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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 de foram realizados 18 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 113 atendimentos, sendo que o Setor de Psicologia teve 46 

acompanhamentos sistemáticos; o Setor Social realizou 30 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. Com relação ao 

serviço telefônico 0800, no mês foram realizadas 12 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 8 da Guarda Civil Municipal – GCM.   

Neste mês, a equipe multidisciplinar do programa realizou a triagem de 45 casos recebidos, 

a partir dos quais, após contato efetivado ou tentativa de contato sem sucesso com as 

mulheres contempladas, 04 novas mulheres foram inseridas na RMP.  Após esta triagem, os 

casos selecionados foram repassados para a equipe da GCM, que realizou 17 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 05 atendimentos iniciais na sede da RMP (localizada 1° andar do 

Paço Municipal), de mulheres que procuram espontaneamente o serviço e 01 visita a usuária 

desligada do serviço, por motivo de  encerramento do prazo da MPU e inexistência de novos 

fatos para solicitar renovação.  O Setor Jurídico realizou 02 acompanhamentos processuais 

das usuárias atendidas na RMP no Juizado, assim como 07 atendimentos jurídicos na sede. 

Também foi realizada uma ação educativa sobre violência contra a mulher, na USF – 

Integrada de Cruz das Armas, juntamente com a Coordenação do Centro de Referência da 

Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB, com a participação de 37 pessoas. 

 

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades  

Durante este mês foram realizadas várias reuniões de articulação e parcerias para o 

desenvolvimento de atividades:  pela Equipe do programa Ronda Maria da Penha - RMP: 

Reunião com os articuladores do Orçamento Participativo - OP, para fins de divulgação do 

serviço nas 14 regiões do município; Visita ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

(Juíza Drª Rita de Cássia Andrade, Equipe Psicossocial do Juizado e Coordenação do Cartório) 

para construção de um fluxo de envio das medidas protetivas deferidas para a RMP 

semanalmente; Visita institucional no Centro Integrado de Operações Policiais - CIOP, da 
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Policia Militar da Paraíba, com o Comandante Arnaldo Sobrinho e Capitã Ednalva Farias, para 

apresentar o fluxo da RMP e para fins de parceria, da qual participaram também a Secretária 

Lídia Moura e a Coordenação de Enfrentamento à Violência; Reunião com o Comandante da 

Guarda Civil Municipal – GCM, Jose Severino de Figueiredo, juntamente com a Secretária e 

Coordenação de Enfrentamento à Violência.  Pela Coordenação de Enfretamento à Violência 

contra a Mulher: Reunião com o Ministério Público da Paraíba – MPPB, dialogando com a 

Promotora Elaine Cristina Pereira Alencar, do Centro de Apoio às Promotorias Cíveis e da 

Família – CEAF, sobre a participação da SEPPM como parceira na realização do curso de 

capacitação para promotores sobre a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres; 

Reunião com a Câmara Municipal de João Pessoa – Gabinete da Vereadora Sandra Marrocos, 

participando da comissão para analisar os currículos das indicações e escolher as mulheres 

que serão homenageadas com o Prêmio Mulher Cidadã Ednalva Bezerra. 

 

 

Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza 

 

Feira de Artesanato Mulheres Empreendedoras em Movimento  

Durante os 10 dias do evento, artesãs acompanhadas pela SEPPM expuseram e 

comercializaram os seus produtos de artesanato (peças em crochê, fuxico, bonecas em 

pano, fantoches, renda em filé, tapeçaria, brinquedos educativos, entre outros) em stands 

montados no Largo da Gameleira, local turístico localizado no bairro de Tambaú, na orla da 

capital.   Participaram do evento 250 artesãs, vinculadas a 15 grupos organizados de artesãs, 

à Associação de Artesãs de Cabedelo e mulheres artesãs independentes.  A atividade foi 

realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano - SEDURB e o Centro Cultural Pavilhão do Chá. 

 

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 à Secretaria de Trabalho, Produção e Renda - 

SETRAB para propor ação em parceria junto ao SINE-JP, visando o diálogo junto às empresas 

para que as mesmas não realizem estabeleçam o  gênero na oferta de vagas de emprego, 
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oferecendo-as tanto para pessoas do gênero masculino quanto do gênero feminino; Reunião 

com a empresa Círculo S/A, visando a avaliação das atividades desenvolvidas em parceria em 

2017 e o planejamento das atividades que serão desenvolvidas em parceria em 2018, tais 

como workshops, cursos, oficinas e palestras; Reunião junto ao Sindicato dos/as Artesãos/ãs, 

com o objetivo de realização de Mostra para comercialização a ser realizada no Hotel Globo 

no mês de março; Reunião com a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, 

visando a realização de um trabalho conjunto com os/as albergados na Casa de Acolhida do 

Projeto “Chega Junto”, através de oficinas de artesanato; Reunião com a Autarquia 

Municipal Especial de Limpeza Urbana - EMLUR, com o objetivo de levantar demandas e 

elaborar propostas para  a ação conjunta a realizar em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher – 8 de Março;  Reunião com a Secretaria de Habitação Social SEMHAB, na qual foi 

proposta uma ação conjunta para ofertar cursos a mulheres moradoras dos residenciais 

Vieira Diniz 4, Nice de Oliveira e Vista Alegra, focando na autonomia econômica e social das 

mesmas;  também foi realizada visita técnica junto as mulheres moradoras do Residencial 

Vieira Diniz 4, onde através da escuta foi feito levantamento das demandas e das propostas 

que permitirão definir as linhas de ação com as mulheres. 

 

Participação em eventos formativos e de capacitação 

A representante da Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza da SEPPM 

participou da Oficina de Formação sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES  

 

 

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 

Feira de Serviços para o dia da visibilidade Trans 

Em parceria com o Centro de Cidadania LGBT, foi realizada a feira de serviços em alusão ao 

Dia da Visibilidade Trans, com o objetivo de atender e encaminhar a população trans, 

oferecendo serviços como, cadastro para o Bolsa Família, matrículas para o EJA, serviços de 

saúde (testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites) e orientações gerais. A SEPPM colaborou 

com o evento na divulgação dos serviços ofertados pela PMJP, como o Centro de Referência 



 

6 

 

da Mulher Ednalva Bezerra, Disque 180, Lei Parada Segura, Ronda Maria da Penha, entre 

outros.  No evento foram atendidas aproximadamente 50 pessoas.  As Coordenações de 

Educação Inclusiva e de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da SEPPM também 

deram apoio na realização deste evento. 

 

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades  

Durante este mês foi iniciada a construção do projeto Jovens Grávidas, que tem o objetivo 

de combater a evasão escolar de jovens e adolescentes grávidas, que estudam nas escolas 

do município de João Pessoa e de desenvolver o empoderamento das mesmas através de 

rodas de diálogo, que acontecerão também com os pais ou responsáveis e também com a 

comunidade escolar e profissionais da saúde, no sentido de sensibilizar os mesmos em 

relação à situação destas jovens gestantes, trazer informação escolar sobre o impacto da 

gravidez precoce e suas consequências e melhorar a qualidade do pré-natal, puerpério e 

puericultura a partir do trabalho de uma equipe multiprofissional para minimizar as 

consequências desta situação na vida destas estudantes.  No trabalho de elaboração do 

projeto contamos com o apoio da psicopedagoga Andrea Santana Santos, que tem 

experiência na temática através de sua extensa atuação como supervisora pedagógica na 

Escola Municipal Frei Alonso, do Roger e é doula associada à Associação de Doulas da 

Paraíba. 

  

 

 

Coordenação de Educação Inclusiva 

 

Articulação e parcerias para o desenvolvimento de atividades  

Durante este mês, esta coordenação, em conjunto com a Assessoria de Comunicação, se 

dedicou a elaboração de uma 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 realizada uma 

ampla pesquisa sobre a temática, analisando quais os pontos que poderão ser abordados 

pela cartilha, visto que se trata de um material exclusivo para os/as adolescentes. Após a 
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elaboração dos textos, estão sendo trabalhadas as ilustrações, que são pontos importantes 

para um material dedicado ao público jovem. 

Também realizou reunião de articulação e parceria para o desenvolvimento de atividades 

junto ao Centro de Cidadania LGBT, cuja pauta foi a avaliação das atividades desenvolvidas 

de forma conjunta no ano de  2017 e o planejamento do III Seminário sobre Gênero nas 

Escolas. Ficou definido que este evento terá o objetivo de apresentar os serviços ofertados 

pela PMJP na rede de cuidados, o fluxo de atendimento, o público alvo, encaminhamentos e 

local e horários de atendimento. O seminário será destinado aos/ profissionais 

especializados das escolas, assim como conselheiros/as tutelares e profissionais dos 

CREAS/CRAS. 

Em parceria com a Coordenação de Igualdade Racial e LGBT, participou dos processo que 

visa a efetivação do Conselho Municipal da Igualdade Racial, através da análise das 

inscrições recebidas (e a verificação de se as mesmas atingiam os objetivos solicitados no 

edital de inscrição) dos/as candidatos/as a membros (titulares e suplentes) pelo segmento 

da sociedade civil neste colegiado. 

Esta coordenação participou também da elaboração do projeto Jovens Grávidas junto a 

Coordenação de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 

 

Total de Recursos Despendidos 

 

Empenho Data Unidade 
Orçamentária Favorecido Valor 

Empenhado  
Valor 

Liquidado  
Valor 
Pago 

Saldo a 
pagar 

580005/2018 30/01/2018 DIVISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
JOAO PESSOA 

57.485,00  0,00  0,00  0,00  

580006/2018 30/01/2018 DIVISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
JOAO PESSOA 

28.316,00  0,00  0,00  0,00  

TOTAL:  85.801,00  0,00  0,00  0,00  

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


