de 
março 

Mundo Circo - SP, 
promove artistas 
circenses femininas em 
programação do Mês 
da Mulher  

Secretaria da 
Cultura e 
Economia 

Criativa com 
gestão da 
Amigos da 

Arte  

São Paulo 

Parque da 
Juventude, 

Zona Norte de 
São Paulo 

Em março, agenda do Mundo do 
Circo SP vai ser dedicada 
exclusivamente a intervenções 
artísticas de mulheres. O Mundo do 
Circo SP, espaço localizado no Parque 
da Juventude, Zona Norte de São 
Paulo, para atividades circenses, vai 
ter atrações exclusivamente 
femininas em março, Internacional da 
Mulher. A programação gratuita será 
lançada em breve e pode ser 
conferida no site: 
www.mundodocircosp.com.br.  
O local, uma iniciativa da Secretaria 
da Cultura e Economia Criativa com 
gestão da Amigos da Arte, estará 
aberto de terça a domingo, sempre 
das 11h às 18h. Aos finais de semana, 
os espetáculos ocorrem às 17h e a 
retirada dos ingressos deve ser feita 
na bilheteria com uma hora de 
antecedência.  

de 06 a 
31/mar 

Exposição fotográfica 
(CPTM) 

STM 
 

 
 

Estações José 
Bonifácio, 

Dom Bosco, 
Corinthians- 
Itaquera e 

 São Miguel 
Paulista. 

 

O Centro Oncológico de Mogi das 
Cruzes exibe um ensaio fotográfico 
com mulheres que venceram o câncer 
de mama e disponibilizará essas 
histórias em formato de lonas.  



 


