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Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher

Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra - CRMEB

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra tem atendimento especializado as
mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexual, realizando atendimentos e
acompanhamentos através da sua equipe multiprofissional (psicólogas, assistentes sociais,
advogadas, terapeuta e arte educadora). Neste mês foram realizados 15 atendimentos
iniciais (de usuárias que procuram por primeira vez o serviço).  As usuárias são
acompanhadas sistematicamente de acordo com as necessidades apresentadas; neste mês
foram realizados 182 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 109
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 45 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 28 atendimentos sistemáticos, orientando às
usuárias através do acompanhamento às Delegacias Especializadas de Atendimento à
Mulher para instauração de denúncia e solicitação de medida protetiva, acompanhamento
em audiências e verificação do andamento dos processos no judiciário. Também foram
realizados 12 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 12 orientações.

Programa Ronda Maria da Penha - RMP

Esta iniciativa tem como objetivos: Monitorar o cumprimento das medidas protetivas de
urgência deferidas em favor de mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
através da realização de visitas tranqüilizadoras periódicas de acompanhamento preventivo,
garantindo a integridade física e psicológica e reduzindo a reincidência de agressões contra
as mesmas. Bem como, orientando-as sobre os seus direitos e sobre a sua própria segurança
e realizando o encaminhamento para a rede de atendimento quando for necessário.
O Termo de Cooperação celebrado entre o Município de João Pessoa, por meio da Secretaria
Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres - SEPPM e da Secretaria de Segurança
Urbana e Cidadania – SEMUSB e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, estabelece as diretrizes e
responsabilidades para a efetivação do serviço.

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por meio do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, encaminha semanalmente uma lista de mulheres detentoras de
Medidas Protetivas de Urgência - MPU para o Programa Ronda Maria da Penha, cuja equipe
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é formada atualmente por 5 profissionais da SEPPM e 8 da Guarda Civil Municipal – GCM.
Neste mês, a equipe da GCM realizou 21 visitas tranquilizadoras e 89 monitoramentos de
mulheres já inseridas no programa. As visitas tranquilizadoras consistem no
acompanhamento no domicílio ou no local de risco das mulheres inseridas no programa, que
atualmente são 30. As visitas são realizadas em viatura adesivada, viabilizando a fácil
identificação do veículo como pertencente ao programa. As Rotas de Monitoramento são
ações que consistem em circular na viatura nos locais que a mulher informa como
frequentados pelo agressor, de forma a identificar sua presença dentro do raio de
abrangência da medida protetiva de urgência e, se for o caso, tomar as providências
necessárias para afastá-lo.

O Setor Jurídico realizou 52 acompanhamentos processuais das usuárias atendidas na RMP,
no Juizado e nas DEAMS, assim como 52 atendimentos jurídicos , entre presenciais na sede
da RMP (localizada 1° andar do Paço Municipal), vai telefônica e via aplicativo de mensagens.

Palestras sobre enfrentamento à violência contra as mulheres

Foram realizadas duas ações, a primeira, realizada no CPICS Canto da Harmonia, no bairro de
Valentina, contou com participação de 34 pessoas. A segunda foi realizada na Igreja do
Nazareno – Sonho Meu, no bairro de Valentina e teve a participação de 80 mulheres, fieis da
referida igreja.  Nestas ações a equipe técnica da SEPPM  apresentou os serviços e políticas
de enfrentamento a violência contra as mulheres no município de João Pessoa e distribuiu
material informativo.

Roda de diálogo sobre enfrentamento à violência contra as mulheres

Com o objetivo de dialogar com as profissionais da Unidade de Pronto Atendimento - UPA -
Cruz das Armas sobre a violência contra as mulheres, bem como divulgar os serviços de
enfrentamento a violência contra as mulheres da SEPPM, foi realizada esta ação, que contou
com a presença de 15 pessoas entre usuárias e profissionais do serviço. Na ocasião, foram
debatidos assuntos como o fenômeno da violência, Lei Maria da Penha, ciclo da violência e
os diferentes tipos de violência existentes (física, moral, sexual, psicológica e patrimonial),
além da divulgação dos serviços ofertados pela PMJP no enfrentamento a violência contra a
mulher.
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Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês, a equipe da Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher
participou de reunião de Reunião da Câmara Técnica de Enfrentamento a Violência contra as
Mulheres, cuja pauta foi elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres e a elaboração do regimento interno,

Também foi realizada da equipe da RMP com Coordenadoria da Mulher em situação de
Violência Doméstica do Tribunal de Justiça da Paraíba, representada pela Coordenadora e
Juíza Dra. Graziella Queiroga, representado na qual ficou definido que o 2 técnicos da RMP
tornam-se aptos a terem acesso ao PJE do TJPB, com senha e token,  estando seus dados
pessoais e profissionais cadastrados por meio de ofício no sistema do Tribunal de Justiça da
Paraíba, o que agilizará o acesso aos novos deferimentos de Medidas Protetivas de Urgência
– MPU  concedidas.

Representação institucional da SEPPM

Neste mês, as equipes da RMP e da Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher, participaram da Semana da Justiça pela Paz em Casa no Fórum de Mangabeira ,
disponibilizando informações sobre os serviços de enfrentamento à violência contra as
mulheres existentes em João Pessoa e ainda um advogado para atuar junto à Defensoria
Pública no acompanhamento de novas usuárias convidadas a inserir-se no Programa.

A coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM participou da
reunião da Rede Estadual de Atenção às Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência Doméstica e Sexual – REAMCAV;

Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza

Atividades Formativas para as Artesãs

A SEPPM vem realizando o acompanhamento e formação junto aos grupos de mulheres
artesãs, considerando que o trabalho artesanal proporciona empoderamento, geração de
renda e contribui para fortalecer os valores, a auto-afirmação e a auto-estima da mulher.



5

Neste mês foram realizados dois Workshops: Amigurumi – Leão, ministrado por Géssica
Almeida, que teve um público de 34 mulheres durante os 3 dias de duração da atividade; e
Crochê, crochê de grampo e tricô, ministrado por Cítia Roseane de Lima, que teve duração
de 3 dias e participação de 64 mulheres. Estas capacitações foram realizadas no Centro de
Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, com o apoio da Loja Lagoa Aviamentos , da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, que disponibilizou o espaço e equipe de
apoio e da Guarda Civil Municipal - GCM, que disponibilizou efetivo para garantir a
segurança nas proximidades do local.

Também teve início o curso Reciclando tecidos, que ensinará técnicas através das quais
podem ser trabalhadas capas de almofadas, tapetes e outros produtos de acordo com a
criatividade das artesãs. Foram realizados dois momentos formativos, dos quais
participaram 10 mulheres do Grupo Sonho de Mulher, do Grotão.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

A  Coordenação de e Enfrentamento à Pobreza participou de 01 reunião com o  grupo Sonho
de Mulher, do bairro Grotão, com  objetivo de continuar o planejamento da capacitação
Reciclando tecidos.

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Processo Seletivo para o VI Curso de Doulas Voluntárias na Comunidade

Durante o mês de agosto foi realizada a primeira etapa do  processo de seletivo das
participantes do curso . As inscrições foram feitas nas sedes dos Distritos Sanitários de João
Pessoa, na sede da Secretaria de Mulheres, nos Centros de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS e Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. O curso, que
é uma ação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPM, em
parceria com o Instituto Cândida Vargas - ICV, Secretaria de Desenvolvimento Social  SEDES e
Associação de Doulas da Paraíba., tem como objetivo facilitar o processo de humanização da
assistência ao trabalho de pré-parto, parto e puerpério imediato, contribuindo para o
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trabalho de humanização do parto, desenvolvido pela Prefeitura de Municipal de João
Pessoa (PMJP), além do trabalho voluntário do Instituto Cândida Vargas - ICV.

O curso possui uma carga horária de 212 horas, sendo 56 horas de formação teórica, 156 de
parte prática. Este ano a formação traz uma inovação, a Educação Perinatal, com o objetivo
de fortalecer o atendimento do serviço da atenção básica em relação às gestantes. A
Educadora perinatal orienta, auxilia, informa e apresenta as mudanças físicas e emocionais
da gravidez, parto e puerpério; ajuda na elaboração do plano de parto; apresenta recursos
não-farmacológicos para lidar com a dor e os desconfortos durante a gravidez, parto e pós-
parto; colabora com a formação do vínculo mãe e bebê, com o aleitamento materno,
acompanha o processo de gestação.

Na parte teórica do curso são abordados temas como: o trabalho de uma Doula;
voluntariado; ética profissional; dinâmicas do parto; aleitamento materno; e práticas
integrativas (exercícios preparativos para o trabalho de parto). As aulas práticas acontecem
dentro do Instituto Cândida Vargas, e USFs, as alunas, supervisionadas, trabalham
diretamente com as mães e com os profissionais da área da saúde. No final do curso é feita
uma avaliação e só após essa análise é entregue o certificado de conclusão do curso.

Representação institucional da SEPPM

A representante da Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos da SEPPM
participou da Reunião do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil
de João Pessoa.

Coordenação de Educação Inclusiva

Atividades Lei Maria da Penha vai às Escolas

Foram realizadas palestras/rodas de diálogo junto aos/às estudantes de 02 turmas do 8° ano
e 02 turmas do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Cícero Leite, localizada no
Bairro de Valentina; e junto aos/às estudantes de 02 turmas do 9° ano e aos/às
professores/as da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, localizada no Bairro de Mangabeira.
Participaram desses momentos 202 pessoas. As atividades iniciaram com uma apresentação
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do fazer da Coordenação de Educação Inclusiva e da SEPPM, após a qual realizou-se uma
roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha, onde se contou a história de Maria da Penha e
o porquê da importância dessa Lei. Posteriormente, apresentaram os tipos de violência que
são enquadrados na Lei e explicou-se o que é o ciclo de violência. E finalmente, realizou-se a
apresentação e distribuição da Cartilha “Maria da Penha vai às Escolas”, produzidas pela
Coordenação de Educação Inclusiva da SEPPM e repassadas informações sobre os serviços
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, como a Lei Parada Segura, Ronda
Maria da Penha - RMP e Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB.

Palestra sobre Violência de Gênero e aplicabilidade da Lei Maria da Penha: um diálogo
com a rede municipal de ensino de João Pessoa.

Com a presença de 280 pessoas, entre diretoras/es de escolas, psicólogas/os, assistentes
sociais e diretoras de Centros de Referência da Educação Infantil, foi realizada esta atividade
em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha, que no dia 07 de agosto celebrou 13
anos de existência.

A atividade, realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB,
teve início com uma fala de saudação da Secretária de Educação, Edilma Ferreira, e da
Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Urquiza. Depois desse momento
inicial, foi realizada uma apresentação cultural por crianças do CREI Júlia Ramos, que
declamaram um cordel abordando a temática da Lei Maria da Penha e coreografaram a
música da Campanha Quem ama abraça.

Dando continuidade aos trabalhos, foi realizada palestra pela Prof. Dra. Tatyane Guimarães
Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, que discorreu para o público sobre o
histórico das lutas feministas que mobilizaram a criação da Lei Maria da Penha e a
experiência da contextualização desta legislação para o cotidiano do espaço escolar.

Depois desta palestra foram apresentados os serviços da secretaria, no tocante ao
enfrentamento a violência contra as mulheres: Ronda Maria da Penha e Centro de
Referência da Mulher Ednalva Bezerra. A atividade foi finalizada com o compromisso da rede
municipal de ensino de João Pessoa de discutir mais aprofundadamente a questão da
violência que acontece com as adolescentes.
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Roda de diálogo sobre enfrentamento à violência contra as mulheres no Maria de Fátima
Amorim Navarro

Foi realizada uma roda de diálogo junto mães de alunos/as, funcionários/as e direção do
Centro de Referência em Educação Infantil - CREI Maria de Fátima Amorim Navarro,
localizado no Bairro José Américo. Participaram da atividade 30 pessoas. Num momento
inicial da conversa, foi falado sobre a importância de se debater este assunto tão presente
no cotidiano das famílias brasileiras, e para respaldar nossas informações foram colocados
os números da violência contra as mulheres no Brasil e em João Pessoa.

A continuação, foi apresentada a Lei Maria da Penha, o que ela aborda, quais são os tipos de
violência, e quais os avanços na vida das mulheres depois do advento da Lei.

A conversa teve a contribuição de todas as mulheres presentes, que colocaram situações
que as mesmas vivenciaram e ainda vivenciam em seus relacionamentos. Algumas falaram
sobre como conseguiram superar o ciclo da violência e outras falaram o quanto ainda é
difícil para a mulher romper esta barreira.

Em seguida foram apresentados os serviços da SEPPM, como também, ad rede de proteção
as mulheres em situação de violência. No final da atividade, chegou uma mulher, ainda com
as marcas da violência que acabara de sofrer de seu marido e contou da força que teve para
ir até a delegacia denunciar as agressões sofridas, incentivando assim a todas as mulheres
presentes a não se calarem diante da violência.

Total de Recursos Despendidos

Empenho Data do
Empenho

Unidade
Orçamentária

Favorecido Valor
Empenhado

Valor
Liquidado

Valor
Pago

Saldo a
Pagar

580088 06/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ÁLAMO SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA

350,00 0,00 0,00 0,00

580089 06/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

1.958,20 0,00 0,00 0,00

580090 06/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ADRIANA
GONCALVES

URQUIZA DE SA

0,00 0,00 0,00 0,00
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580091 06/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

EDVANDO MENDES
DA SILVA

0,00 0,00 0,00 0,00

580092 06/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA DAS GRAÇAS
ARAÚJO FARIAS

0,00 0,00 0,00 0,00

580093 13/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

220,32 0,00 0,00 0,00

580094 22/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

B J COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

111,60 0,00 0,00 0,00

580095 22/08/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ESPERANÇA
DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS
ALIMENTICIOS

INDUSTRIALIZADOS
EIRELI - ME

324,00 324,00 0,00 324,00

580096 29/08/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

74.243,35 74.243,35 74.243,35 0,00

580097 29/08/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

45.867,34 45.867,34 45.867,34 0,00

650001 06/08/2019 FUNDO
MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA
MULHER

BANCO DO BRASIL
S/A .

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 123.074,81 120.434,69 120.110,69 324,00

http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/despesas/detalhes


