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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 8 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
143 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 89 acompanhamentos
sistemáticos; o Setor Social realizou 31 encaminhamentos e monitoramentos; e o Setor
Jurídico realizou 23 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 13
atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 11 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 5 da Guarda Civil Municipal – GCM.
Neste mês, a equipe da GCM realizou 18 visitas tranquilizadoras e 165 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 10 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 46 atendimentos jurídicos , entre presenciais na sede da RMP (localizada
1° andar do Paço Municipal), via telefônica e via aplicativo de mensagens.

Palestras sobre violência contra as mulheres

A primeira ação, realizada na Associação dos Moradores do Baleado , no bairro de Cruz das
Armas, contou com participação de 80 pessoas. A segunda ação, realizada na Unidade de
Saúde da Família Cidade Verde – Mangabeira, teve a participação de 50 pessoas. Da terceira
ação, realizada na Unidade Integrada de Saúde da Família do Costa e Silva, participaram 25
pessoas.

Nestas atividades, as/os participantes receberam informações e orientações por parte da
equipe técnica da SEPPM, que apresentou  os serviços e políticas de enfrentamento a
violência contra as mulheres no município de João Pessoa e distribuiu material informativo.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês, a coordenação da Ronda Maria da Penha participou de reunião junto com a pela
Secretária da SEPPM e com  UNISIGMA do IFPB realizada, objetivando estabelecer parcerias
na área de TI para as usuárias da Ronda. Também a coordenação e as advogadas da RMP
participaram, junto com a Secretária da SEPPM e a Coordenação de Violência da SEPPM,  de
uma reunião com a Rede Sororidade da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão
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da Mulher da OAB, para viabilizar parcerias e planejar eventos em alusão aos 16 dias de
ativismo em novembro.

A Coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM participou de
reunião junto ao Ministério Público e Poder Judiciário com o objetivo de dialogar ações a
serem realizadas conjuntamente no período dos 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência
contra as mulheres, na qual ficaram definidos 2 eventos a serem realizados em conjunto: 01
Sarau Poético pelo fim da violência contra as mulheres a ser realizado no Hotel Globo e 01
caminhada pelo fim da violência contra as mulheres a ser realizada na orla.

Representação institucional da SEPPM

A Coordenação de  Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM participou de
reunião do Conselho Municipal de Segurança e Direitos Humanos. Também participou da III
Reunião do Fórum Estadual de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres da Paraíba.

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, ministrado por Cítia
Roseane de Lima, que teve duração de 3 dias e participação de 51 mulheres; e o Workshop
de Amigurumi e Crochê, ministrado pelas artesãs da SEPPM, Géssica Almeida e Ana Paula
Andrade, que teve duração de 3 dias e participação de 22 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 realizada a fase final do curso Reciclando tecidos, que ensina técnicas através
das quais podem ser trabalhadas capas de almofadas, tapetes e outros produtos de acordo
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com a criatividade das artesãs. Foi realizada a entrega de certificados às 25 mulheres do
Grupo Sonho de Mulher, do Grotão, que participaram deste curso que teve carga horária d e
20 horas aula . A próxima etapa junto ao grupo é a inserção em comercialização e a
continuidade da assessoria ao grupo . Além da certificação foi realizado roda de dialogo
sobre a prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero com a participação das
profissionais do PSF da comunidade.

Capacita Mulher: João Pessoa que Acolhe

Neste mês, através de parceria de projetos entre a SEPPM e a Aldeias SOS, a Coordenação
de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza foi trabalhar na proposta de realizar assessoria
técnica para a organização de um grupo produtivo informal de mulheres venezuelanas, com
o objetivo de fomentar a geração de trabalho e renda, atividade de fundamental
importância visto que são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade psicológica e
socioeconômica.

Num primeiro encontro foi realizada a apresentação da SEPPM para estas mulheres,
detalhando as principais atividades das coordenações, inclusive colocando-as seus serviços
a disposição das mulheres. Em seguida, por meio de técnicas especificas e dinâmicas da área
da Psicologia Social do Trabalho foi realizado atividade de resgate da cultura do povo
venezuelano em termos gerais, descoberta de talentos e vocações. A partir de reflexões
sobre o resultado alcançado, as mulheres chegam a conclusão que podem se organizar
enquanto grupo produtivo na área da gastronomia, enquanto a Coordenação de Trabalho
assume o compromisso de assessorar a esta mulheres para que possam atingir seu maior
objetivo, de geração de trabalho e renda.

Num segundo encontro a Coordenação de Trabalho facilitou a construção coletiva do nome
do grupo, com foco na identidade cultural, onde chegaram ao nome “Venezolanas
guerreras”; também delimitaram que vão trabalhar dentro da gastronomia com comida
tradicional artesanal venezuelana.

Este trabalho em parceria com a Aldeia SOS integra o Projeto Capacita Mulher que será
realizado com recursos oriundos da emenda impositiva de Nº 352/2018. O nome desta ação
com esse público é denominada Capacita Mulher: João Pessoa que Acolhe.
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Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Palestras sobre Outubro Rosa e violência contra as mulheres

A ação,  realizada na USF Funcionários III e IV, contou com participação de 50 pessoas. A
SEPPM se fez presente na atividade com o objetivo de dialogar com as mulheres presentes
no local sobre violência contra a mulher, a importância da busca por ajuda, pois muitas
doenças são resultado da somatização de diferentes tipos de violências sofridas no
cotidiano, além disso também foi feita busca ativa e divulgação dos serviços de
enfrentamento a violência contra as mulheres ofertados pela PMJP.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

A representante da Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos da SEPPM
participou de reunião junto a residentes de saúde da família e saúde mental da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, objetivando a apresentação final do projeto que será
desenvolvido pelas/os mesmas/os nas USFs do município.

Serão atendidas simultaneamente a USF Saúde e Vida e Integrando Vidas, o projeto piloto
faz parte do planejamento do GT de saúde da Câmara Técnica Municipal de Monitoramento
do Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres, e visa a formação e
sensibilização dos profissionais da área da saúde no combate ao enfrentamento à violência
contra as mulheres, bem como a divulgação e fortalecimento da rede.

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 Apolônio Sales de
Miranda, localizada no Bairro de Cruz das Armas;  junto aos/às estudantes de 01 turma do 8°
ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Ubirajara Targino, localizada no Bairro do
Cristo ; junto aos/às estudantes de 01 turma do 8° ano e aos/às professores/as da Escola
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Municipal José Américo, localizada no Bairro de José Américo; junto aos/às estudantes de 02
turmas do 8° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Fenelon Cãmara, localizada no
Bairro do Geisel; e junto aos/às estudantes de 02 turmas do 8° 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 Severino Patrício,
localizada no bairro de Alto do Mateus.

Participaram desses momentos 305 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

580110 09/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ESPERANÇA
DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS
ALIMENTICIOS

INDUSTRIALIZADOS
EIRELI - ME

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

580111 09/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

330,48 0,00 0,00 0,00

580113 16/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SOS GAS LTDA 148,00 0,00 0,00 0,00

580114 16/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

944,10 0,00 0,00 0,00
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580115 23/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SN FESTAS E
LOCAÇÕES LTDA-ME

188,80 0,00 0,00 0,00

580116 23/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SN FESTAS E
LOCAÇÕES LTDA-ME

377,60 0,00 0,00 0,00

580117 23/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JOSE DA SILVA
ARAUJO FILMAGEM -

ME

960,00 0,00 0,00 0,00

580118 29/10/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

65.876,16 65.876,16 65.876,16 0,00

580119 30/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

330,48 0,00 0,00 0,00

580120 30/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA ME

3.588,00 0,00 0,00 0,00

580121 30/10/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

46.351,34 46.351,34 46.351,34 0,00

580122 30/10/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

SN FESTAS E
LOCAÇÕES LTDA-ME

212,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 119.630,96 112.227,50 112.227,50 0,00

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


