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A Prefeitura do Recife desenvolve diversas 
atividades voltadas para prevenção e combate 
à violência contra a mulher. Entre elas, está o 
Centro de Referência Clarice Lispector, que há 12 
anos acolhe e orienta mulheres em situação de 
agressão doméstica, familiar e sexual. 

O local possui uma equipe multidisciplinar de 
psicólogas, assistentes sociais, advogadas e 
educadoras sociais, que recebem e acompanham 
os casos. O acolhimento visa interromper o 
ciclo da violência, promover a autonomia, o 
empoderamento e contribuir para o resgate da 
cidadania das usuárias, além de possibilitar a 
superação da agressão.

Em 2014, o Centro recebeu 478 novas usuárias, 
acolheu em média 155 mulheres por mês e 
realizou 3151 atendimentos. Também foram 

desenvolvidas 128 ações para capacitação 
e sensibilização da população sobre o 
enfrentamento da violência de gênero, com a 
participação de mais de cinco mil pessoas. 
O local ainda dispõe de um espaço lúdico om 
atividades direcionadas aos fi lhos e fi lhas das 
usuárias.

Através do Liga, Mulher (0800 281 0107), as 
mulheres também podem realizar sua denúncia e 
pedir orientação por telefone. A ligação é gratuita 
e o serviço funciona de domingo a domingo, das 
7h às 19h. Só no ano passado, foram recebidas 
2.219 ligações.

A Prefeitura do Recife realizou, na manhã do 
dia 09/03, uma solenidade comemorativa pelo 
Dia Internacional da Mulher, festejado em 8 de 
março. Durante o evento, foi anunciada a criação 
de cargos públicos voltados para a promoção dos 
direitos das mulheres, através de um concurso 
que será realizado ainda este ano. Assim, o Recife 
torna-se a primeira cidade do Brasil a criar vagas 
voltadas para o desenvolvimento da política de 
gênero.

Com o anúncio, a partir de um investimento anual 
de R$ 2,6 milhões, a PCR passará a contar em seu 
quadro com cargos de analistas da promoção dos 
direitos das mulheres, que inclui contratação nas 
mais diversas áreas, como advocacia, psicologia 

e assistência social. As servidoras que serão 
selecionadas atuarão na Secretaria da Mulher.

A solenidade foi realizada no auditório do 15º 
andar da PCR e contou com a presença de várias 

representantes da administração municipal e 
estadual. Durante o evento, houve a distribuição 
de uma agenda anual para as servidoras. A cantora 
Kelly Rosa se apresentou com um repertório cheio 
de sensibilidade, voltado para o Dia Internacional 
da Mulher. 

Servidora da Secretaria de Governo, Ana Lúcia 
Severo sempre participa dos eventos para as 
mulheres da PCR e acredita que o Dia da Mulher 
é um momento de comemoração e de luta por 
mais diretos. “Apesar de achar que todos os dias 
são nossos, acho que temos que ter uma data para 
comemorar. Somos mulheres guerreiras e devemos 
ter equiparação salarial com os homens. Ainda há 
muito preconceito em nosso país”.

Serviço:
Centro de Referência Clarice Lispector
Liga, Mulher - 0800 281 0107
Domingo a domingo, das 7h às 19h 



A comemoração do Dia Internacional da Mulher 
também é sinônimo de prevenção. Dentro da 
programação montada para homenagear as 
mulheres, diversas ações de saúde foram ofertadas 
em todos os Distritos Sanitários do Recife, tais 
como exames de mamografi a, palestras com temas 
como violência contra a mulher e aulas educativas 
sobre câncer de mama e de colo do útero. 
Também foram promovidas ofi cinas de beleza 

com manicure, corte de cabelo, escova, ofi cina de 
bijuterias e massagem. 

Na Unidade de Saúde da Família – USF São José 
do Coque, as mulheres passaram por testes 
rápidos de HIV e aferição de pressão. Todas 
que tinham idade entre 50 e 69 anos realizaram 
exames de mamografi a, oferecidos no caminhão 
equipado com mamógrafo móvel. As usuárias 
também puderam assistir palestras ministradas 
na Central de Alergologia, que abordaram temas 
como “Direitos da Mulher”, “O Papel da Mulher 
na Sociedade” e “Violência Contra a Mulher”. 
A empregada doméstica Josineide da Silva, 
35 anos, participou das discussões e aprovou. 
“É interessante aprender mais sobre nossos 
direitos”, disse. 

A Maternidade Barros Lima foi palco do Dia da 
Beleza. As mulheres tiveram oportunidade de fazer 
limpeza de pele e maquiagem, e receberam muitas 
dicas sobre o assunto. A aposentada Aurenita 
Maria da Silva disse que fi cou muito satisfeita 

com o dia e que está decidida a investir na beleza. 
“Nunca participei de nada parecido, mas achei 
maravilhoso, quero que tenha mais vezes”.

Durante todo o mês também foram realizadas rodas 
de debates sobre a saúde da mulher negra. Os temas 
“Trajetória da Mulher Negra, Saúde e Racismo”, 
“Juventude Negra” e “Gênero, Raça e Justiça” foram 
abordados nas palestras. No dia 18/03, no Memorial 
da Justiça, foi realizada uma ofi cina destinada a 50 
mulheres do sistema penitenciário, onde também 
aconteceu um diálogo sobre a “Identidade da Mulher 
Negra e Saúde”.
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A Prefeitura do Recife lançou ofi cialmente, em 
fevereiro, o novo Portal de Compras do município. 
A ferramenta ganhou um novo layout, mais intuitivo, 
que facilita o acesso às informações para o 
empreendedor interessado em fornecer para a PCR.

A interface da página está mais moderna e dentro 
do padrão dos novos portais da Prefeitura. Nele, 
o empreendedor encontrará as últimas notícias 
relacionadas às compras do Recife, além dos 
avisos de licitações por objeto, o que facilita 
a busca dos certames. O internauta perceberá 
mudanças no acesso à consulta de contratos, no 
acompanhamento das licitações de acordo com 
a situação (em andamento e concluídas) e  na 
disposição dos processos licitatórios, que também 

vêm organizados por grupos, de acordo com o 
órgão demandante.

Além disso, foi criado um cadastro único dos 
fornecedores e interessados, que desburocratiza o 
acesso aos editais. Antes, para cada busca realizada, 
era necessário que o interessado colocasse 
seus dados pessoais. Para facilitar o acesso a 
informações gerais relacionadas aos processos, foi 
criada uma área de links de interesse como o da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Dívida 
Ativa da União, FGTS, INSS e Receita Federal.

NOVO PORTAL DE COMPRAS NOVO PORTAL DE COMPRAS 
DA PCR ENTRA NO AR
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Ao contrário do que dizem algumas pessoas, 
o feminismo não está ultrapassado. É um movimento 
mais necessário do que nunca, levando em consideração 
questões como a violência de gênero e a desigualdade 
de oportunidades ainda vigente na sociedade, em todo 
o mundo. Tem quem diga também que todo dia é dia 
da mulher. E é mesmo, assim como é dia do homem, 
da criança - do ser humano, afi nal. Mas, enquanto ainda 
houver diferenças no tratamento das pessoas só porque 
elas são de gêneros diferentes, teremos ainda muito 
o que fazer, muito porque lutar. O Dia Internacional 
da Mulher existe com esse propósito, de chamar 
a atenção para as situações de violência, física, moral 
ou social, contra as mulheres. O Jornal de Valor vem 
se somar a esta luta, e entrega a vocês uma edição 
especial, todinha em homenagem a elas. Boa leitura!

Expediente:

GERALDO JULIO
Prefeito do Recife

LUCIANO SIQUEIRA
Vice-Prefeito do Recife

ALEXANDRE GABRIEL
Secretário de Imprensa

SILENO GUEDES
Secretário de Governo 
e Participação Social

MARCONI MUZZIO
Secretário de Administração 
e Gestão de Pessoas

DANIELLE LIMA 
MARCELLA SAMPAIO
Edição e revisão

MARCELLA SAMPAIO
Projeto Editorial

LUISA VIDOR
Jornalista Responsável

HEITOR PONTES
Projeto gráfi co 
e diagramação

Tiragem: 5.000 exemplares, Distribuição gratuita.
Telefone: 81 3355.8687 
E-mail: imprensa.sadgp@recife.pe.gov.br

Serviço:
www.recife.pe.gov.br/portaldgco



Quando pensamos na trajetória das mulheres 
durante toda a história, só podemos nos orgulhar. 
Hoje, elas estão no mercado de trabalho, são 
qualifi cadas e ocupam lugares de destaque 
na sociedade, inclusive sendo as principais 
representantes do governo de vários países. 
Porém, ainda há muito o que avançar. Várias ainda 
sofrem violência, têm seus diretos suprimidos ou 
simplesmente desconhecem que são iguais a todos.

Arenilda Duque, conhecida carinhosamente pelos 
colegas de trabalho como Dida, 52 anos, tem em 
sua essência a luta pela igualdade. Formada em 
Pedagogia e natural de Paulo Afonso, interior da 
Bahia, desde pequena teve incentivo da família 
para “ganhar o mundo”. Quando criança, teve 
paralisia infantil e por isso, a cadeira de rodas a 
acompanha desde lá. “As pessoas esquecem que 
a cadeira é apenas um acessório e há uma pessoa 
sentada nela”, comenta.

No entanto, isso nunca a impediu de estudar 
e trabalhar. Como pedagoga, trabalhou na 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), já engajada na causa por mais direitos 
para a pessoa com defi ciência. Em 2008, o Recife 
entrou na sua história. A aprovação no concurso 
da Prefeitura do Recife fez com que ela passasse 
a morar sozinha e começasse a atuar diretamente 

na luta feminista. E ainda mais, lutasse por espaço 
para as mulheres com defi ciência, segmento 
que tinha pouca representação dentro da 
administração pública.

Quando lembra das conquistas nesses sete anos 
de PCR, Dida fala com orgulho que o Recife foi a 1º 
cidade do Brasil a realizar o Encontro Municipal de 
Mulheres com Defi ciência. A partir dele, em 2013 e 
2014, já foram realizados dois novos encontros, um 
estadual e outro nacional. “No evento, pudemos 
discutir temas de relevância e propor para o poder 
público ações de inclusão e de combate à violência 
contra as mulheres”.

No próximo dia 24 de abril, mais uma etapa será 
concluída. Após passar por uma seleção que 
escolheu 50 pessoas entre 500 de todo o Estado, Dida 
apresentará seu trabalho de conclusão de curso 
na pós-graduação em “Gênero, Desenvolvimento 
e Políticas Públicas”, da Universidade Federal de 
Pernambuco. Ela e mais três colegas falarão sobre a 
violência contra a mulher com defi ciência. “Existe 
pouca bibliografi a sobre o assunto e acredito que 
esse trabalho será um marco”, diz, com esperança. “E 
o futuro?” - pergunto. “Tenho vontade de escrever 
um livro sobre a minha vida. Quem sabe no próximo 
Dia da Mulher faço o lançamento?” Já estamos 
esperando, Dida.
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Parabéns aos servidores 
pelos dias do:
Dia do Bibliotecário • 12/03
Dia do Diagramador • 28/03
Dia do Revisor • 28/03

AGENDA

Incentivo à atividade física
A partir das 9h
• Segunda: 12º, 13º, 14º e 15º andares
• Terça: 8º, 9º, 10º e 11º andares
• Quarta: 4º, 5º, 6º e 7º andares
• Quinta: 1º, 2º, 3º
   andares e térreo/subsolo


