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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 13 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 141 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 63
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 41 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 37 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 14 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 8 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 7 da Guarda Civil Municipal – GCM.
Neste mês, a equipe da GCM realizou 13 visitas tranquilizadoras e 123 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 33. 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 02 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 57 atendimentos jurídicos , entre presenciais na sede da RMP (localizada
1° andar do Paço Municipal), via telefônica e via aplicativo de mensagens.

Ato Simbólico na Praça as Mulheres para o Fortalecimento da Rede de Proteção das
Mulheres em Situação de Violência

Na ocasião de aniversário de 02 anos de inauguração da Praça das Mulheres, no parque da
Lagoa, foi realizado ato simbólico com o objetivo de fortalecer a Rede de Atendimento e
divulgar os serviços ofertados pela rede de enfrentamento a violência contra a Mulher da
PMJP.  Na atividade, a equipe da SEPPM esteve juntamente com a equipe da SEDES (CREAS;
CRAS), SEMUSB, Guarda Municipal, OAB, UFPB e sociedade civil em geral refletindo sobre a
violência contra as mulheres e como intensificar o enfrentamento. Participaram desde
evento 80 pessoas.

Semana da Justiça pela Paz

O setor jurídico da Ronda Maria da Penha participou da Semana da Justiça pela Paz,
divulgando o serviço durante 5 dias deste evento organizado pelo Tribunal de Justiça da
Paraíba – TJ/PB, no Fórum Criminal da capital.
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Sarau Poético pelo fim da violência contra as mulheres

Neste evento, alusivo aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, foi
feita a apresentação, por meio de cordel, de um caso grave de violência contra a mulhe,r
que referencia a situação das mulheres antes da Lei Maria da Penha.  O sarau foi realizado
no Hotel Globo contou com a participação de 70 pessoas, entre membros do Ministério
Público, Poder Judiciário, Prefeitura Municipal de João Pessoa e sociedade civil em geral

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês, as coordenações de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM, de
Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e da Ronda Maria da Penha – RMP participaram da
reunião da Câmara Técnica de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, que teve
como objetivo apresentar as propostas resultantes dos 05 Grupos de Trabalhos (GTs) para
realização do I Plano de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres. Também a
Coordenação da RMP participou de reunião de Planejamento da Semana de Justiça pela Paz,
atendendo convite da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do
Tribunal de Justiça da Paraíba.

Representação institucional da SEPPM

A Coordenação de  Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SEPPM participou do I
Seminário Materno Infantil (Atenção Integral às adolescentes e mulheres em situação de
violência sexual), realizado pelo Instituto Cândida Vargas – ICV, na Faculdade De Ciências
Medica da Paraíba. Também participou da Inauguração do Comitê de Políticas de Prevenção
e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, realizado no Auditório do CCJ – UFPB. A
atividade, organizada pelo Fórum de Mulheres em Luta da UFPB,   teve como objetivo
assinar  o Protocolo de Intenções Técnico-Científico para fortalecer o Atendimento e
enfrentamento a violência contra a Mulher. Também uma representante da  Ronda Maria
da Penha participou da homenagem da Assembleia Legislativa da Paraíba à Rede Sororidade
da OAB/PB.
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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 e Crochê e Amigurumi Natalino, ministrado
por Cítia Roseane de Lima, que teve duração de 3 dias e participação de 52 mulheres e o
Workshop de Crochê Básico e Ponto Russo para iniciantes, facilitado pelas artesãs da SEPPM, Géssica
Almeida e Ana Paula Andrade, que teve duração de 2 dias e contou com a participação de 32
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 realizado o Workshop Tricocheteando, facilitado por Vitória Quintal (artesã reconhecida
a nível nacional). O evento foi realizado em parceria com a Coats Correntes (que disponibilizou a
vinda da facilitadora e suas despesas, além de brindes para todas as participantes). Lagoa
Aviamentos (articulou junto com a SEPPM a vinda da facilitadora, realizou mobilização para
inscrições, café e descartáveis) e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do
Estado da Paraíba – SINTEP, que disponibilizou o auditório onde foi realizada esta formação para 150
mulheres acompanhadas pela SEPPM.

Também foi realizada a Capacitação ‘Empreendedoras em Ação- Finanças’, em parceria com
o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME). Neste evento realizado no CECAF, foram
abordados temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo
e empregabilidade, tais como: Fluxo de caixa, orçamento e precificação. Segundo a
embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e também a facilitadora da capacitação,
Alessandra Gomes, conforme pesquisas realizadas pela Rede Mulher Empreendedora, que é
pioneira nesse sentido, uma das grandes dificuldades das mulheres em empreender diz



6

respeito à liberação de crédito, por isso foram convidadas várias instituições financeiras
(SICRED, SANTANDER, SICOOB).

O IRME, fundado em 2017, tem como propósito apoiar e respaldar os projetos e iniciativas
que empoderem empreendedoras, garantindo independência financeira e de decisão
pessoal. Acredita que quando uma mulher é empoderada financeiramente, ela não muda só
a realidade de sua família, mas também a da sociedade, pois quando elas têm negócios que
dão certo, investem em suas comunidades, especialmente, para que haja um contínuo
desenvolvimento, e tratam seus públicos de interesse como uma família estendida, pois
acreditam no poder colaborativo para melhorar o mundo. Ela Pode – É uma iniciativa do
IRME com o apoio do Google, cujo objetivo é capacitar 135 mil mulheres brasileiras,
garantindo independência financeira e poder de decisão sobre seus negócios e vidas. As
capacitações são oferecidas gratuitamente para mulheres em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, de acordo com as demandas apresentadas em cada região, com atenção
especial para o Norte e Nordeste.

Comercialização de produtos artesanais no I Festival do Abacaxi

O I Festival do Abacaxi na CECAF que aconteceu durante 03 dias, foi um evento realizado
pelo João Pessoa Artesã (que é coordenado pela primeira dama Maísa Cartaxo) em parceria
com a SEDURB, que sediou o evento no CECAF, Programa João Pessoa Cidade Criativa da
UNESCO e a SEPPM, assim como outras secretarias da PMJP. Neste evento 150 mulheres
acompanhas pela SEPPM através da Coordenação de Trabalho e Enfrentamento a Pobreza
tiveram oportunidade de expor e comercializar seus peças e enfim alcançar o objetivo do
trabalho desta coordenação que diz respeito a geração de trabalho e renda para pessoas em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e emocional.
Dentre as tipologias artesanais contamos com o crochê, crochê de grampo, tricô, costura
criativa, amigurumi, pintura em tecido, bonecas de pano, trabalhos em feltro, trabalhos em
MDF e trabalhos com fitas.
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Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

II Mostra de Práticas Integrativas e Complementares

A ação, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no Parque da
Lagoa, teve um público beneficiário de 200 pessoas. Os seus objetivos foram: apresentar os
serviços de Práticas Integrativas e Complementares ofertados pela Prefeitura Municipal de
João Pessoa; Informar as/os usuárias/os da Rede de Saúde Pública sobre a existência das
Práticas Integrativas e Complementares nos serviços ofertados; Apontar quais são as
Práticas e onde são ofertadas dentro do Município; e Divulgar os serviços ofertados pela
Prefeitura Municipal de João Pessoa e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no
enfrentamento a violência contra as Mulheres.

A mostra contou com a participação de cerca de 30 profissionais dos Distritos Sanitários (I a
V), além de profissionais dos CPICS do município de João Pessoa.
Os serviços ofertados para o público foram: Aurículoterapia, Orientação Postural, Ventosa,
Argiloterapia, Florais, Reiki, Quick Massage, Yoga, Zumba e Massoterapia.

Representação institucional da SEPPM

A Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos participou do I Seminário
Materno-Infantil Apice On, realizado durante dois dias na Faculdade de Ciências Médicas 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 Leônidas Santiago,
localizada no Bairro de Rangel;  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 02 turmas do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal
Presidente João Pessoa, localizada no Bairro de Jardim Veneza; junto aos/às estudantes de
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02 turmas do 9° ano e aos/às professores/as da Escola Municipal Francisca Pereira de
Nóbrega,  localizada no Bairro do Cristo; junto aos/às estudantes de 03 turmas do 8° ano e
03 turmas do 9° 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 9° ano e aos/às
professores/as da Escola Municipal Maria Antônia do Socorro Machado, localizada no Bairro
de Paratibe. 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
Ubirajara Targino, localizada no Bairro do Cristo.

Participaram desses momentos 618 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.

Dia da Consciência Negra

A Coordenação de Educação Inclusiva da SEPPM participou do evento alusivo ao Dia da
Consciência Negra, celebrado na Escola Municipal Presidente João Pessoa, localizada no
bairro do Jardim Veneza e que teve a participação de todos os alunos do Fundamental II,
turno manhã. O evento, que teve participação de 335 pessoas, fez parte do Projeto
Pedagógico da Escola que abordou a temática da mulher e da negritude com os professores
de história, português, educação física e artes.

A SEPPM apresentou da população negra, e em especial da mulher negra, fazendo o recorte
da desigualdade e violência, abordando também sobre a necessidade da auto estima e
empoderamento da juventude em se reconhecer negra e não baixar a cabeça diante de
qualquer sinal de racismo.

A atividade também contou com apresentações de danças e coreografias executadas pelas
alunas do 9° ano. Teve também uma exposição com pinturas de figuras negras. As alunas e
alunos do 5° ano recitaram poesias na temática da mulher. Teve também uma roda de
capoeira.
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Total de Recursos Despendidos

Empenho Data do
Empenho

Unidade
Orçamentária

Favorecido Valor
Empenhado

Valor
Liquidado

Valor
Pago

Saldo a
Pagar

580123 06/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

PORT
DISTRIBUIDORA DE

INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA

1.428,30 0,00 0,00 0,00

580124 06/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

PORT
DISTRIBUIDORA DE

INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA

158,70 0,00 0,00 0,00

580125 06/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JSB DISTRIBUIDORA
LTDA-ME

1.059,04 0,00 0,00 0,00

580126 06/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ALIANÇA
DISRIBUIDORA DE

MATERIAIS EM
GERAL LTDA - ME

213,34 0,00 0,00 0,00

580127 12/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

119,60 0,00 0,00 0,00

580128 12/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JOSE DA SILVA
ARAUJO FILMAGEM -

ME

800,00 0,00 0,00 0,00

580129 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA DAS GRAÇAS
ARAÚJO FARIAS

1.750,98 0,00 0,00 0,00

580130 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ADRIANA
GONCALVES

URQUIZA DE SA

2.602,08 0,00 0,00 0,00

580131 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA DA
CONCEIÇÃO DA

ROCHA

1.750,98 0,00 0,00 0,00

580132 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

587,44 0,00 0,00 0,00
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580133 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

784,89 0,00 0,00 0,00

580134 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

119,34 0,00 0,00 0,00

580135 26/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

N F INDUSTRIA E
COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
ME

912,63 0,00 0,00 0,00

580136 28/11/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

64.209,49 64.209,49 64.209,49 0,00

580137 28/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

MARIA GORETTE
LOPES STEOLA DE

OLIVEIRA

3.600,00 0,00 0,00 0,00

580138 28/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

BIANCA DO REGO
CARNEIRO

2.160,00 0,00 0,00 0,00

580139 28/11/2019 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOAO

PESSOA

46.618,00 46.618,00 46.618,00 0,00

580140 28/11/2019 GABINETE DO
SECRETÁRIO

WEBTRIP AGÊNCIA
DE VIAGENS E

TURISMO EIRELLI

6.319,08 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 135.193,89 110.827,49 110.827,49 0,00

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


