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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 96 atendimentos deste tipo, sendo que o Setor de Psicologia teve 34
acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 30 encaminhamentos e
monitoramentos; e o Setor Jurídico realizou 32 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 8 atendimentos terapêuticos e o serviço telefônico 0800 realizou 10 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; e Acompanhar as mulheres em situação de violência doméstica e familiar que
sejam amparadas por medidas protetivas, 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.
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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
é formada por 4 profissionais da SEPPM e 7 da Guarda Civil Municipal – GCM.

Neste mês, a equipe multidisciplinar do programa realizou a triagem de 39 casos recebidos,
a partir dos quais, após contato efetivado ou tentativa de contato sem sucesso com as
mulheres contempladas, 02 novas mulheres foram inseridas na RMP.  Após esta triagem, os
casos selecionados foram repassados para a equipe da GCM, que realizou 18 visitas
tranqüilizadoras de acompanhamento no domicílio ou no local de risco das mulheres
inseridas no programa, que atualmente são 05. Estas visitas são realizadas em viatura
adesivada,  viabilizando a fácil identificação do veículo como pertencente ao programa.
Também foram realizadas 04 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.  O Setor Jurídico
realizou 02 acompanhamentos processuais das usuárias atendidas na RMP no Juizado, assim
como 01 atendimento jurídico na sede.

A equipe da RMP participou de 03 ações educativas sobre violência contra a mulher, nas
atividades do Folia de Rua (nos Blocos Muriçoquinhas, Muriçocas e Cafuçus), juntamente
com as equipes da SEPPM e do CRMEB.

Campanha Preventiva no Folia de Rua e no Carnaval de Boa

A equipe da SEPPM e do CRMEB participou no Folia de Rua e no Carnaval de Boa, com
atividades informativas e preventivas sobre enfrentamento à violência contra a mulher e
com a campanha “Um chute no assédio e outro no Preconceito” .

Através de abordagens e distribuição de material educativo (foram distribuídos mais de
6.000 leques, folders e panfletos), o objetivo foi a conscientização do público presente nos
principais blocos da prévia Folia de Rua (Abertura no Ponto dos Cém Reis, Cafuçus,
Muriçoquinhas, Muriçocas) e nas principais atividades do carnaval de João Pessoa (Carnaval
de Boa).
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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: Visita à Coordenação das Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher – DEAMs, dialogando com a delegada, Dra. Renata Matias, sobre
possíveis parcerias; Reunião com a assessora jurídica da Ouvidoria Geral do Município, Dra.
Francisca Lopes Leite Duarte, para apresentar o fluxo de funcionamento da RMP;
Participação na reunião da Rede Estadual de Atenção às Mulheres, Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência Doméstica e Sexual - REAMCAV apresentando a RMP, suas
características e funcionamento; Reunião com a Câmara Municipal de João Pessoa –
Gabinete da Vereadora Sandra Marrocos, participando da comissão para definir a
metodologia da entrega do Prêmio Mulher Cidadã Ednalva Bezerra para 20 mulheres e/ou
organizações de mulheres.

Participação em eventos formativos e de capacitação

Representantes da RMP, da Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e
da Coordenação de Saúde da SEPPM e do CRMEB participaram do Curso de Capacitação
“Enfrentamento à Violência Doméstica - Provocando uma Atitude de Paz”, promovido pelo
Ministério Público da Paraíba - MPPB, (através do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias Cíveis, de Família e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Fundamentais, com
apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF).

Representação institucional da SEPPM

As representantes da Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da SEPPM
participaram da Reunião do Conselho Municipal de Segurança Preventiva e Direitos
Humanos - COMSEDH/JP, na qual foram apresentados estatísticos com relação a violência
contra a mulher no município.

As representantes da Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da
Coordenação de Saúde da SEPPM e do CRMEB acompanharam o júri popular dos acusados
pelo assassinato de Vivianny Crisley e participaram ativamente na divulgação da campanha
#JustiçaParaVivianny nas redes sociais, pedindo a punição para os assassinos.
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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 os Workshops de Tricô – Crochê – Amigurumi,  ministrados
pelas  professoras Simone Figueiredo, de São Paulo, Jane,  de  Cabedelo  e  Cintia, de
Bananeiras, disponibilizadas pela nossa parceira Linha Círculo S/A, que também forneceu a
cada uma das 150 participantes do evento um certificado, uma sacola e uma revista de
moda em crochê.  Estas capacitações foram realizadas 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, da Coordenadoria do Patrimônio
Cultural - COPAC, que disponibilizou as cadeiras e da Guarda Civil Municipal - GCM, que
disponibilizou efetivo para garantir a segurança nas proximidades do local. Outra atividade
foi a Oficina de Decoração, realizada durante 3 dias junto a 50 artesãs no Hotel Globo, e que
teve como objetivo o ensino da produção de peças utilizando material reciclado, de custo
baixo e que possibilite o cuidado com o meio ambiente. Para tanto utilizaram CDs e DVDs
velhos, retalhos, cabos de vassoura, papelão, arame encapado, entre outros materiais, a
partir dos quais confeccionaram cortinas para portas e janelas e painéis de encosto para
paredes. A atividade foi realizada em parceria com a COPAC, que disponibilizou o espaço e
equipe de apoio e da GCM, que fez a segurança do local.

Também foram realizadas as inscrições para os Workshops de Tricô e Crochê que serão
realizados entre os dias 7 e 9 de março. 120 mulheres realizaram  presencialmente a sua
inscrição.

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 junto ao Sindicato dos/as Artesãos/ãs, com o
objetivo de realização de Mostra para comercialização a ser realizada no Hotel Globo, foi
definido o período de 01 a 06 de março e solicitada a liberação do espaço à COPAC;
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Reuniões com a Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana - EMLUR, com o objetivo
de planejar e organizar a ação conjunta a realizar em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher – 8 de Março, definindo a programação e encaminhando as demandas necessárias
da parte logística e de infraestrutura; Reunião com a estilista e designer Nathi Faria, para
apresentação do trabalho realizado pelas crocheteiras que são acompanhadas pela SEPPM, e
dialogar sobre a possibilidade de utilização de peças em crochê na sua coleção 2018/2019,
abrindo desta forma mais um canal de vendas e escoamento da produção das artesãs;
Reunião com representante do Departamento de Psicologia de Universidade Federal da
Paraíba – UFPB, com o objetivo avaliar a possibilidade de assinatura de um termo de
compromisso para permitir que 02  alunas/os do curso de Psicologia realizem estágio na
SEPPM.

Representação institucional da SEPPM

A representante da Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza da SEPPM
participou da Reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de João
Pessoa – COMSEA/JP, cuja pauta foi definir mudanças no regimento interno    para realizar
eleição do conselho.

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Neste mês foi realizada reunião com as doulas em formação da 5ª turma (denominada Flor
de Lavanda) com objetivo de dialogar sobre assuntos tais como as responsabilidades e ações
firmadas para realização de um trabalho voluntário, critérios de exclusão, a exemplo do
número de faltas, reafirmamos os papéis das  Doulas (ressaltando que em casos em que as
mesmas  tem também formação de enfermeira, devem evitar fazer intervenções técnicas
que fogem da atuação da Doula) ,   foi reafirmada que a conduta ética é princípio basilar
para realização deste trabalho.
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O voluntariado está sendo organizado junto aos PSFs, para definir os/as responsáveis que
acompanharão às voluntárias em cada local.

Representação institucional da SEPPM

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

Coordenação de Educação Inclusiva

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades

Durante o mês de fevereiro, esta coordenação, deu continuidade ao trabalho realizado em
conjunto com a Assessoria de Comunicação, finalizando a elaboração da cartilha com noções
básicas sobre a Lei Maria da Penha, para ser utilizada nas ações realizadas nas escolas,
dentro do projeto já realizado 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. Foi feita a revisão dos textos e foram trabalhadas as ilustrações,
que adotaram um formato de quadrinhos, mostrando através da imagem o que o texto
pretende explicar, de forma a ser um material de fácil aceitação e compreensão pelo público
jovem ao qual se destina. A cartilha já se encontra pronta, após o processo de editoração, e
em breve será encaminhada para a fase de impressão em gráfica e de digitalização em
formato pdf.

Também realizou reuniões de articulação e parceria para o desenvolvimento de atividades
junto ao Centro de Cidadania LGBT, referentes ao planejamento do III Seminário sobre
Gênero nas Escolas. Ficou definido que o local do evento será o auditório 411 do CCHLA –
UFPB e que as entidades convidadas a compor a mesa serão: Conselho Tutelar; CREAS/CRAS;
CRMEB (SEPPM); Centro de Cidadania LGBT; ICV; PASM; Vigilância Sanitária e Rede Crescer.
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Total de Recursos Despendidos

Empenho Data Unidade
Orçamentária Favorecido Valor

Empenhado
Valor

Liquidado
Valor
Pago

Saldo a
pagar

580011/2018 27/02/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JOAO PESSOA

51.985,00 0,00 0,00 0,00

580012/2018 27/02/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JOAO PESSOA

32.034,00 0,00 0,00 0,00

580010/2018 19/02/2018 DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

N F INDUSTRIA
E COMERCIO

DE ALIMENTOS
LTDA ME

2.613,60 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 86.632,60 0,00 0,00 0,00

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


