
B O L E T I M  T R I M E S T R A L

REUNIÕES DE
ROTINA

A equipe Semul mantém uma
rotina de reuniões preparatórias e
de planejamento. Dia 7 de janeiro
aconteceu a primeira reunião geral
técnica envolvendo todos os setores
e equipamentos da Secretaria: a
Sede, o CREN e a CACC.
Também nos registros, a primeira
reunião geral setorial de fevereiro,
realizada dia 3, e a reunião setorial
entre a equipe técnica da Casa
Abrigo Clara Camarão, realizada dia
4 de fevereiro.
Demandas na mesa e metas
expostas.
É o trabalho avançando.

Ana Cláudia Mendes, Diretora do
Departamento de Enfrentamento
à Violência Contra a Mulher da
SEMUL, concede entrevista à
Inter TV Cabugi. Na pauta do
Bom Dia RN, a Lei 7.130 que
obriga estabelecimentos
comerciais a adotarem medidas
que protejam as mulheres
vítimas de violência.

Cabe a prefeitura fiscalizar se as
regras fixadas na lei estão sendo
cumpridas pelos
estabelecimentos, quais sejam,
bares, cafés, quiosques,
restaurantes, casas noturnas e
estabelecimento similares,
verificando se os mesmos
adotaram as medidas de auxílio
e proteção às mulheres quando
necessário.
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A Secretária Andréa Ramalho, acompanhada do corpo técnico da Casa
Abrigo Clara Camarão e do Centro de Referência da Mulher Elizabeth
Nasser (CREN), esteve reunida com o Secretário de Saúde de Natal,
George Antunes, levando demandas ligadas à saúde, a SMS que é uma
das portas de entrada das mulheres vítimas de violência doméstica.
Ações parceiras que necessitam ser dialogadas e alinhadas
rotineiramente, sempre pensando no melhor para nossas mulheres.

SEMUL E SMS:PARCERIA

SANITIZAÇÃO

Como medida preventiva de controle ao Corona Vírus, as instalações da
sede da Semul passaram por mais uma sanitização no dia 1º de março.
A medida é adotada periodicamente em todos os equipamentos da
Secretaria.
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12 DE FEVEREIRO

01 DE MARÇO



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
NÃO TEM EXPLICAÇÃO,

No Dia Internacional da
Mulher, 8 de março, a
Prefeitura do Natal realizou,
às 10h, o lançamento da
campanha “Violência
contra a mulher não tem
explicação, tem lei”.
Por conta dos protocolos da
Covid, o evento aconteceu
em formato live,
transmitido pelo canal da
Prefeitura através do
Youtube 
 (www.youtube.com/natalpr
efeitura ) e demais redes
sociais Instagram e
Facebook.
A campanha surgiu da
necessidade de ratificar os
importantes mecanismos
legais de proteção à mulher
e tem como objetivo
reforçar a importância da
mensagem pelo fim da
violência contra a mulher
em todos os espaços da
nossa sociedade, bem como
reafirmar a necessidade de
denunciar todas as formas
de violência.

Registro da reunião realizada em 9
de março, no sistema on line por
chamada de vídeo pelo WhatsApp,
entre a equipe do Centro de
Referência da Mulher Elizabeth
Nasser (CREN), MPRN e Coordenação
da equipe Patrulha Maria da Penha.
Na ocasião, os técnicos do CREN
foram informados que o número de
equipes da Patrulha Maria da Penha
aumentariam e que o serviço
passaria a funcionar 24 horas, uma
vez que só funcionava 3 dias na
semana.

TEM LEI

PATRULHA MARIA DA
PENHA - AMPLIAÇÃO
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08 DE MARÇO

09 DE MARÇO

http://www.youtube.com/natalprefeitura


Na quarta-feira, 10 de março, foi lançado o
“Projeto de Valorização e Empoderamento
da Mulher Servidora Pública: Uma Missão
de Vida”. O evento aconteceu às 17h e
contou com um debate em formato live
pelo canal do YouTube da Prefeitura do
Natal.
A palestra “Mulher - Investir em si para
poder servir” foi proferida pela advogada
Celimari Castim, com participação da
Secretária Municipal de Políticas para
Mulheres (SEMUL), Andréa Ramalho, e das
advogadas Nadjaluce Barros (ASSEJUR) e
Samôa Martins (ABMCJ/RN).
A ocasião também foi dedicada à memória
da professora e antropóloga Elizabeth
Nasser, pioneira na defesa dos direitos das
mulheres.
Para a titular da SEMUL, Andréa Ramalho,
a segurança do vínculo empregatício e a
garantia de igualdade de salários são
grandes atrativos para o ingresso no
serviço público. “No entanto, a trajetória a
ser construída deve estar intrinsecamente
ligada com o compromisso social que a
carreira traz – servir a população”, analisou
a gestora.

ON LINE - SECRETÁRIA PARTICIPA DE DEBATE SOBRE
VALORIZAÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS
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 10 DE MARÇO



Por indicação da Secretária Adjunta da
Semul, Jandira Borges, Regina Célia e
Ana Lucas foram escolhidas para
compor a Comissão de Educação
Ambiental da SEMUL, junto a URBANA,
em uma ação parceira que tem como
objetivo a definição de práticas
ambientais para serem realizadas
durante 12 meses, bem como a execução
e acompanhamento de tais práticas.
Cada secretaria e órgão da
administração direta e indireta da
prefeitura terá sua participação no
Programa de Governo - Projeto Limpa
Natal.
A primeira reunião on-line do Programa
ficou marcada para o início de abril,
ocasião em que as representantes da
Semul irão apresentar quais práticas de
educação ambiental já são usadas por
nossos servidores, como:

*Adote um copo;
*Imprima com consciência;
*Separação correta do lixo.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - AÇÃO PARCEIRA
SEMUL/URBANA 
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 31 DE MARÇO

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

CASA ABRIGO CLARA CAMARÃO
(CACC)

CENTRO DE REFERÊNCIA DA
MULHER ELIZABETH NASSER

(CREN)

ATENDIMENTOS NO
1º TRIMESTRE DE 2021

ABRIGAMENTOS NO
1º TRIMESTRE DE 2021
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THEMIS GONÇALVES FERREIRA  - CMDM -  06/01

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA  - SEDE  - 10/01

MARIANA CAPISTRANO SARINHO PAIVA - SEDE - 12/01

WENDELL DE BARROS DANTAS - CREN - 16/01

MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJO - SEDE - 20/01

JARIANNE DA SILVA BATISTA - SEDE - 22/01

JANE CLEIDE DE ASSIS BERTULEZA - CREN - 23/01

MIKAELY LISIANE D. DE AQUINO -SEDE -31/01

KALLYNA KELLY A. M. R. DE ALENCAR - SEDE - 09/03

HAMED DE FARIAS ABY FARAJ -SEDE - 17/03

ABRAHÃO LINCOLN DANTAS JR - CREN - 22/03
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SEMUL
Rua Princesa Isabel,  799 – Cidade Alta -

Natal/RN - (84) 3232-1045


