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Nenhuma família sem casa,  

Nenhum camponês sem terra, 

Nenhum trabalhador sem direitos. Papa Francisco 

 

Relatório Anual de Atividades - 2020 

 QUEM SOMOS: 

Diretoria Gestão: 2020/2023 

Presidente José Alexandre Ferreira Guedes 

Vice-Presidente: Raquel Ferreira Crespo Alvarenga  
 

Coordenação de Projetos: Marcina Maria Pessoa Coelho 

Coordenadora Administrativa: Maria das Graças Duarte 

 Equipe Técnica da Fundação 

 José Marcos Salgueiro – Pedagogo 

 Marcelo Soares – Jornalista 

 Verônica Rodrigues da Silva – Psicóloga 

 Marcus Linhares – Assessor no Curso de Jurista Popular 

 

 MISSÃO: Fortalecer e difundir uma cultura de respeito aos direitos 

humanos na perspectiva dos movimentos populares e da justiça social. 
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Apresentação  

A Pandemia de Covid 19 que assustou o mundo em 2020, também deixou 

a mostra as desigualdades sociais entre os países, e como sempre, os mais 

pobres são os mais afetados.  

No Brasil não foi diferente, além da tragédia das milhares de pessoas que 

perderam familiares vitimados pelo novo coronavírus, a pandemia trouxe à tona 

as desigualdades, no âmbito econômico, social, político e sanitário. A Paraíba 

um dos estados mais pobres da federação atravessou esse ano com muitas 

dificuldades, e as entidades sem fins lucrativos foram bastante afetadas pela 

pandemia. Tivemos que nos reinventar, muitas das nossas atividades passaram 

ser desenvolvidas de forma remota, fizemos distribuição de kits com máscaras, 

e sabão ecológico entre nossos beneficiários, entre outras ações que ajudassem 

a minorar os efeitos advindos do processo pandêmico.   

Com este relatório anual – 2020- , queremos dar transparência das ações 

desenvolvidas através dos nossos projetos, para os parceiros, beneficiários, e a 

sociedade paraibana, que ao longo desses 26 anos de existência da Fundação 

vem nos ajudando a construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:–fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br


5 

 

Rua Irineu Joffily, nº. 185 Centro – João Pessoa, PB - CEP 58.011-110 Fone: 3221-3014 – 
E mail –fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br - CNPJ NO 70.133.764/0001-30. 

 
 

 

1. Ações do Projeto – “Conhecendo o Direito e 

Construindo a Cidadania”. 

1.1. Mini Curso de Formação de Juristas Populares em EAD 

Com a pandemia de coronavírus, a decretação de quarentena e restrições 

de aglomerações, paralisamos as atividades do Curso de Formação de Juristas 

Populares que vinha em curso, contudo, ficamos pensando o que poderia ser 

feito nesse período. Foi assim que decidimos realizar nossa primeira turma do 

curso totalmente virtual, no modelo de ensino a distância. 

Em junho iniciamos a primeira oficina e o curso finalizou suas ações em 

agosto, numa versão reduzida do cronograma do curso presencial. Foram 

disponibilizadas 50 vagas para cursistas de diversos lugares do país como 

Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e, claro, Paraíba. Eles/as tiveram acesso à 

apostilas, vídeos, textos e encontros on-line semanais para tirar dúvidas e 

debater os temas estudados. Segundo Marcus Linhares, coordenador do 

minicurso e facilitador dos encontros, “foi desafiador pensar o Curso de Juristas 

Populares em um formato de EAD, mas, foi muito interessante também, 

podemos pensar em uma metodologia que correspondeu ao nosso objetivo. 

Tivemos uma ampliação de público que deseja participar do curso, mas a 

distância, e acredito que após essa primeira experiência, uma Fundação pode 

continuar oferecendo o curso EAD”. 

 

Data Módulo/Oficina Conteúdo 
22/06/2020 Oficina sobre Direitos 

Humanos 
Discussão sobre os 
principais elementos que 
compõem a problemática 
do tema: origem, 
conceitos, marcos legais e 
as políticas públicas 
criadas e desmontadas 
sobre a temática.  
 

29/06/2020 Oficina sobre Gênero, Etnia e 
População LGBTQI+ 

Conceitos e definições de 
gênero, raça, etnia e 
LGBTQI+. Marcos legais e 
regulatórios sobre o tema. 

mailto:–fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br


6 

 

Rua Irineu Joffily, nº. 185 Centro – João Pessoa, PB - CEP 58.011-110 Fone: 3221-3014 – 
E mail –fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br - CNPJ NO 70.133.764/0001-30. 

 
 

História dos movimentos 
sociais com relação a 
essas pautas. Avanços e 
retrocessos observados 

06/07/2020 MÓDULO – Noções sobre 
Direito Constitucional 
 

Fundamentos básicos do 
Direito Constitucional. 
História constitucional do 
Brasil. Constituição 
Federal de 1988: direitos 
garantidos no diploma 
legal. 

 
19/07/2020 MÓDULO – Noções sobre 

Organização do Poder 

Judiciário 
 

- Estrutura do Sistema de 
Justiça no Brasil. 

Organograma dos ramos 
do Direito. Onde procurar? 
 
 

26/07/2020 MÓDULO – Noções sobre 
Direito Civil 
 

Fundamentos e conceitos 
básicos existentes no 
Direito Civil brasileiro. 
 
 

02/08/2020 MÓDULO: Noções Sobre 
Direito Penal 

Fundamentos do Direito 
Penal. Conceitos básicos. 
A problemática do Direito 
Penal na sociedade atual. 
Discussão sobre 
violências. 
 
 

03/08/2020 AVALIAÇÃO FINAL – 
 
 

–Foi aplicado um 
questionário para avaliar o 
aprendizado dos/as 

cursistas. 
 

 

 

10/08/2020 
 

ENCERRAMENTO DO 
CURSO 

-Solenidade entrega de 
certificados 

 
 

 
2.2. Curso de Formação de Juristas Populares 2019/2020 

 

Realizamos mais uma turma do Curso de Formação de Juristas 

Populares, a 17ª em 21 anos de existência. Foram 04 oficinas presenciais sobre 

Cidadania, abordando temas como Direitos 
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Humanos; Etnia; Gênero; População LGBTQIA + e Políticas Públicas. Além de 

06 módulos on-line de noções de direito com temas como Direito 

Constitucional; Organização do Poder Judiciário; Direito Civil, Direito do 

Trabalho; Previdenciário; Penal e Urbano. 

Foi um grande desafio para nossa instituição adaptar-se das atividades 

presenciais para como on-line, tendo como dificuldades técnicas, evasão 

escolar, choques de agendas dos cursistas e a eleição municipal no meio para 

complicar mais ainda o andamento do Curso. Chegamos ao seu final com 09 

cursistas, que se eram poucos/as em números foram muitos/as em dedicação, 

compromisso e responsabilidade. Muito nos orgulhamos de nossos novos/as 

Juristas Populares! 

 

Curso de Formação de Juristas Populares Turma 2019/2020 

                                      17ª 

 

Data Atividade/Oficinas/módulos Conteúdo Trabalhado 

08/02/2020 
Oficina de Políticas 
Públicas e Controle Social 
( Presencial) 

Trabalhando conceitos: Políticas 
públicas e controle social; 

O que é controle social 

Histórico e importância da 
participação popular nas políticas 
públicas  

Formas de participação popular e 

controle social 

Que políticas nós defendemos e 
quais canais de participação 
acessamos 

15/02/2020 

 

Oficina sobre Gênero e 

Feminismos 

 ( Presencial) 

Discutindo relações de gênero: o 

que é isso?   

Gênero e violência; 
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Gênero e a questão racial: a 

especificidade da luta das 

mulheres negras; 

“Conversando sobre identidade de 

gênero e orientação sexual”.  

A situação das mulheres lésbicas 

e mulheres trans na nossa 

sociedade. 

07/03/2020 

Oficina sobre Etenia e 

População LGBTQI+ 

(Presencial) 

Direitos Humanos e o Combate ao 

Racismo; 

Racismo na Saúde: nas 

Maternidades do Brasil a dor 

também tem Cor; Diversidade 

Sexual; 

O que aconteceu 6 meses após a 

decisão do STF que criminalizou a 

LGBTFobia? O Ministério Público 

e os Direitos de LGBT; 

Mulheres Trans no Fantástico: 

Show da Prisão.  

Prof. Luís Carlos Valoi. 

22/08/2020 

 

Noções sobre Direito 
Constitucional 
(Remoto através da 

Plataforma Google Meet) 

Entendendo a Hierarquia das Leis 

Como ler e entender a Estrutura 

da Constituição Federal 

Histórico das Constituições 

Brasileiras e Primeiras Noções 

sobre a Constituição Federal de 

1988 

Estrutura político administrativa do 

país segundo a Constituição de 

1988 

Documentário: “30 anos da 

constituição” 
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05/09/2020 

 

 

 

 

Organização do Poder 

Jurídico (Remoto através 

da Plataforma Google Meet) 

Direitos Individuais e Coletivos na 

Constituição Federal 

Remédios Constitucionais – 

Habeas Corpus, Habeas Data, 

Mandado de Segurança e 

Mandado de Injunção Poder 

Judiciário, Ministério Público, OAB 

e Juizados Especiais 

Conhecendo o Ministério Público 

Federal 

19/09/2020 

 

Direito Civil 

Noções de Direito Civil 

21/09/2020 

 

 

Noções Direito de família e 
de mediação de conflitos 
(Remoto através da 

Plataforma Google Meet) 

Entendendo Direito de Família  

Mediação e Solução de Conflitos 

em uma perspectiva popular 

03/10/2020 

 

 

Noções de Direito 
Trabalhista 
(Remoto através da 
Plataforma Google Meet) 

Conversando sobre Direito do 

Trabalho 

. 

17/10/2020 
Noções de Direito 
Previdenciário 

Direito previdenciário: principais 

pontos. Reforma da Previdência 

31/10/2020 

Noções de Direito Penal 
(Remoto através da 
Plataforma Google Meet) 

Entendendo Direito Penal 

Falando sobre a Lei Maria da 

Penha 

14/11/2020 
 

Noções de Direito Urbano e 
Política Urbana  
(Remoto através da 
Plataforma Google Meet) 

Noções sobre Direito Urbano e 

Estatuto das Cidades 
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Participação popular: a 

experiência do Orçamento 

Democrático Estadual 

 

 
Ciranda de Direitos na 
comunidade 
 

Não foi realizada por conta da 
Pandemia da Covid 19 

 

 
Visita a Defensoria Pública 
Estadual 

 Não foi possível realizar por conta 

da Pandemia da Covid 19. 

26/11/2020 
 

 
AVALIAÇÃO e 
FORMATURA 
(Remoto através da 
Plataforma Google Meet) 

Discutidos aspectos relativos à 

infraestrutura, metodologia e 

aprendizagem. 

26/11/2020 

 
 
CERIMÔNIA DE 
FORMATURA 
(Remoto através da 
Plataforma Google Meet) 

Realizamos de forma remota. 

Os/as cursistas escolheram o 

nome da Turma Mariele Franco, 

foi escolhido dois representantes 

para falar em nome da turma e em 

seguida foi feito o juramento 
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Registros fotográficos de oficinas antes da Pandemia Covid-19 
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3. Participação em Redes e Fóruns 

3.1. Fórum Estadual de Reforma Urbana 

 Atividades  realizadas 

Atividade realizada: Encontro com as entidades para fortalecimento do 

FERURB em Campina Grande 

Data: 11/02/2020 

Local: Sede dos Movimentos Populares. 

Participantes: 09 participantes. 

Entidades participantes: Fundação Margarida Maria Alves, Mãos Dadas, 

MLB, MALC, MNLM  

Descrição da atividade: essa reunião deteve-se em definir data, planejar e 

discutir todos os encaminhamentos do encontro estadual do Fórum de Reforma 

Urbana. A proposta de data ficou para os dias 20 e 21 de março e as visitas de 

mobilização para o agreste e sertão ficou para os dias 10 e 11 de março. Do dia da 

reunião até o encontro seria o tempo de mobilização ´para conseguir os recursos 

materiais e financeiros necessários para a realização do mesmo. Nessa reunião os 

representantes das entidades apresentaram dificuldades devido a mudança da 

diretoria da UAC- União das Associações Comunitárias de Campina Grande. 

 

Atividade realizada: Visita de mobilização para fortalecer o FERURB em 

Souza. 

Data: 12/02/2020 

Local: Visita aos membros dos Movimentos de Luta por Moradia em Souza. 

Participantes: 12 participantes. 

Descrição da atividade: Iniciou com uma apresentação e logo após foi 

discutido sobre a importância dos movimentos e organizações sociais se 

articularem em rede e fóruns. Apresentamos a proposta do encontro estadual do 

Fórum de Reforma Urbana e a proximidade do encontro do Movimento de Luta por 

Moradia. Os participantes relataram das dificuldades de exigirem ou cobrarem 

serviços que são necessários para a comunidade e seria possível haver encontros  

de formação para atuarem junto à prefeitura e Câmara de Vereadores para que as 

políticas públicas sejam efetivadas. 
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Atividade realizada: Mobilização das entidades para implantação do 

FERURB em Patos. 

Data: 12/02/2020 

Local: Nas casas dos membros dos Movimentos de Luta por Moradia Patos. 

Participantes: 12 participantes. 

Descrição da atividade: Iniciou com uma apresentação e logo após foi 

discutido sobre a importância dos movimentos e organizações sociais se 

articularem em rede e fóruns. Apresentamos a proposta do encontro estadual do 

Fórum de Reforma Urbana. A proposta de criação do núcleo foi mais uma vez 

debatida e os presentes se sentiram inseguros em relação à sustentabilidade dos 

núcleos e que entidade ficaria na coordenação e secretaria. Foi observado o 

descaso como é tratado os representantes dos movimentos sociais e das 

comunidades na relação com o poder público nas cidades do interior ou nas 

pequenas cidades. 

 

Atividade realizada: Reunião 

Data: 03/03/2020 

Local: Fundação Margarida Alves. 

Participantes: Entidades participantes: Fundação Margarida Maria Alves, 

Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta na Base, MALC, 

Movimento Nacional de Luta por Moradia  

Descrição da atividade: nessa reunião discutimos sobre o projeto de lei que 

o governo do Estado da Paraíba João Azevedo se propôs a apresentar na Câmara 

dos Deputados para beneficiar as famílias de baixa renda, isso é resultado da 

provocação do Fórum de Reforma Urbana feita ao governador, solicitando uma 

intervenção em conjunto com as entidades para beneficiar quem mais precisa. 

Definiu-se uma estratégia de visita à Câmara dos Deputados para mobilizar os 

mesmos para aprovarem o projeto. O projeto previa um recurso de 15.000.000,00 

para construção de casas em parceria com as entidades e as prefeituras 

municipais.   
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Atividade realizada: Mobilização na Câmara dos Deputados para 

aprovação do Projeto minha casa minha vida. 

Data: 06/03/2020 

Local: Câmara dos Deputados da Paraíba Auditório 

Participantes: 20 entidades; ligadas ao Fórum Estadual de Reforma 

Urbana. 

Descrição da atividade:  o FERURB- Fórum Estadual de Reforma Urbana 

e as entidades membros e parceiros, foi até à Câmara dos Deputados para visitar 

os/as deputados/as solicitando o apoio dos/as mesmos/as para a aprovação do 

projeto de Lei enviado pelo então Governador João Azevedo Lins Filho. O mesmo 

objetivava implantar o projeto de habitação para pessoas de baixa renda. Tivemos 

a compreensão e comprometimento do deputado Anízio Maia e da Deputada Estela 

Isabel e os dois se prontificaram a defender a aprovação na plenária. 

 

Atividade realizada: Produção e distribuição de sabão ecológico. 

Data: 01/04/2020 a 31/08/2020. 

Local: Sede da Fundação Margarida Maria Alves. 

Descrição da atividade: No primeiro momento, a produção do sabão 

ecológico e a distribuição de máscaras foi uma maneira que a Fundação Margarida 

Maria Alves encontrou para trabalhar a prevenção no enfrentamento à pandemia 

da Covid 19. Observamos que seria importante essa ação, visto que, estaríamos 

encarando dois problemas: a questão ambiental ao evitar jogar o óleo de comida 

usado no esgoto contaminando mananciais de água doce e estaria contribuindo 

com a prevenção ao corona vírus. Esse processo possibilitaria também o 

fortalecimento e aproximação das entidades que lutam por moradia. Concomitante 

com a distribuição do sabão ecológico e das máscaras, buscou-se uma intervenção 

do estado através do Exmo. Senhor governador do Estado João Azevedo Lins 

Filho, da SEDH- Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano – Secretário 

Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes que incrementou a ação concedendo 

cestas básicas, enxovais para mulheres gestantes e kits com (álcool gel, máscara, 

sabão líquido). Além da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, 

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação e Ciência e 
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Tecnologia e a CEHAP-Companhia Estadual de Habitação Popular. Isso se deu 

através do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

 

Comunidade Responsável Quantidade de 

família beneficiada 

com máscaras e 

sabão ecológico 

(KIT) 

Movimento de Luta 

na Base 

João Batista 53 Famílias 

Movimento Nacional 

de Luta Pela 

Moradia 

Roberto Guilherme 100 Famílias 

Movimento Pela 

Moradia Mãos 

Dadas 

Lúcia. 120 Famílias 

FEPAMOC – 

Federação 

Paraibana do 

Movimento 

Comunitário 

Upiraquitan 200 Famílias 

União Nacional de 

Luta por Moradia 

Alberto 300 Famílias 

UBAS – União 

Brasileira de 

Associações de 

Moradores 

João Deon 100 famílias 

Assentamento 

Margarida Maria 

Alves 

Tatiane 96 Famílias 

Comunidade Jesus 

de Nazaré 

 70 famílias 

Jardim Veneza  70 famílias 
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Comunidade Aratu Verônica Rodrigues 50 famílias 

Grupo de idosos e 

agentes 

comunitários de 

saúde 

Jurista Popular Ilzenir 70 famílias 

COOREM  Graça França 200 famílias 

União Nacional de 

Luta por Moradia 

Alberto Freire 200 famílias 

Movimentos de luta 

por Moradia. 

Roberto Guilherme 400 famílias 

Comunidade do 

Timbó 

 

Alice Meireles 50 famílias 

Total de kits 

distribuídos 

 2079 

     

Atividade realizada: Distribuição de máscaras e sabão ecológico através 

dos/as Juristas Populares e membros do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

Datas: 01/09/2020 a 31/11/2020. 

Local: Nas comunidades de origem dos Juristas Populares e membros 

Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Descrição da atividade: através das ações do projeto “Conhecendo o 

Direito e Construindo a Cidadania”, observamos a necessidade de manter a ação 

de prevenção ao corona vírus. Constatamos a necessidades das comunidades nas 

quais os/as Juristas Populares residem e as limitações impostas pelo isolamento 

social, sendo necessária uma intervenção junto a essas comunidades com a 

mobilização dos/as Juristas Populares. Nessa atividade, a segunda etapa de 

atividade em período de pandemia, distribuímos 2000 kits de higiene e foram 

atendidas 2000 famílias aproximadamente da seguinte forma: o/a Jurista Popular 

identificava as famílias que estavam necessitando e comunicava à Fundação. O/a 

Jurista vinha até a Fundação e pegava os kits necessários para as famílias. Ao 
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mesmo tempo orientava as pessoas para a importância de reciclar o óleo de comida 

usado, solicitando que guardassem para produzir o sabão ecológico. 

 

Jurista Popular Comunidade/bairro Kits 

und 

Ilzeni Valentina de Figueiredo idosos 50. 

Senhor Francisco Muçumagro 60  

Maria Da Luz Alto do Mateus 100  

Socorro Miranda Maria de Nazaré 50  

Odete Ricardo Tibiri - Associação de Mulheres 

Santaritense 

50  

Graça França, Reginaldo, 

Márcio, Josiele  

COOREM – Marcos Moura-Santa Rita 100  

Antônio Siqueira Alto do Mateus 50  

Bruno Condomínio Alvorada do Sul – Colinas 

do Sul 

50  

Rafael Soares, Fernanda, 

Ricardo, Joelma Sheila 

Sapé 150  

Glória Rejane, Rita, Susana e 

Graça 

Sindicato das Domésticas 150  

Thamires de Miranda São Miguel de Itaipú 80  

Gleyson MTD – Movimento de Trabalhadores 

por Direito 

300  

Josivaldo União de Luta por Moradia 150 

Joelma Assentamento Padre Gino - Sapé 150 

Roberto Guilherme  Movimento de Luta por Moradia 190 

Josivaldo União Nacional de Luta por Moradia 50 

Ana Conceição Comunidade do Jacaré 40 
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José Marcos Jesus de Nazaré 50 

Nazaré Assentamento Mandacaru Sumé 50 

Marleide Associação Flor Mulher 50 

Erika CBJ- Citex 60 

Norminha Mandacaru 20 

Total de Kits distribuídos 2000 

 

     Atividade realizada: Encontro de avaliação e planejamento do Fórum 

     Data: 16, 17 e 18 /04/2020 

     Local: Online. 

     Participantes: 11 participantes, entidades participantes: Fundação, 

Mãos Dadas, MLB, MALC, MNLM, AMEG, UFPB E UNIÃO. 

    Descrição da atividade: o planejamento do Fórum se deu frente a um 

olhar das atividades que foram realizadas. Assim sendo, vimos que as reuniões 

mensais foram realizadas como mola mestra no desenvolvimento das outras 

atividades. Apoio às famílias vulneráveis com distribuição de máscaras, sabão e 

orientações para prevenir contra a corona vírus; promulgação do projeto pelo 

governo do Estado que financia a casa própria para pessoas de baixa renda; 

discursão junto ao Fórum Plano Diretor sobre a revisão do plano diretor de João 

Pessoa e o Projeto João Pessoa sustentável, apoio às comunidades que serão 

afetadas pelo João Pessoa Sustentável. Visitas às entidades do agreste e sertão 

para fortalecer a luta e criar núcleos do FERURB. Acolhimento da proposta do jornal 

informativo do FEURB. 

 

Atividade realizada: Reunião do Ferurb 

Data: 08/07/2020. 

Local: Online. 

Participantes: 15 participantes. 

Descrição da atividade:  nessa reunião foi levantada a preocupação com a 

participação das entidades membros do Fórum e a necessidade de fortalecer a 
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participação de entidades do interior e como nos manter articulados. Levantou-se 

a dificuldade de viver o distanciamento em razão da Pandemia  Covid 19 e o quanto 

dificulta a inter-relação dos grupos. Foi proposta a solicitação de uma audiência 

com a Superintendente da CEHAP e a iniciativa de distribuir mais kit de higiene 

fornecido pela Fundação Margarida Maria Alves. 

 

 

Atividade realizada: Reunião  

Data: 12/08/2020 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 10 participantes. Entidades participantes: Fundação 

Margarida Maria Alves, Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta na 

Base, MALC, Movimento Nacional de Luta por Moradia, União Nacional de Luta por 

Moradia.  

Descrição da atividade: inicialmente fez-se uma apresentação dos 

participantes e continuamos com a avaliação da reunião com a diretora presidente 

da CEHAP – Companhia Estadual de habitação Popular Emília Correia Lima, que 

tratou dos pontos do plano de habitação do estado e da importância do apoio 

técnico para pessoas de baixa renda, que necessita de reformar suas casas 

tornando-as mais confortáveis, baratas e com qualidade. Para o grupo, a reunião, 

mesmo sendo online, foi proveitosa e com bons êxitos, mas é um processo que tem 

muito que caminhar e que precisa da unidade dos movimentos. A União de Luta 

por Moradia que atua na cidade de Conde, trouxe a equipe que fez o plano de 

reforma de moradia para apoio a pessoas de baixa renda. O plano tem o objetivo 

de valorizar a moradia já construída.  

 

Atividade realizada: Reunião  

Data: 19/08/2020 

Local: Online. 

Participantes: 10 participantes. Entidades participantes: Fundação 

Margarida Maria Alves, Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta na 
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Base, MALC, Movimento Nacional de Luta por Moradia, União Nacional de Luta por 

Moradia.  

Descrição da atividade: Breve relato da reunião preparatória para o 

lançamento da Campanha Despejo Zero PB dia 31/08/20. Relatou-se rapidamente 

o que foi debatido e encaminhado na última reunião do lançamento da Campanha 

Despejo Zero; foram levantados alguns pontos do sentido da campanha se articular 

com movimentos do campo e da cidade, visibilizar as lutas e denúncias das 

ameaças de despejos. Participou da reunião um representante da articulação 

nacional da campanha, que explicou de que forma pode ser realizado o evento de 

lançamento, por quais plataformas, relatando um pouco como estão sendo feitos 

em outros estados o lançamento desta campanha; falou ainda que vai começar a 

circular a nova identidade visual da campanha e que já estaria disponível para a 

divulgação aqui na Paraíba.  

Encaminhamentos: 

Adiar para 09/09, para valorizar o lançamento internacional, que será no 

dia 04/09, para garantir a participação do Ministério Público Federal, 

Defensorias e outros e preparar vídeos; o adiamento também foi em função de 

que dia 7/09 terá o Grito dos Excluídos, no qual muitos movimentos estão 

envolvidos e participam;   

Elaborar carta / manifesto DESPEJO ZERO da Paraíba; foi criada uma 

comissão para a redação da carta; 

Exigir, no contexto do lançamento, a ativação e o funcionamento da 

Comissão de Gestão de Conflitos; fazer uma agenda de visitas as Comunidades 

com ameaças de despejos; 

Raphaela e Luana ficaram responsáveis pela comunicação na Paraíba, 

em articulação com a Nacional; 

Foi formada uma comissão para a operacionalização prática da 

preparação do lançamento. 

 

 

Atividade realizada: Reunião do FERURB comitê Despejo Zero. 

Data: 26/08/2020 

Local: Online. 
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Participantes: 06 participantes Fundação Margarida Maria Alves, 

Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta na Base, MALC, 

Movimento Nacional de Luta por Moradia, União Nacional de Luta por Moradia.  

Descrição da atividade: essa reunião iniciou-se cumprimentando os 

presentes e propondo fazer uma lista das entidades que fossem participar do 

lançamento da campanha Despejo Zero. A professora Arlete Moysés propôs fazer 

um roteiro para poder sequenciar a participação das entidades e não ficar 

cansativo. Definiu-se que as entidades ligadas à moradia fizessem um vídeo de 2 

minutos. O prof. Demóstenes propôs que fizéssemos o lançamento aqui e em 

Campina Grande por ser um polo importante economicamente. 

 

Atividade realizada: Reunião do FERURB  

Data: 31/08/2020 

Local: Online. 

Participantes: 10 participantes. Entidades participantes: Fundação 

Margarida Maria Alves, Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta na 

Base, MALC, Movimento Nacional de Luta por Moradia, União Nacional de Luta por 

Moradia.  

Descrição da atividade: iniciou-se fazendo uma proposta de 

encaminhamento para ser lançada a campanha Despejo Zero na próxima semana 

dia 9 de setembro e que fossem realizadas visitas nos assentamentos para que as 

pessoas possam participar através de vídeos gravados de curta duração. Após 

essa proposta definiu-se que cada entidade de luta por moradia gravasse um 

pequeno vídeo para compor a campanha e que estes vídeos seriam alternados com 

músicas e apresentações artísticas. Foi acolhida a proposta da participação do 

Procurador Godoi e da DPU-Defensoria Pública da União.  

 

     Atividade realizada: reunião de preparação para a campanha Despejo 

Zero. 

     Data: 06/09/2020 

      Local: Online. 
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Participantes: 10 participantes. Entidades participantes: Fundação 

Margarida Maria Alves, Movimento de Moradia Mãos Dadas, Movimento de Luta 

na Base, MALC, Movimento Nacional de Luta por Moradia, União Nacional de 

Luta por Moradia, MTD- Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por 

Direitos.  

Descrição da atividade: essa reunião iniciou-se com uma proposta de 

encaminhamento feita por Gleison do MTD – Movimento de Trabalhadoras e 

Trabalhadores por Direitos que seria bom visitar as ocupações para que os 

moradores possam participar enviando vídeos curtos que podem ser alternados 

com eventos culturais. Professor Rafael propôs que o lançamento da campanha 

servisse de base para reativar a comissão de intermediação de conflito. Rafaela 

alertou para a necessidade de produzir um arquivo das lutas implementadas 

pelos movimentos. 

 

Atividade realizada: Lançamento da campanha despejo zero. 

Data: 09/09/2020 

Local: Online. 

Participantes: 42 entidades. 

Descrição da atividade: essa campanha “Despejo zero” foi realizada com 

o objetivo de sensibilizar a sociedade e o poder judiciário para que não se 

praticasse injustiça com as famílias em situação de vulnerabilidade, visto que, seria 

mais uma atenuante contra os direitos das famílias afetadas por tais decisões. O 

lançamento de forma online teve boa repercussão, mas, não foi suficiente para 

barrar as ameaças e até ações executadas pela polícia que só a atuação do 

Ministério Público e das entidades populares organizadas foi capaz de barrar ou 

adiar essas ações.   

 

Atividade: Reunião extraordinária do FERURB-PB  

Data: 23/09/20, 20hs 

Local: online. 

Participantes:  Movimento Nacional de Luta por Moradia, Movimento de 

Moradia Mãos dadas, CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 
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União Nacional de Luta por Moradia, MLB- Movimento de Luta na Base, Fundação 

Margarida Maria Alves e CONAM 

Descrição da atividade: Informes: o FERURB recebeu 1000 Kits de higiene 

da Secretaria de Desenvolvimento Humano, resultado da reunião realizada há 

algum tempo. O Fórum vai distribuir, e deve ser feita com fotos, além de   informar 

que foi a Secretaria de Estado que forneceu. Ainda foi ressaltado que essa 

distribuição deve tomar muito cuidado com o período eleitoral, inclusive para não 

prejudicar candidatos que sem saber através dessa distribuição prejudiquem sua 

campanha.  

Ponto de Pauta 1 – Avaliação do lançamento da Campanha Despejo Zero: 

Beto (coordenador Ferurb) diz que para o FERURB foi muito importante ter 

articulado essa campanha junto com os movimentos do campo. Ressaltou que as 

ações da Campanha continuem e que se crie uma coordenação para levar adiante 

as questões debatidas nos encaminhamentos da campanha. Rafael diz que há a 

necessidade de se fazer uma reunião ampliada com os movimentos e entidades 

que participaram da construção da campanha para fazer um balanço do 

lançamento e avançar nas atividades que foram pensadas no contexto da 

campanha.  

Foi encaminhada a proposta a ser levada para todo o grupo da Campanha 

Despejo Zero a data do dia 30/09, para a realização dessa reunião de balanço e 

encaminhamento da Campanha. 

Foi colocado uma questão sobre a Ocupação Dubai, em Mangabeira, que 

deve ser conversada com o MTD, que está coordenando a ocupação.  

Beto relata que há obras de conjuntos habitacionais com problemas sérios 

de construção e que o FERURB precisa ter uma atuação mais próxima do CREA 

para que sejam feitas fiscalizações nas construções públicas de habitação social. 

Alméria (representante do CREA) diz que o CREA não tem o hábito de fiscalizar as 

obras públicas, pois o Estado já teria seus órgãos de controle, mas que é preciso 

fazer com que essas obras sejam melhor fiscalizadas. Alméria ressaltou que é 

preciso o FERURB levar essa demanda de fiscalização de obras públicas de 

habitação social ao CREA, para que ela possa encaminhar a questão dentro do 

Conselho. 
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Ponto de Pauta 2 – Considerações sobre o Plano de Trabalho de 2020 do 

FERURB: Beto chama a atenção para o fato de que foi elaborado em dois dias de 

reuniões o Plano de Trabalho do FERURB para o ano de 2020, mas que as 

atividades previstas lá quase não estão sendo encaminhadas. É preciso retomá-lo 

(lembrou que estavam previstos a oficialização do FERURB com CNPJ, criação de 

conta bancária, contribuições das entidades etc.) e ver o que avançou e o que ficou 

sem encaminhamento. Deon diz que o primeiro passo nesse sentido seria a conta 

para que as mensalidades sejam depositadas. Beto propôs uma data para pensar 

essa questão da retomada do Plano de Trabalho.  

Ponto de Pauta 3 – Plataforma do FERURB para apresentação aos 

candidatos a prefeito de João Pessoa (e outras cidades do Estado da Paraíba):  

Beto diz que o candidato Ricardo Coutinho quer encontrar os movimentos sociais 

e, também por isso, é preciso que o FERURB elabore uma plataforma para todos 

os candidatos. Deon diz que é preciso colocar as propostas do Fórum para que 

sejam incluídas nas plataformas dos candidatos. Alméria ressalta que deve ser 

elaborada uma carta de reivindicações com questões mais estruturantes das 

pautas dos movimentos que sirva para apresentar aos candidatos a prefeito de 

cidades de todo o Estado da Paraíba. Beto cita a carta-manifesto da Campanha 

Despejo Zero como uma orientação para a carta a ser elaborada agora. Diz que é 

preciso criar uma comissão para a redação da carta, que deverá ser apresentada, 

debatida e entregue aos candidatos entre os dias 11 a 16 de outubro, 

aproximadamente e de acordo com as agendas dos candidatos. 

 

Atividade: Visita do FERURB-PB aos candidatos a prefeito de João Pessoa, 

Bayeux e Cabedelo.  

Data: 11 a 16 de outubro 

Local: comitê dos candidatos. 

Participantes:  6 participantes  

Descrição da atividade: foram realizadas visitas aos comitês dos 

candidatos a prefeito dessas cidades e entregue a proposta do FERURB pontuando 

as reivindicações das comunidades onde as entidades membros do Fórum estão 

inseridas. Em Cabedelo teve também uma plenária com os candidatos a prefeitos 
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com o propósito de debater e entregar a proposta do Fórum sobre moradia para as 

pessoas mais vulneráveis. 

 

4.1. SITUAÇÃO PROCESSUAL - Usucapião de Forte Velho 

 

Nº Processo: 033.2005.002.000-8 

Nº Novo: 
0002000-

83.2005.815.0331 

Classe: USUCAPIAO 

Status: ATIVO 

Localizador: CERTIFICAR-META2 
 

Vara: 
4. VARA DE SANTA 

RITA 

Distribuição: 15/07/2005 

Valor Ação:  
 

 

Ação de Usucapião ajuizada pela Assessoria Jurídica da Fundação 

Margarida Maria Alves a pedido da Associação de Moradores de Forte Velho com 

o objetivo de beneficiar cerca de 40 famílias daquela comunidade. O referido 

processo continua tramitando na justiça. 

 

4.2. SITUAÇÃO PROCESSUAL - Usucapião Mussumagro 

 

Nº 

Processo: 
200.2005.011.791-6 

Nº Novo: 
0011791-

07.2005.815.2003 

Classe: 
PROCEDIMENTO 

ORDINARIO 

Status: ATIVO 

Localizador: VISTA AO MP 
 

Vara: 
1A. VARA REGIONAL DE 

MANGABEIRA 

Distribuição: 05/05/2005 

Valor Ação: R$0,00 
 

 

Ação de usucapião coletivo ajuizada pela Fundação Margarida Maria Alves 

em nome da Associação Comunitária Agrícola de Mussumagro. Após diversas 
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diligências requeridas pela Assessoria Jurídica da Fundação foi decretada a revelia 

do demandado, que, mesmo citado, não respondeu á citação. Em seguida, foram 

citados os confinantes. Entretanto, alguns não foram localizados, o que levou a 

Fundação a requerer a determinação de audiência de instrução. O processo 

encontra-se tramitando na justiça. 

 

5. Fundação na Mídia 

A Assessoria de Comunicação realizou durante o período atividades 

integradas ao Projeto “Conhecendo o Direito, Construindo a Cidadania” com o 

acompanhamento do Curso de Formação de Juristas Populares, em seu formato 

presencial e de Ensino a Distância. Nesse processo, foram feitos folders, matérias 

para a publicação online, releases, divulgação do edital de seleção, esclarecimento 

de dúvidas por e-mail, redes sociais, telefone e WhatsApp, além de cobertura 

fotográfica e auxílio técnico nas oficinas e módulos. 

Preparamos também artes digitais, matérias e divulgação da Campanha de 

Doação de Máscaras e Sabão Ecológico e de Arrecadação de Óleo de Cozinha 

para produção de sabão, dentro das ações da entidade na prevenção a Covid-19. 

Também estivemos integrados as reuniões e ações do Fórum Interinstitucional pelo 

Direito a Comunicação na Paraíba (FINDAC/PB). 

Produzimos materiais de divulgação das “Lives” realizadas no Instagram da 

entidade, além de participar como moderador de seis transmissões. Além delas, 

auxiliamos tecnicamente e em divulgação na realizada pelo Fórum Estadual de 

Reforma Urbana em sua página de Facebook acerca do Plano Diretor e Fundo de 

Urbanização de João Pessoa, no mês de junho de 2020. Estivemos também 

atuando na divulgação e produção de artes do Minicurso Agentes Populares Por 

Direitos, promovido pela UFPB, a Fundação Margarida Maria Alves e o Movimento 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Por Direitos (MTD/PB). 

Ainda fizemos convites para atividades e Cartão de Natal; divulgamos 

campanhas de auxílio a comunidades vulneráveis na Paraíba feitas por entidades 

parceiras; auxiliamos na Roda de Autocuidado On-line: Yoga e Saúde Integral, 

realizada pela Fundação Margarida Maria Alves em parceria com os facilitadores 

Flávio José Rocha e Kátia Bond; recebemos pedidos de auxílio via redes sociais 
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da Fundação e repassamos a equipe; divulgamos produtos do Bazar e Brechó da 

entidade através de artes nas redes sociais e nos agregamos ao Grupo de Apoio 

de Comunicação do COSADIC (Comitê Saúde e Direitos na Crise). 

Participamos da formação sobre Comunicação Não Violenta promovida 

pelo escritório de Diálogo e Ligação de Misereor e o Instituto CNV (Comunicação 

Não-Violenta), no formato online, e também do encontro Juventude e Direito à 

Cidade no Contexto da Pandemia, promovido pelo Centro de Assessoria e Apoio 

a Iniciativas Sociais (CAIS), de forma online. Produzimos nesse período três 

edições do Jornal Falando DHireito, lançadas respectivamente em abril, julho e 

outubro de 2020, em formato somente online.  

A assessoria também fez releases sobre as atividades em geral da entidade 

e atualizou o site, com 31 postagens no período descrito tendo uma média de 1.500 

acesos mensais, e suas redes sociais, que contabilizam atualmente 4.940 

seguidores no perfil e 1.465 na página no Facebook; 255 no Twitter e 1.734 no 

Instagram. 

 

6. Outras atividades 

6.1 Campanha de Prevenção contra o Coronavírus. 

• Desde maio:  

• 2.940 máscaras;  

• 2.800 pedaços de sabão ecológico e 

• 2.000 folhetos informativos 

• Entregues a comunidades vulneráveis da grande João Pessoa, 

entidades da sociedade civil e a Juristas Populares formados por nossa 

instituição. 
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6.2. Falando Dhireito Live 

• Foram realizadas 14 lives pelo Instagram 

• Temas: Direitos Humanos, solidariedade, Fake News e 

desinformação, saúde integral, trabalha desenvolvido pelas Ong’s, 

educação popular, racismo, orgulho e resistência LGBTQIA+, moda 

sustentável, economia solidária, benefício de prestação continuada, 

jornalismo e direitos humanos, visibilidade política de mulheres negras, 

formação jurídico-popular,  
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6.3.  Minicurso Agentes Populares Por Direitos: Auxílio 

Emergencial 

 Parceria com o Movimento dos Trabalhadores por Direitos (MTD/PB), 

a UFPB, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, além da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB/PB), Defensoria Pública do Estado e a faculdade 

privada FPB.  

 

Objetivo: repassar informações à moradores/as de comunidades em 

situação de vulnerabilidade social para que conseguissem identificar os problemas 

no recebimento do Auxílio Emergencial do governo federal. Foi realizado em 05 

etapas em 03 semanas. Foram debatidos conceitos como Cidadania, Trabalho 

Comunitário de Base, Noções Básicas de Direito, as Normativas do Programa de 

Auxílio Emergencial e Violência Contra a Mulher, por conta da identificação de 

casos de violência doméstica patrimonial – na qual homens obrigam as mulheres a 

repassarem para eles o dinheiro do benefício. 
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6.4. Participação no Projeto Direito com Cidadania 

• Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Jurídicas da UFPB; 

• Debates entre os pós-graduandos e a sociedade civil; 

• Objetivo: Aprimorar as pesquisas e aproximar a academia da 

sociedade. 

• Representante: Vera Rodrigues, técnica, e Alexandre Guedes, 

Presidente. 

 
 
Apresentação do projeto de Antônio de Freitas, “A proteção das pessoas defensoras de Direitos Humanos 
pelo Estado brasileiro à luz dos parâmetros no âmbito do sistema interamericano” 
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6.5. Participação no 2° Ciclo de Debates Diálogos Presentes 

da Fundação Casa de José Américo 

• Tema: Democracia - Responsabilidade política e cidadania consciente  

• Mesa: “Vivemos mesmo numa democracia? ” 

• Representante: Alexandre Guedes, Presidente. 

 

 
 

6.6. Participação no encontro Juventude e Direito à Cidade 

no Contexto da Pandemia 

 

• Promovido pelo Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais 

(CAIS),  

• Dia: 09 de dezembro, às 15:30,  

• Modo: Online 

• Representante: Marcelo, assessor de comunicação 

 

6.7. Participação na formação sobre Comunicação Não 

Violenta   
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• Promovida pelo escritório de Dialogo e Ligação de Misereor e 

o Instituto CNV (Comunicação Não-Violenta);  

• Dias 26 e 27 de novembro.  

Modo online com uma Introdução em Comunicação Não-Violenta e 

duração de 12 horas no total 
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6.8. Participação no encontro Juventude e Direito à Cidade 

no Contexto da Pandemia 

Participantes: 

• Salvador/BA: CEAS  

• Fortaleza/CE: CDVHS  

• Recife/PE: CENDHEC e FASE 

• Guarabira/PB: SEDUP  

• João Pessoa/PB: Fundação Margarida Maria Alves  

• Bruxelas/Bélgica
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