
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Natal (SEMUL) realiza
durante todo o mês de abril o Semul Itinerante – Comunidade Sem Violência Doméstica,
uma ação que atua diretamente nas comunidades com abrangência em todas as regiões
administrativas da cidade.

“Devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, desde o ano
passado tivemos que nos adaptar a uma nova realidade de trabalho e diálogo com as
mulheres e a sociedade como um todo”, afirmou a secretária de políticas para as
mulheres, Andréa Ramalho. Desta forma, a ação estará presente nas zonas oeste, leste,
sul e norte de Natal, iniciando esta semana pela zona oeste, percorrendo várias ruas dos
bairros de Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Guarapes, Planalto, Bom Pastor e
Quintas.

Para manter o distanciamento social e, em simultâneo, levar a mensagem às comunidades,
a ação acontece com o auxílio de um carro de som que informa as mulheres as alternativas
de como romper o ciclo da violência doméstica e familiar mesmo estando em isolamento
social, enquanto lhes dá conhecimento do CREN (Centro de Referência da Mulher Elizabeth
Nasser), atendimentos ofertados e de como podem ser amparadas e protegidas, além de
conscientizar toda a comunidade do compromisso que tem em ajudar qualquer mulher que
esteja em situação de violência.

SEMUL PERCORRE AS QUATRO REGIÕES DE NATAL INCENTIVANDO
A DENÚNCIA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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PARCERIAS NA PAUTA

Reunião virtual, dia 13 de abril, entre a 72ª PMJ, Dra. Luciana Andrade, e a Semul,
com a presença da Secretária Adjunta Jandira Borges, equipe técnica da Semul e
coordenadoras da Casa Abrigo Clara Camarão e Centro de Referência da Mulher
Elizabeth Nasser.
O encontro foi de grande relevância para ajustes de alinhamento de fluxo com as
intenções da Secretaria, quanto ao acolhimento de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar.

13 DE ABRIL

ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

Reunião da Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores de Natal, com as
participações da Secretária Andréa Ramalho, Secretária Adjunta Jandira Borges e equipe
técnica da SEMUL. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 5 de abril, das 15h às 16h,
na modalidade virtual.

05 DE ABRIL



O dia 30 de abril não é muito
conhecido,mas deveria ser, pois é o

DIA NACIONAL DA MULHER. Sim, nós
mulheres temos o nosso próprio dia nacional

e ele foi escolhido com muito mérito. Uma
homenagem a uma mulher que nos inspira,

Jerônima Mesquita, um ícone de
empoderamento e exemplo do quanto somos
capazes de irmos longe e de estarmos onde

quisermos".
Feliz Dia Nacional da Mulher!

 
ANDRÉA RAMALHO

Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

COMEMORAÇÕES & HOMENAGENS (1)COMEMORAÇÕES & HOMENAGENS (1)
ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

No Dia Nacional da Mulher, a usuárias
juntamente aos servidores da Casa
Abrigo Clara Camarão (CACC) tiveram
um dia de atividades reflexivas,
integrativas e recreativas alusivas à data.
✅Confecção de Mural em alusão ao dia
30 de abril
✅ Confecção de Folder
✅ Roda de conversa
✅ Foram trabalhados os significados de
duas músicas: “Maria Maria” e “Cor de
Rosa Choque”
✅  Foi solicitado a todos os servidores
uma frase sobre o que é ser mulher
✅Todos assistiram ao documentário “30
de abril - Dia Nacional da Mulher”
✅ Proposta de Filme- Estrelas além do
tempo.

O DIA NACIONAL DA

MULHER NA CACC
30 DE ABRIL

30 DE ABRIL

PÁSCOA



A Empresa LION BRAZIL (@lionbrasil roupas em atacado e varejo) promoveu no mês
de março, o mês da mulher, uma campanha de arrecadação em dinheiro, revertido na
aquisição de cestas básicas, destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica
e familiar.
Equipamentos da SEMUL (Centro de Referência da Mulher Elizabeth Nasser - CREN
e a Casa Abrigo Clara Camarão- CACC) foram instituições agraciadas pela
campanha.
No dia 5 de abril, tivemos a grata honra de receber dos representantes da LION
BRAZIL, 24 cestas básicas.
Todos nós que fazemos a Prefeitura do Natal e a Secretaria Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres (SEMUL) louvamos essa iniciativa que demonstra o
quanto a LION BRAZIL é uma empresa comprometida com a causa das mulheres,
pensando #muitoalemderoupas, pensando como nós, em uma sociedade mais justa,
humana, de direitos iguais e livre da violência contra as mulheres.

SEMUL E LION
BRAZIL - UMA

PARCERIA MUITO
ALÉM DE ROUPAS

ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

06 DE MAIO



CASA ABRIGO CLARA CAMARÃO
(CACC)

CREN/CACC 
A T E N D I M E N T O S

CENTRO DE REFERÊNCIA DA
MULHER ELIZABETH NASSER

(CREN)

ATENDIMENTOS NO
2º TRIMESTRE DE 2021

ABRIGAMENTOS NO
2º TRIMESTRE DE 2021

No dia 21 de maio, a Secretária Andréa Ramalho fez uma participação especial no
programa Nossas Vozes Juntas    , uma produção do CRAS Salinas em parceria
com os grupos referenciados de idosos da Região Norte II da Rádio Salinas.
Nesta edição, a secretária conversou sobre
violência doméstica e familiar, sobre as
formas de violência tipificadas na Lei Maria da
Penha e a rede de enfrentamento à violência
contra a mulher.

NOSSAS VOZES JUNTAS NA

RÁDIO SALINAS

ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

21 DE MAIO

Violência Doméstica

e Familiar!
COM A SECRETÁRIA DA SEMUL

ANDRÉA RAMALHO

MAIS CONQUISTAS!
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Reunião virtual
entre a Semul e

representantes do
Instituto Avon para

apresentação da
ONG que irá
trabalhar em
parceria com

Natal.

08 DE JUNHOSEMUL E INSTITUTO AVON



A N D R É A  R A M A L H O
SECRETÁR IA  MUN IC IPAL  DE  POL Í T ICAS

PÚBL ICAS  PARA AS  MULHERES

Convido todas e todos a se
engajarem na construção coletiva

do PPA de nossa cidade,
importante instrumento

democrático promotor de
cidadania.

Nós que fazemos as políticas
públicas para as mulheres da

cidade do Natal esperamos sua
valiosa contribuição.

 

A violência contra a mulher é um tema que ocupa
os noticiários diariamente. Uma chaga social que
destrói famílias e acontece muitas vezes de forma
silenciosa, no interior das residências, tornando-se
difícil de ser identificada e enfrentada. Com a
pandemia, as mulheres passaram a conviver por
muito mais tempo dentro dos lares com seus
agressores e ficaram cada vez mais isoladas de
pessoas que poderiam lhes oferecer ajuda.

Mas não precisa ser assim! Combater a violência
doméstica é problema de todos, é uma
responsabilidade social coletiva e, assim sendo, em
dezembro de 2020 foi sancionada no município de
Natal a Lei Municipal 7.906/20, intitulada “TODOS
POR ELAS”, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
afixação, em todas as portarias de condomínios, de
cartazes que esclareçam aos condôminos o que
fazer quando observar casos de violência contra a
mulher, e dá outras providências.

A Prefeitura de Natal, através da Secretaria de
Comunicação Social, produziu material gráfico, que
vem sendo distribuído pela Secretaria de Políticas
Públicas para as Mulheres, chamando a atenção
para o cumprimento da Lei e está percorrendo as
quatro zonas administrativas da capital distribuindo
e afixando cartazes em cerca de 1.500 condomínios
catalogados. O material traz uma mensagem que
busca provocar no condômino, no vizinho, o
envolvimento com a causa e o compromisso com o
combate à violência contra a mulher.

É necessário tomar parte nessa luta, ficar atento a
situações de violência que possam existir
intramuros dos condomínios. Não dá mais para
fingir que ela não existe, que não é vista ou ouvida.
É preciso denunciar! A denúncia salva vidas e pode
ser anônima. Façamos a diferença nessa luta e
sejamos “todos por elas”.

ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

SEMUL DISTRIBUI CARTAZES
INCENTIVANDO A DENÚNCIA

CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

30 DE JUNHO

30 DE JUNHO



ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

VACINAÇÃO CONTRA H1N1

Vacinação contra H1N1 para os
servidores da Sede e CREN dia 15 e
para os servidores da CACC dia 16.

15 E 16 DE JUNHO

Diretora do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Coordenadoras
do CREN e da CACC iniciaram uma maratona de visitas institucionais, em articulação com
a SMS, em cada Unidade de Saúde pontuada como referência de atendimento às mulheres
acolhidas pelo Centro de Referência e pela Casa Abrigo. As visitas iniciaram pela UBS de
Candelária, dia 18, que teve uma ótima representação com a presença da direção, médicas
e técnicas da Unidade de Básica de Saúde. Na pauta, a saúde básica e a alta
complexidade (UPAs). Dia 24 foi a vez da UBS do bairro de Nazaré.

18 E 24 DE JUNHO

UBS CANDELÁRIA UBS  NAZARÉ

CREN

SEDE

CACC



ARRAIÁ
DA SEMUL
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GALERIA DE FOTOS
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ANIVERSARIANTES DO TRIMESTREANIVERSARIANTES DO TRIMESTREANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE

ABRIL, MAIO, JUNHO 2021

CAMILA ULY FRANÇA DA SILVA  - SEDE -  14/04

MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA - SEDE  - 20/04

ANA AMÉLIA DA CUNHA NETA - CACC - 22/04

ABRILABRILABRIL

MAIOMAIOMAIO

ANA CLÁUDIA AGUIAR MENDES DA SILVA - SEDE - 02/06

FABIANA PRISCILA DE SOUZA SANTOS - CACC - 02/06

NICARLA DE SANTANA MOURA - CACC - 03/06

ELIELSA MARQUES DE OLIVEIRA - CACC - 11/06

JANAINE MARY DE MOURA - CACC - 15/06

SABRINA ELLEN B. DE FREITAS - CACC - 17/06

MARIA CLARA MELO DE LUNA - CREN - 18/06

LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA - SEDE - 18/06

JUNHOJUNHOJUNHO

FELIZ ANIVERSÁRIO!FELIZ ANIVERSÁRIO!FELIZ ANIVERSÁRIO!
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEMUL

Rua Princesa Isabel,  799 – Cidade Alta - Natal/RN - (84) 3232-1045


