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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 20 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 163 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 78
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 37 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 48 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 29 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 08 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



3

é formada atualmente por 4 profissionais da SEPPM e 7 da Guarda Civil Municipal – GCM.
Neste mês, a equipe multidisciplinar do programa realizou a triagem de 40 casos recebidos,
a partir dos quais, fez contato para apresentação e oferta do serviço. Neste mês, as
mulheres contatadas não manifestaram interesse em serem inseridas no programa (por
diversos motivos, tais como o efetivo afastamento do agressor a partir da expedição da MPU
ou a retirada ou vencimento da medida). A equipe da GCM realizou 23 visitas
tranqüilizadoras de acompanhamento no domicílio ou no local de risco das mulheres
inseridas no programa, que atualmente são 07. Estas visitas são realizadas em viatura
adesivada, viabilizando a fácil identificação do veículo como pertencente ao programa.
Também foram realizadas 08 Rotas de Monitoramento, ação que consiste em circular na
viatura nos locais que a mulher informa como freqüentados pelo agressor, de forma a
identificar a presença do mesmo dentro do raio de abrangência da medida protetiva de
urgência e se for o caso tomar as providências necessárias para afastá-lo.
Também foram realizados 02 atendimentos iniciais na sede da RMP (localizada 1° andar do
Paço Municipal), de mulheres que procuram espontaneamente o serviço ou vieram
encaminhadas pelo CRMEB, a partir dos quais 02 novas mulheres foram inseridas no
programa. O Setor Jurídico realizou 06 acompanhamentos processuais das usuárias
atendidas na RMP, no Juizado e nas DEAMS, assim como 11 atendimentos jurídicos na sede.
Foi realizado, no auditório do Paço Municipal, o evento alusivo aos 100 dias de atuação da
Ronda Maria da Penha, que contou com a participação de 90 pessoas, sendo representantes
dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra a mulher, do
movimento de mulheres, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, entre outras. A
coordenadora da RMP, Mônica Brandão, detalhou a forma de funcionamento do serviço e
apresentou dados qualitativos e quantitativos coletados a partir dos atendimentos
realizados, trazendo o perfil sócio econômico tanto das vítimas quanto dos agressores.
A equipe da RMP participou também, juntamente com as equipes da SEPPM e do CRMEB,
das diversas ações educativas sobre violência contra a mulher e de divulgação dos serviços
da prefeitura, realizadas em vários pontos da cidade, no marco do Mês da Mulher.

Blitz 180

Nesta atividade foi feita a divulgação dos serviços de enfrentamento a violência e orientação
às mulheres do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB e da Lei da Parada
Segura, para motoristas, motociclistas, usuárias/os de transporte coletivo e pedestres.
Durante a intervenção, que aconteceu num ponto estratégico da cidade de João Pessoa,  o
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Parque da Lagoa (Centro), onde foram repassadas informações para 500 pessoas através de
abordagens diretas, nas quais foram distribuídos materiais informativos sobre a temática,
tais como folders e panfletos, entre outros.  Esta ação contou com o apoio da Secretaria de
Segurança Urbana e Cidadania – SEMUSB.

Divulgação da Lei Municipal 13.477/2017 (Cartaz 180) em Lojas do Centro da cidade

Com o objetivo de provocar à adesão dos estabelecimentos comerciais para a fixação do
Cartaz 180 em locais visíveis aos/às clientes e funcionários/as, foi realizada visita a 23 lojas,
para dialogar sobre a importância da utilização do cartaz, sob pena de multa para os
estabelecimentos que se recusarem a aderir à Lei 13.477/2017. Após a realização das
visitas, foi constatado que 22 das 23 lojas exibem o cartaz, atendendo o disposto na lei.

Ação Saúde e Cidadania

A SEPPM participou, junto a outras secretarias municipais, da Ação Saúde e Cidadania,
realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em vários bairros da cidade, visando levar
os serviços disponibilizados pela prefeitura para mais perto da comunidade.

A ação integrada é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, em parceria com
as secretarias de Habitação - SEMHAB, Desenvolvimento Social - SEDES e de Políticas
Públicas para as Mulheres - SEPPM, da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana -
EMLUR, da Defesa Civil e das empresas HINODE e Montpellier.

As 4 ações nas quais a SEPPM participou foram desenvolvidas nos seguintes locais:
Condomínio Residencial Vista Alegre – Colinas do Sul, Condomínio Residencial Nice Oliveira –
Paratibe, Parque da Lagoa e Praça de Mandacaru. Esta última foi uma grande atividade
comemorativa ao 8 de Março, como dia internacional de luta por mais respeito e igualdade
para as mulheres, na qual foram parceiros também o Movimento Mais Mulher na OAB, a
FACENE/FAMENE, a Defensoria Pública da Paraíba e a Associação Brasileira de Mulheres de
Carreiras Jurídicas - ABMCJ.

Através destas ações Saúde e Cidadania, foram ofertados para a população atendimento
médico, de enfermagem e orientações de saúde bucal, bem como aferição de pressão
arterial e glicemia. Também foram disponibilizados outros serviços para os/as moradores/as
das comunidades tais como atualização do cartão de vacinação, testes rápidos para DSTs e
orientações nutricionais e posturais, além de auriculoterapia, argiloterapia e ventosas,
serviço social com acesso aos benefícios sociais, corte de cabelo e serviços de beleza (entre
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eles Spa dos pés , Spa das mãos , limpeza de pele e sorteio pela empresa de produtos para as
mulheres participantes). Através da participação da equipe da SEPPM, foi feita a divulgação
dos serviços de enfrentamento a violência e orientação às mulheres do Centro de Referência
da Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB e da Lei da Parada Segura, alcançando diretamente
3.250 pessoas de vários bairros e comunidades de João Pessoa.

Divulgação dos serviços da SEPPM e do CRMEB no mercados públicos e feiras

Através desta atividade, realizada nos Mercados Públicos de Mangabeira, Torre e Valentina e
no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, foi feita a divulgação dos
serviços de enfrentamento a violência e orientação às mulheres do Centro de Referência da
Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB e da Lei da Parada Segura, alcançando diretamente 400
pessoas que atuam como feirantes ou realizam compras nestes locais.

Palestras e Rodas de Conversa sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Foram realizadas 2 palestras e 3 Rodas de conversa, alcançando 200 pessoas, onde foram
abordados aspectos sobre violência de gênero e doméstica; Lei Maria da Penha
(11.340/2006); dados sobre a violência de gênero e a atuação do Centro de Referência da
Mulher Ednalva Bezerra, como serviço especializado no atendimento/orientação,
acompanhamento e encaminhamento para Rede de atendimento e enfrentamento à
violência contra as mulheres e meninas do município de João Pessoa. A primeira palestra foi
realizada na Escola Dom Ulrico (do SENAC) para alunos/as do curso de menores aprendizes;
Uma segunda palestra foi realizada na Escola Estadual Engenheiro D´Avila Lins (Bayeux), para
alunos/as do ensino médio . 2 rodas de conversa foram realizadas nos Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS de Valentina e 1 no CRAS de Mandacaru.

Palestra - A Violência Doméstica e suas expressões cotidianas: Entender para enfrentar

A referida ação integrou as atividades alusivas aos 08 de março, Dia Internacional da Mulher,
e foi realizada pela Faculdade Mauricio de Nassau em parceria com a SEPPM. Na palestra foi
apresentada a práxis da psicologia no Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, pela
psicóloga Hildevânia Macêdo, pautando-se  pelos princípios que preconiza a política de
enfrentamento a violência contra as mulheres e a  discussão da subjetividade na  interface
com as políticas públicas.  Dialogando sobre o tema, tiveram presentes a secretaria Lidia
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Moura, da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres e Edigleide, usuária
do CRMEB, quem apresentou as narrativas referentes à sua  vivência  no tocante a violência
doméstica sofrida de seu ex-marido e a violência institucional acometida pelo poder
judiciário diante do seu caso. Após, a palestra ocorreu o  debate com o público participante,
120 estudantes dos cursos: Direito, Psicologia, Administração e Assistente Social da referida
faculdade.

Roda de Diálogo com conselheiras/os tutelares de direitos da criança e do adolescente

Neste mês, foi recepcionados no CRMEB, um grupo de conselheiros/as tutelares de direitos
da criança e do adolescente, para os/as quais foram apresentados os serviços e
organograma do CRMEB e da SEPPM e junto a quem foram debatidos o fluxo dos
encaminhamentos e a contra referência dos atendimentos, de forma de fortalecer as ações
em rede.

Mulheres Cantam na Praça  / Anima Centro / Sabadinho Bom

Durante o mês de março, várias cantoras e grupos musicais integrados principalmente por
mulheres se apresentaram nas praças e logradouros públicos da cidade.  No projeto
Mulheres Cantam na Praça, teve a apresentação conjunta das cantoras Dandara Alves, Meire
Lima, Diana Miranda e Renata Arruda e do Grupo Catadores de Arte (da EMLUR), no Parque
da Lagoa (Centro), de Natalie de Lima e do grupo Maracastelo, na Praça do Coqueiral
(Mangabeira) e do grupo As Calungas, na Praça da Paz (Bancários).

No projeto Sabadinho Bom, realizado aos sábados na Praça Rio Branco (Centro), teve
durante o mês de março as apresentações das cantoras Gitana Pimentel, Cristina Amaral e
Andreza Vieira (com o show Elas Cantam os poetas), Juliana Almeida, Cris Munhoz, Carla Rio
e da Orquestra Sapeense de Frevo, No projeto Animacentro, realizado aos domingos no
Parque Casa da Pólvora (Centro), teve a apresentação da cantora Nathália Bellar.

Durante todas estas atividades, as equipes da SEPPM e do CRMEB repassaram informações
através de abordagens diretas, nas quais foram distribuídos materiais informativos sobre a
temática, tais como folders e panfletos, entre outros, para 1.500 pessoas.

Todas as ações foram realizadas em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa –
FUNJOPE.
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Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês foi realizada reunião com o Subcomandante da Guarda Civil Municipal – GCM,
Diogo Guedes, sobre a escala dos/as guardas civis municipais e procedimentos da RMP;

Representação institucional da SEPPM

Representantes de todas as coordenações da SEPPM e do CRMEB participaram da cerimônia
de entrega do Prêmio Mulher Cidadã Ednalva Bezerra para 20 mulheres e/ou organizações
de mulheres. O evento foi realizado no auditório da Câmara Municipal de João Pessoa e teve
a participação de 200 pessoas, tendo  entre as premiadas a secretária municipal de políticas
públicas para as mulheres de João Pessoa, Lídia Moura, assim como Gregória Benário,
advogada do CRMEB.

Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza

Mostra “ Mulheres Empreendedoras em Movimento”

Com o objetivo de divulgar e comercializar  produtos artesanais feitos por mulheres artesãs ,
na perspectiva  de geração de renda, foi realizada esta mostra no Hotel Globo, com duração
de 6 dias.  Participaram do evento 20 grupos de artesãs, totalizando 120 mulheres.

Foram disponibilizadas 40 mesas para as artesãs exibirem comercializarem os seus produtos.

A atividade foi realizada em pareceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES,
com a Coordenadoria do Patrimônio Cultural - COPAC, com a Secretaria de Comunicação
Social – SECOM, com o Sindicato dos/as Artesãos/ãs, com Associação de Artesãs de
Cabedelo e com Associação Esperança e Vida.

A COPAC disponibilizou o salão grande do Hotel para a Mostra, as artesãs ornamentaram o
espaço e se revezaram montando escala para estar na Mostra comercializando. Vários
grupos de turistas visitaram o Hotel e realizaram compras. Em avaliação posterior com as
artesãs, as mesmas consideraram o evento ótimo, pois venderam, receberam encomendas e
tiveram divulgação no site da PMJP, na TV Cidade e na TV Manaíra.



8

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 os Workshops de Tricô – Crochê ministrados pelo professor
Oscar Menezes, de Fortaleza/CE, disponibilizado pela nossa parceira Linha Círculo S/A, que
também forneceu a cada uma das 120 participantes do evento um certificado, uma sacola e
uma revista de moda em tricô e crochê.  Estas capacitação foi realizada no Centro de
Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, com o apoio 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.

Neste mês também foi realizado um piquenique em comemoração ao Dia Internacional do
Artesão e da Artesã.  O momento foi realizado no Jardim das Mangueiras  do Hotel Globo,
com a presença de 50 artesãs que fazem parte dos 06 grupos acompanhados pela SEPPM,
para quem foram oferecidos serviços  de beleza ( SPA pés e mãos ), limpeza de pele ,
maquiagem e  auricoloterapia.   A coordenadora do João Pessoa Artesã - JPA, Maísa Cartaxo
e sua equipe estiveram presentes e participaram do evento, que foi realizado em parceria
com a COPAC, com a GCM e com as empresas HINODE e Montpellier, que alem de oferecer
os serviços de beleza disponibilizaram produtos para serem sorteados ente as artesãs.

Outra atividade foi a Aula Inicial das Capacitações em Tricô e Crochê, que serão realizadas
nas comunidades durante o ano de 2018. O evento foi realizado no Centro Cultural Tenente
Lucena – Mangabeira, teve a participação de 180 artesãs, além de secretários da PMJP, da
Coordenadora  do JPA, do cerimonial da PMJP, Guarda Municipal, das equipes da SEPPM e
da SEMHAB e da empresa parceira Linha Círculo S/A.

Também foram realizadas as inscrições para o Workshop de Crochê que será realizado no
CECAF entre os dias 11 e 13 de abril. 150 mulheres foram até o Hotel Globo e realizaram
presencialmente a sua inscrição para este evento que será realizado com a professora Marie,
disponibilizada pela empresa parceira, Linha Círculo S/A.  Também teve a inscrição de 35
moradoras para o curso básico de crochê que será oferecido no salão de festas do
Condomínio Residencial Nice de Oliveira – Paratibe e terá duração de sete semanas. Da
mesma forma, 25 moradoras do Condomínio Residencial Vista Alegre – Colinas do Sul se
inscreveram para o curso básico de crochê que será oferecido no local.
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Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Durante este mês foram realizadas várias reuniões de articulação e parcerias para o
desenvolvimento de atividades: Reunião com mulheres de terreiro do grupo “ Oju Omim”
(do Valentina Figueiredo), na qual a sua representante, Mãe Lúcia, solicitou um curso para
as mulheres que freqüentam o terreiro, pois muitas delas estão desempregadas e
precisando de renda. Ficou acertado que a SEPPM realizará, a partir de maio, um curso
básico em crochê para 20 mulheres, no próprio terreiro, e também disponibilizará linhas,
agulhas e as multiplicadoras para ministrar o curso; Reunião com 48 mulheres integrantes de
05 grupos de artesãs,  com o objetivo de fazer o planejamento anual das atividades a serem
realizadas com estas mulheres no Hotel Globo e definir o cronograma de feiras e/ou mostras
entre maio/17 e janeiro /18; Reunião com 03  alunas do curso de Psicologia da Universidade
Federal da Paraíba – UFPB, com o objetivo de organizar projeto de estagio que as mesmas
realizarão na SEPPM, na área de psicologia do trabalho; Reunião com 14 mulheres artesãs,
para criação de um novo grupo de crocheteiras, o Ponto Oriente, a ser acompanhado pela
SEPPM no Hotel Globo; Reunião com representante do grupo de mulheres Casa das
Comadres, que procurou a SEPPM para se informar sobre os serviços de capacitação
oferecidos e a possibilidade dos mesmos contemplar as mulheres que freqüentam a casa
localizada em Gramame e que trabalham para o  empoderamento  feminino.

Representação institucional da SEPPM

A representante da Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza da SEPPM fez
visita no Hospital de Emergência e Trauma a uma artesã que atua como multiplicadora de
técnicas de crochê no condomínio Vieira Diniz. A mesma sofreu um acidente de moto  e
recebeu o apoio da SEPPM e das colegas artesãs, que levaram mensagens de fé , força,
esperança e muito carinho e afeto de partes de todos os grupos de artesãs.

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Ação de serviços de saúde para as servidoras do Paço Municipal

Nesta ação realizada no Hall do Paço Municipal, foram oferecidos diversos serviços de saúde
(como verificação de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação, orientação postural,
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nutricional e odontológica)  para as servidoras do estabelecimento e também mulheres
acompanhadas pela SEPPM (mulheres artesãs, ambulantes e empreendedoras).

Através da parceria entre a SEPPM e a Secretaria Municipal de Saúde – SMS (através do
Distrito Sanitário IV), 80 mulheres foram beneficiadas nesta ação oferecida no marco do Dia
Internacional da Mulher – 8 de Março, que  foi encerrada com uma apresentação cultural
com voz e violão.

Representação institucional da SEPPM

A representante da Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos da SEPPM
participou da Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, na qual
foram eleitas as conselheiras que representam à sociedade civil e os órgãos governamentais.
Foi ressaltada a importância do fortalecimento do conselho na fiscalização e na proposição
das políticas públicas para mulheres.

Coordenação de Educação Inclusiva

I Seminário sobre Linguagem de Gênero na Gestão Pública

A SEEPM realizou, dentro da programação do mês de março, o I Seminário sobre Linguagem
de Gênero na Gestão Pública.  Realizado no auditório do Paço Municipal, o evento contou
com palestra principal ministrada pela Professora e Doutoranda Francielly Pessoa, do
Instituto Federal da Paraíba - IFPB, e teve a participação de 55 pessoas, principalmente
funcionários/as da Prefeitura Municipal de João Pessoa

A palestrante apresentou e debateu sobre o quanto a linguagem representa uma forte
influência do patriarcado, por ser o espelho de valores e do pensamento da sociedade,
destacando que traços de nossa fala cotidiana foram questionadas, a exemplo de certos usos
do tipo: por que quando falamos é sempre o masculino que se sobrepõe ao feminino, como:
Bom dia a todos!, mesmo que na sala tenha 50 mulheres e apenas 5 homens e refletiu sobre
que a resposta pode ser encontrada na própria construção histórica, onde o homem sempre
aparece enquanto sujeito realizador de grandes feitos, enquanto as mulheres foram
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colocadas em segundo plano, colocadas no ambiente doméstico, na invisibilidade do mundo
social. E que portanto acostumamos, inconscientemente, com a idéia de que o homem
construiu a história, de que alunos abrange alunas, que usar ‘presidenta’ não causa impacto
e que ‘presidente’ serve para os dois, sendo até mais agradável de ouvir e falar – como
alguns afirmam,o que leva à conclusão “presidenta soa estranho ou uma mulher no poder é
que soa?”.

Com este seminário, a SEPPM deu apenas um pontapé inicial nesta discussão, ainda tendo
muito a debater, principalmente no tocante à discriminação e violência contida no
significado das palavras.

Seminário “Dialogando sobre a rede de cuidados e a diversidade nas escolas.”

Através de uma parceria entre a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e
Igualdade Racial e a SEPPM, foi realizado o Seminário “Dialogando sobre a rede de cuidados
e a diversidade na escola”. O evento aconteceu no auditório 411, do CCHLA da Universidade
Federal da Paraíba - UFPB. O Seminário contou com a presença de cerca de 200 pessoas,
entre elas, profissionais especializados das escolas do município, assistentes sociais e
estudantes da Universidade.

A abertura foi feita por Roberto Maia, (Coordenadoria LGBT e Igualdade Racial) que trouxe
os desafios de abordar temas como machismo, racismo e LGBTfobia no ambiente escolar.
Em seguida foi aberta a mesa, que iniciou com as falas de Heloísa e Niviane, da Vigilância
Sanitária, seguidas por falas de representantes do Instituto Cândida Vargas, da Secretária da
SEPPM, Lídia Moura, representantes do CRAS, do Centro de Cidadania  LGBT, do Conselho
Tutelar e da Rede Crer e Ser. As falas dos representantes foram no sentido de apresentar as
instituições, bem como seus objetivos, público alvo, encaminhamentos, rede e
funcionamento (endereço, dias e horários). Após a fala da pessoas da mesa, foi aberto para
perguntas do público, o debate durou cerca de 2h, tendo o Seminário de encerrado em
torno das 18h.

Mostra Mulheres do Brasil

O evento, realizado em alusão ao mês de março pela Divisão de Projetos Especiais da
Secretaria de Educação e Cultura – SEDEC, teve a parceria da SEPPM e foi realizado no
Pavilhão do Chá, contando com a presença de 80 participantes, entre estudantes,
gestores/as e professores/as de algumas escolas do município, além do público em geral.  Se
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tratou de uma  Mostra que teve como objetivo incentivar a produção artístico cultural das
alunas das escolas e das profissionais da SEDEC, através de apresentações de música, teatro,
poesia, exposição de pintura e mini jardim.

Oficina sobre Gênero e Juventude

Durante o mês de março foram realizadas 05 Oficinas sobre Gênero e Juventude, com a
participação de 227 pessoas, principalmente adolescentes e jovens. Estas atividades
estiveram inseridas na programação da SEPPM do mês de março e tiveram o objetivo de
debater as relações de gênero e a violência contra a mulher e de divulgar os serviços da rede
de enfrentamento à violência contra a mulher.

A oficina realizada na comunidade de São Rafael, contou com a presença de cerca de 22
adolescentes e jovens participantes e coordenadoras do projeto social Jovens
Comunicadores/as, desenvolvido pelo Centro Popular de Cultura e Comunicação – CPCC,
associação comunitária local;  a oficina realizada na comunidade do Citex (Geisel) contou
com a participação de cerca de 15 adolescentes e jovens que compõem o grupo local ligado
ao Centro Bom José – CBJ, entidade local que desenvolve o referido projeto social;  a oficina
realizada na comunidade do Timbó (Bancários) contou com a participação de cerca de 30
pessoas, entre adolescentes, jovens e coordenadoras do projeto desenvolvido pela
Associação Juventude em Ação – AJA; em parceria com a SEDEC, foram realizadas uma
oficina na escola Frei Afonso (Roger) para 80 estudantes de 8º  e 9º ano e funcionários/as da
escola e outra oficina na escola Luiz Vaz de Camões (Mangabeira), realizada em conjunto
com técnicas da coordenação de enfrentamento à violência da SEPPM, que teve a
participação de 80 estudantes do 9º ano e funcionários/as da escola;

Oficina sobre Violência contra a mulher no CREAS PEAFI II

A oficina, realizada em conjunto com a coordenação de enfrentamento à violência da
SEPPM, contou com a participação de 20 pessoas, entre usuárias/os e funcionárias/os do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social/Programa de Atendimento
Especializado a Família e Indivíduos - CREAS/PEAFI, e abordou a temática da violência contra
a mulher,  apresentando dados sobre os índices de violência e divulgando os serviços da
rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município.
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Oficina com a temática da luta das mulheres no junto às turmas de EJA

Nesta oficina, realizada junto a 45 alunas/os, professoras/es e gestoras/es das turmas de EJA
na Escola Luiz Mendes Pontes (Cristo), foram abordados assuntos como as desigualdades
entre homens e mulheres, a luta por direitos iguais e o enfrentamento à violência contra as
mulheres, traçando uma linha do tempo mostrando os desafios que as mulheres viveram
para conquistar diretos fundamentais, discutindo sobre as desigualdades salariais ainda hoje
vivenciadas, sobretudo pelas mulheres negras e concluindo a abordagem falando sobre à
luta pela não violência e explicando as tipologias da violência, como rege à lei Maria da
Penha, e o ciclo que muitas mulheres vivenciam. Os alunos e alunas falaram sobre as suas
experiências e no final da atividade foi distribuído material da SEPPM, explicando também
sobre o serviço do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra e sobre a Lei da Parada
Segura.

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Em parceria com a Secretaria de Comunicação Social - SECOM, foi produzida uma tiragem
inicial de 2.500 exemplares da Cartilha com Noções Básicas sobre a Lei Maria da Penha, para
ser utilizada nas ações realizadas nas escolas, dentro do projeto já em curso com ações para
os alunos de 8º e 9º anos, e em atenção à lei municipal 13.566/2018, que determina o
ensino da lei Maria da Penha para os alunos da rede municipal de ensino. O documento
contem textos e ilustrações, que adotam um formato de quadrinhos, mostrando através da
imagem o que o texto pretende explicar, se constitui portanto num material de fácil
aceitação e compreensão pelo público jovem ao qual se destina.

Também realizou reunião com a Secretaria de Educação e Cultura – SEDEC (da qual
participaram a secretaria adjunta da pasta, Profa. América Castro, o Diretor de Gestão
Curricular, Prof. Gilberto Cruz de Araújo, a Secretária de Políticas para as Mulheres, Lídia
Moura e esta coordenação), na qual ficou definido que o trabalho realizado será ampliado
para atender um maior número de escolas, em atenção à Lei 13.566/2018 e também foi
ressaltada a importância da participação da SEPPM na formação a ser realizada com cerca de
500 gestores e especialistas da rede municipal. Nesse sentido será construída esta
capacitação na temática para os/as professores/as e gestores/as da rede municipal, visando
a apresentação do material e o debate acerca do conteúdo e da forma de utilizar a cartilha
em sala de aula.  Posteriormente a este momento formativo, a cartilha, na sua versão
impressa, será encaminhada para as escolas para ser utilizada pelo corpo docente nas
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atividades junto aos/às alunos/as . E também será disponibilizada para download na sua
versão digital em formato pdf.

Total de Recursos Despendidos

Empenho Data Unidade
Orçamentária Favorecido Valor

Empenhado
Valor

Liquidado
Valor
Pago

Saldo a
pagar

580021/2018 27/03/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JOAO PESSOA

53.788,77 0,00 0,00 0,00

580022/2018 27/03/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JOAO PESSOA

33.679,35 0,00 0,00 0,00

580018/2018 12/03/2018 GABINETE DO
SECRETÁRIO

ÁLAMO
SEGURANÇA
ELETRÔNICA

LTDA

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

580016/2018 06/03/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

N F INDUSTRIA
E COMERCIO

DE ALIMENTOS
LTDA ME

3.577,60 0,00 0,00 0,00

580015/2018 05/03/2018 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JUSSARA
NEVES DE
FREITAS
NAZION

186,00 0,00 0,00 0,00

580014/2018 02/03/2018 GABINETE DO
SECRETÁRIO

JUSSARA
NEVES DE
FREITAS
NAZION

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

TOTAL: 91.581,72 0,00 0,00 0,00

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


