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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 11 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 175 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 107
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 34 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 34 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 26 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 9 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 115 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 32. 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 08 acompanhamentos processuais das usuárias atendidas na RMP,
(no Juizado, nas DEAMS e a acessando o sistema PJE do Tribunal d Justiça da Paraíba -
TJ/PB), assim como 53 atendimentos jurídicos , entre presenciais na sede da RMP (localizada
1° andar do Paço Municipal), via telefônica e via aplicativo de mensagens.

Roda de Diálogo sobre violência contra as mulheres e suicídio

Esta ação, realizada no CPICS Canto da Harmonia, no bairro de Valentina, contou com
participação de 22 pessoas, que receberam informações e orientações por parte da equipe
técnica da SEPPM,q eu apresentou  os serviços e políticas de enfrentamento a violência
contra as mulheres no município de João Pessoa e distribuiu material informativo.

Dia de quem cuida de mim

Este evento, realizado na Escola Municipal Leônidas Santiago - Bairro Rangel, teve como
objetivo a sensibilização  sobre a violência contra as mulheres e a divulgação dos serviços de
enfrentamento a violência contra as mulheres existentes na Secretaria de Políticas Públicas
para Mulheres de João Pessoa. A  atividade contou com a participação de 100 pessoas entre
mães, estudantes e profissionais da escola.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês, a coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM
participou da reunião da Câmara Técnica de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres,
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que teve como objetivo Dialogar sobre os trabalhos realizados nos Grupos de Trabalhos
(GTs) para construção do I Plano de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Foram
apresentadas as propostas parciais resultantes dos 05 GTs, que serão compiladas em um
único documento. Foi discutido também sobre a Plenária Municipal para Construção do I
Plano de Enfrentamento à Violência contra a mulher, a ser realizada em dezembro.

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.

Neste mês foram realizados o Workshop de Amigurumi e Crochê, ministrados por Cítia
Roseane de Lima, que teve duração de 3 dias e participação de 59 mulheres. E o Workshop
de Crochê Básico e Ponto Russo, ministrado pelas artesãs da SEPPM, Géssica Almeida e Ana
Paula Andrade, que teve duração de 3 dias e participação de 33 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 foi dada continuidade ao curso Reciclando tecidos, que ensina técnicas através das
quais podem ser trabalhadas capas de almofadas, tapetes e outros produtos de acordo com
a criatividade das artesãs. Foram realizados três momentos formativos, dos quais
participaram 10 mulheres do Grupo Sonho de Mulher, do Grotão.

Exposição e Comercialização de produtos de artesãs no Paço Municipal

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPM, por meio da
coordenação de trabalho e enfrentamento a pobreza realizou uma exposição e
comercialização de produtos confeccionados pelas artesãs que participaram da capacitação
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‘Ela Pode Empreender’ do Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), com apoio do
Google. O evento aconteceu no hall do Paço Municipal.  Esse momento de comercialização
constituiu a última fase da capacitação que é fundamental para as artesãs. Durante os dois
dias de treinamento, elas receberam várias orientações a exemplo de como atender o
cliente, como fazer uma abordagem adequada, a melhor forma de organizar seus produtos,
a etiquetagem de preços, entre outras dicas, e neste dia de exposição e comer4cialização de
produtos, as artesãs tiveram a oportunidade de colocar em prática todas as técnicas
aprendidas na capacitação por meio deste espaço de comercialização.

Exposição e Comercialização de produtos de artesãs no Dia da Crocheteira

Em comemoração ao Dia da crocheteira, celebrado em 12 de setembro, foi realizada
exposição e comercialização dos produtos de 70 artesãs, em stands localizados na lateral da
Loja Lagoa Aviamentos, situada na Lagoa Parque Solon de Lucena. O evento contou com o apoio da
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, da Loja Lagoa Aviamentos e da Associação de
Artesãos de Cabedelo.

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Processo Seletivo para o VI Curso de Doulas Voluntárias na Comunidade

Durante o mês de setembro foram realizadas a segunda e terceira etapas do  processo de
seletivo das participantes do curso . Durante dois dias, na sede do Instituto Cândida Vargas -
ICV , foram realizadas entrevistas presenciais, em grupo  e individuais, com caráter
classificatório, junto a 90 candidatas. As entrevistas foram realizadas por 03 equipes de
entrevistadora, cada uma composta por uma representante da SEPPM, uma do ICV e uma
da Associação de doulas da Paraíba – ADPB. Posteriormente, a comissão responsável pela
seleção das cursistas da VI Turma do curso de Doulas reuniu-se para finalizar a seleção das
30 candidatas selecionadas. A lista final das candidatas selecionadas foi publicada no site da
PMJP e pode ser conferida neste link: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretaria-das-
mulheres-divulga-a-lista-das-selecionadas-para-curso-de-doulas/
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Solenidade de abertura do Curso de Doula e Educadora Perinatal

Foi realizada solenidade de abertura do Curso de Doulas e Educadora Perinatal. Na ocasião
estiveram presentes autoridades, futuras cursistas da VI Turma, doulas de turmas anteriores
e pessoas da sociedade civil em geral, totalizando 100 participantes.
A solenidade, realizada no auditório do Paço Municipal,  iniciou com mesa de abertura, onde
estiveram presentes membros da SEPPM, Secretaria Municipal de Sáude - SMS, ADPB, ICV e
Apice On.  Após, houve aula inaugural com o tema “História do parto nascimento no Brasil e
as políticas públicas para as mulheres”, com a palestrante e Doula Ana Lúcia Pinto.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

A representante da Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos da SEPPM
participou da reunião de apresentação do projeto elaborado pelas residentes em saúde
básica da rede municipal para o GT de Saúde da Câmara Técnica Municipal de
Monitoramento ao Enfrentamento à Violência contra a Mulher

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 03 turmas do 8° ano
e 02 turmas do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Dom Helder Câmara,
localizada no Bairro de Valentina;  junto aos/às estudantes de 01 turma do 8° ano e 01 turma
do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Cônego João de Deus, localizada no
Bairro de Expedicionários; junto aos/às estudantes de 02 turmas do 9° ano e aos/às
professores/as da Escola Municipal José Américo, localizada no Bairro de José Américo; junto
aos/às estudantes de 01  turma do 7° ano, 01 turma do 8° ano e 01 turma do 9° ano e aos/às
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professores/as da Escola Municipal Chico Xavier, localizada no Bairro do Bessa; e junto
aos/às estudantes de 02 turmas do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal
Virginius da Gama, localizada no Bairro de Mangabeira I.  Também foi realizada uma roda de
diálogo junto aos/às estudantes das turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA Noturno
e aos/às professores/as da Escola Municipal Lions Tambaú, localizada no Bairro de
Bancários.

Participaram desses momentos 435 pessoas. As atividades iniciaram com uma apresentação
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.

Total de Recursos Despendidos

Empenho Data do
Empenho

Unidade
Orçamentária

Favorecido Valor
Empenhado

Valor
Liquidado

Valor
Pago

Saldo a
Pagar

580098 02/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA DAS GRAÇAS
ARAÚJO FARIAS

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

580099 02/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ADRIANA
GONCALVES

URQUIZA DE SA

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

580100 02/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

EDVANDO MENDES
DA SILVA

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

580101 03/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARFLY COMERCIO
E TURISMO

1.447,10 1.447,10 1.447,10 0,00
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580102 11/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

BRUNO BARBOSA
DE SOUZA EIRELI

558,00 0,00 0,00 0,00

580104 17/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

REGINA MARLENE
BONFÁ DOS

SANTOS

181,44 181,44 181,44 0,00

580105 17/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

789,48 0,00 0,00 0,00

580106 17/09/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

495,72 0,00 0,00 0,00

580107 27/09/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

72.869,51 72.869,51 72.869,51 0,00

580108 27/09/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

45.951,34 45.951,34 45.951,34 0,00

TOTAL: 122.292,59 120.449,39 120.449,39 0,00

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


