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Dia Internacional da Mulher 
no Ubatuba Palace Hotel

Para homenagear as mulhe-
res o Ubatuba Palace Hotel, em 
Ubatuba, está oferecendo um fi-
nal de semana especial para co-
memorar o Dia Internacional da 
Mulher - Dia 8 de março, e pro-
move um jantar especialmente 
romântico com música ao vivo, 
no sábado dia 7.

O pacote de 6 a 8 de mar-
ço para o casal  é de R$ 1.040,00 
no apartamento Standard e R$ 
1.140,00 no Top Class e inclui 
café da manhã e jantar. Os hospe-
des têm direito ao Drink Welcome 
e porção de isca de peixe para ser 
saboreada à beira da piscina. Uma 
criança até 10 anos é cortesia.

Localizado no centro da cida-
de o Ubatuba Palace Hotel pos-
sui excelente infraestrutura, até 
mesmo para curtir os dias chu-
vosos. Com mais de 4.500 m² 
de áreas sociais e apartamen-
tos equipados com ar condicio-
nado, TV com canais por assina-
tura, frigobar, telefone acesso à 
internet via wi fi em todas as de-
pendências do hotel. Possui sa-
lão de jogos com snooker, cartas 
e ping pong, fitness center, sau-
na, piscinas para adultos e crian-
ças aquecidas e com iluminação 
subaquática, home theater e kids 
room. Há ainda estacionamen-
to, copa da mamãe serviços vips 
para ocasiões especiais e centro 
de convenções.

Ubatuba Palace Hotel - Re ser-
vas: (12) 3832-4500 - (12) 99627-
3535 - whatsapp - Rua Coronel Do-
miciano, 500 - Ubatuba - Cen tro 
- SP - www.ubatubapalace.com.br
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Com jantar romântico o hotel oferece pacote especial para 
comemorar no final de semana de 6 a 8 de março

Ubatuba Palace Hotel, em Ubatuba no dia 8 de março promove um jantar 
especialmente romântico com música ao vivo, no sábado dia 7

Dia Internacional da Mulher marca 
a trajetória das lutas feministas

Com  ampla experiência no 
desenvolvimento de políticas 
públicas voltadas ao comba-
te à violência contra a mulher, 
Rosmary Corrêa implantou em 
1985 a Delegacia da Mulher e, 
desde então vem atuando na 
discussão das políticas públicas 
para a proteção da mulher víti-
ma de violência.

Atuante no Conselho Esta-
dual da Condição Feminina, 
Delegada Rose (nome popular-
mente conhecido por sua tra-
jetória) vem alertando sobre a 
gravidade dos números da vio-
lência doméstica e do feminicí-
dio em todo o País.

Atualmente, o Brasil apare-
ce como quinto País com maior 
número de casos de feminicídio, 
termo referente  ao assassinato 
de mulheres por questão de gê-
nero. De acordo com a OMS, o 
feminicídio no Brasil atinge 4,8 
mulheres para cada 100 mil. “A 
cada dia temos notícias de no-
vos casos de feminicídio, atin-
gindo mulheres de todas as ida-
des e todas as classes sociais”, 
analisa Rosmary Corrêa. Para 
ela, é necessário entender onde 
todos os mecanismos de pro-
teção às mulheres não estão 
funcionando apesar de serem 
abrangentes. 

Com a criação da Delegacia 
da Mulher em 1985, as mulhe-
res passaram a ter um espaço 
para denunciar. “A partir disso, 
tornou-se necessário agregar 
profissionais como: assisten-
te social, psicólogos e advoga-
dos para dar suporte para essas 
mulheres”, relata Rose.

A partir de 2006, com a cria-
ção da Lei Maria da Penha, essa 
rede de proteção foi efetiva-
mente ampliada, prevendo di-
versos mecanismos de defesa da 
mulher, estabelecendo o alcan-
ce de cada instituição e, inclu-
sive criando um atendimento 
específico para o agressor, que 
trouxe importantes resultados 

na diminuição dos casos rein-
cidentes. “Antes do tratamen-
to ao agressor, a taxa de reinci-
dência era de 52%. A partir do 
tratamento, que ele é obrigado 
a fazer, essa taxa caiu para 2%”.

Outro importante pas-
so para garantir a proteção e 
a vida das mulheres foi a dife-
renciação do termo feminicídio, 
dando maior rigor à pena em 
casos de assassinatos de mu-
lheres, motivados por questões 
de gênero a partir de 2015. “As 
deputadas perceberam que au-
mentava o número de assassi-
natos de mulheres provocados 
por companheiros, ex-compa-
nheiros ou simplesmente pelo 
gênero”.

Atualmente, Rosmary Cor-
rêa alerta para a necessidade 

de rever o sistema para iden-
tificar onde estão as falhas em 
toda essa rede protetiva, dian-
te da crescente escalada da 
violência doméstica e do fe-
minicídio. “Na minha visão, 
essa falha pode estar na por-
ta de entrada que são as dele-
gacias e os hospitais”, anali-
sa. “Acredito que é necessário 
sensibilizar esses profissionais 
para essa questão, para que 
a mulher ao procurar atendi-
mento seja devidamente aco-
lhida e não escape ao sistema”, 
alerta. “Sempre defendo que é 
importante comemorar o Dia 
Internacional da Mulher”, afir-
ma Rose, ponderando que essa 
reflexão sobre o combate ao fe-
minicídio é fundamental nos 
dias atuais. 

Foto: Divulgação

Rosmary Corrêa, também conhecida como Delegada Rose, 
implantou a primeira Delegacia da Mulher em 1985

“ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO PELA 9ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ZÉ RENATO DE TEATRO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA”
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA e TEATRO DA VERTIGEM apresentam 

NÚCLEO TUMULTO DE 
INVESTIGAÇÃO CÊNICA

21 a 29 de MAR 
Sábados às 21h
Domingos às 21h

22 de MAR
Bate Papo no Teatro da Vertigem 
Horário: 15h
Tema: Meios e modos de produção

Sede do Teatro da Vertigem
R. Treze de Maio, 240 - 1º andar - Bela Vista 

PRODUÇÃO 
ORIGINAL

PARCEIROS REALIZAÇÃO

07 a 15 de MAR
Sábados às 20h
Domingos às 19h 

07 de MAR  
Bate Papo na sede do Núcleo Tumulto  
de Investigação Cênica 
Horário: 16h
Tema: Meios e modos de criação /  
compartilhamento de processos criativos

Casa de Cultura Vila Guilherme
Praça Oscar da Silva, 110 - Vila Guilherme 

PEPE, O 
HIPOPOTAMO
(2a TENTATIVA) 

ENQUANTO 
ELA DORMIA 

TEATRO DA VERTIGEM

MOSTRA     TEATROS EM MOVIMENTO


