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Relatório Anual de Atividades – 2017 

 

 QUEM SOMOS: 

 

Diretoria Gestão: 2017/2020 

Presidente: Maria do Socorro Targino Praxedes 

Vice-Presidente: Rosiane Barreto Silva de Souza 

Coordenação de Projetos: Marcina Maria Pessoa Coelho  

Coordenadora Administrativa: Maria das Graças Duarte 

 Equipe Técnica da Fundação 

 José Marcos Salgueiro – Pedagogo 

 Marcelo Soares – Jornalista 

 Anna Izabella Chaves – Advogada 

 Verônica Rodrigues da Silva - Psicóloga 

 

 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 Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves tem 

como missão: fortalecer e difundir uma cultura de respeito aos direitos 

humanos na perspectiva dos movimentos populares e da justiça social. É a 

partir desse compromisso que a entidade desenvolve suas ações e projetos, 

atuando junto a vários segmentos sociais para fortalecer a sociedade civil, para 

a exigibilidade de direitos e também para estabelecer relações com o Estado 

que ampliem a democracia participativa e efetivem o controle social sobre as 

políticas públicas. 

 

A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves vem, há 

23 anos, trabalhando na perspectiva da promoção e defesa dos direitos 

humanos em João Pessoa e região metropolitana, além de algumas cidades 

como Guarabira, Sapé, Alagoa Grande, Mari, Rio Tinto, Mamanguape. 

 

 E este relatório detalha todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano 

2017, para que os beneficiários, parceiros, enfim a sociedade paraibana que 

acredita e colabora com nossas ações, possa acompanhar com transparência 

todo esse trabalho implementado.  

. 
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. 

1. Ações do Projeto – “Conhecendo o Direito e Construindo a 

Cidadania” 

 

1.1. Atividades Realizadas. 

Atividade realizada: Reunião com os Juristas Populares de Sapé 

Data: 05 /02/ 2017 

Local: Comunidade Pe Gino 

Participantes: 04  

Descrição da atividade: inicialmente houve apresentação dos participantes e 

em seguida foi discutido objetivo da reunião: discutir estratégias para atuação 

dos/as Juristas Populares de Sapé para realizarem atividades no sentido de 

colocar em prática o aprendizado adquirido no curso de Formação de Juristas 

Populares. Ficou decidido que convidariam os diretores das associações de 

Moradores locais para a reunião marcada para o dia 12/02/2017. 

.    

Atividade realizada: Reunião com os Juristas Populares de Sapé e diretores 

de associações de moradores locais. 

Data: 12/ 02/ 2017 

Local: Terra Nova 

Participantes: 07 pessoas  

Descrição da atividade: Nessa reunião compareceu a secretária da 

associação da comunidade Terra Nova e pessoas representando o 

assentamento Pe Gino, Pastoral de Jovem do Meio Popular (PJMP), onde foi 

planejado o calendário das atividades para serem desenvolvidas no decorrer 
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do ano e também uma visita a alguns presidentes de associações de 

moradores. 

 

Data: 17/ 03/ 2017. 

Local: Associação de Catadores de Material Reciclável de Paratibe 

Participantes: um Jurista Popular e 02 cursistas  

Descrição da atividade: essa reunião teve como objetivo motivar os cursistas 

a realizar as ações práticas de reivindicação junto à Prefeitura Municipal de 

João Pessoa para solucionar problemas da comunidade proposta na oficina de 

diagnóstico do Curso de Jurista Popular.  

 

Atividade realizada: Oficina de Resgate e Valorização da Identidade 

Comunitária 

Data: 26 de 03 de 2017. 

Local: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cassiano 

Ribeiro Coutinho 

Participantes: 07 pessoas  

Descrição da atividade: nessa oficina explanou-se sobre a história do 

surgimento das associações de bairros, o que fomentou a criação das 

associações, as necessidades de se organizar, causas e seus objetivos; as 

imposições do Estado como empecilho e os processos burocráticos a serem 

superados pelas associações e a resistência do Estado enquanto agente de 

poder. 
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Atividade realizada: Reunião com os Juristas Populares de Paratibe e 

Mussumago JP  

Data: 04/ 04/ 2017. 

Local: Associação de Catadores de Material Reciclável de Paratibe 

Participantes: 02 Juristas Populares e 01 cursistas  

Descrição da atividade: nessa atividade os Juristas Populares elaboraram o 

requerimento para ser enviado à Secretaria de Infraestrutura solicitando a 

pavimentação das vias próximas do bairro de Paratibe. Essa atividade 

proporcionaria ao cursista e ao jurista fazer o processo de incidência política 

como atividade pratica do Curso de Jurista Popular. 

 

Atividade realizada: Reunião com os Juristas Populares de Paratibe e 

Mussumago JP  

Data: 19/ 04/ 2017. 

Local: Associação de Catadores de Material Reciclável de Paratibe 

Participantes: 02 Juristas Populares e 01 cursistas  

Descrição da atividade: nessa atividade foi realizado um registro fotográfico 

das ruas do bairro e o grupo se prontificou se reunir com as pessoas da Igreja 

católica para juntos fazerem encaminhamento junto à Prefeitura em prol da 

comunidade. 

 

Atividade realizada: Oficina de fortalecimento e resgate da identidade 

comunitária. 

Data: 07/ 05/ 2017. 
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Local: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cassiano 

Ribeiro Coutinho  

Participantes: 04 Juristas Populares  

Descrição da atividade: essa oficina mapeou o processo de fundação de uma 

associação, suas implicações e o enquadramento feito pelos donos do poder 

para que as mesmas ficassem atreladas ao controle do Estado. Assim sendo, o 

grupo de pessoas que estivesse cobrando direitos ao Estado teria que ter 

autorização do mesmo para efetivação do processo. 

 

Atividade realizada: Visita para articular os membros das associações de 

moradores de Sapé 

Data: 26/ 05/ 2017. 

Local: Sapé; Associação do Bairro Mutirão II, Associação da Comunidade 

Casa Branca, Associação da Comunidade Portal II, Comunidade Cuba de 

cima. ACNV – Associação Nova Vida. 

Participantes: 05 pessoas  

Descrição da atividade: essa atividade teve o objetivo de mobilizar os 

membros das associações de moradores para participarem das oficinas para 

fortalecimento das mesmas. Conseguimos encontrar quatro diretores de 

associações e fazer-lhes a proposta do projeto. 

 

Atividade realizada: Fortalecimento das Associações Comunitárias. 

Data: 04 de 06 de 2017. 

Local: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cassiano 

Ribeiro Coutinho  
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Participantes: 07 pessoas 

Descrição da atividade: nessa oficina explanou-se um pouco da história e o 

processo em que as associações foram sendo cooptadas pelos “políticos” e até 

algumas sendo fundadas por outros e a perda da identidade dessas 

organizações populares que seus membros, em especial os dirigentes, 

tornaram-se inimigos do povo ou usavam a entidade para obter benefício 

próprio. Nessa oficina destacamos a importância da participação da população 

na associação, inclusive, no pagamento da taxa de contribuição do associado.   

 

Atividade realizada: Reunião com os Juristas Populares de Paratibe e 

Mussumago JP  

Data: 07/ 06/ 2017. 

Local: Associação de Catadores de Material Reciclável de Paratibe. 

Participantes: 06 pessoas, 02 Juristas Populares e 04 moradores.  

Descrição da atividade: Nessa reunião os participantes produziram o 

requerimento solicitando os benefícios para a comunidade e decidiram o dia de 

levar para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

2. Curso de Formação de Juristas Populares 

 

Curso de Formação de Juristas Populares 

15ªTURMA 

2016/2017 
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 Data Atividade/Oficinas/módulos Conteúdo Trabalhado 

11/02/2017 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Gênero 

 

Gênero e cidadania das 
mulheres. 
A construção dos sujeitos. 

Gênero e história. 

Gênero e educação. 

Gênero e organização das 

mulheres. 

Gênero e trabalho. 

Gênero e política. 

Gênero e violência. 

Gênero e políticas públicas. 

A dimensão geracional do 

gênero. 

Avaliação. 

11/03/2017 

Oficina de Cidadania e Direitos 

Humanos 

 

Noções sobre direitos 

humanos. A importância de 

sua defesa e a sua evolução 

histórica. 

A atual situação dos direitos 

humanos no Brasil e no 

mundo 

Sistematização do 

diagnóstico social do grupo  

Avaliação da oficina 

Encaminhamentos 

25/03/2017 

 

 

 

Políticas Públicas 

O homem é um ser político. 

O que são e para que 
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Oficina de Políticas Públicas e 

Controle Social 

 

servem as políticas públicas? 

.Participação popular e 

Conselhos de Gestão. 

O que são os Conselhos de 

Gestão? 

O que são os Conselhos de 

Gestão? 

Como são formados os 

Conselhos de Gestão? 

Conselho de gestão X 

conselho tutelar. 

O que você deve fazer em 

seu município para criar o 

conselho de gestão ou fazê-

lo funcionar? 

Dez mandamentos do 

conselheiro de gestão. 

Fundos Especiais – Afinal o 

que é isso? 

Principais fontes de recursos 

dos fundos especiais? 

Como se dá a gestão nos 

fundos especiais? 

Bibliografia e anexos. 

08/04/2017 

 

Oficina de Linguagem escrita e 

noções de documentação de 

grupos populares 

 

Como organizar suas ideias 
no papel. 
Dicas para começar a ler. 

Escrever bem não é escrever 

difícil. 

Conhecer a língua é 

primordial. 

Tópicos frasais. 

Escrever é contar uma 
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história. 

Redação oficial. 

06/05/2017 

 

 

 

 

 

 

Noções de Direito 

Constitucional 

 

O que são Direitos e 

Garantias Fundamentais? 

O que são Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos? 

 O que são Direitos Sociais? 

O que são Direitos Políticos? 

Remédios Jurídicos 

O que é Habeas Corpus? 

O que é Habeas Data? 

O que é Mandado de 

Segurança? 

              O que é Mandado 

de Injunção? 

Direito de Petição 

O que é, e quem pode 

impetrar Ação Popular? 

Avaliação 

20/05/2017 

 

 

Direito Constitucional II 

 

Introdução 

PARTE I – Introdução à 

Constituição e ao Direito 

Constitucional. 

Parte II – A divisão dos 

poderes do Estado. 

Parte III – A Organização 

Político administrativa. 

Parte IV – A administração 
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Pública 

10/06/2017  

 

 

 

 

 

 

 

Organização do Poder 

Judiciário 

 

 
O que é o Poder Judiciário? 

Como funciona a Justiça 

Quais as funções da Justiça 

Comum ou Ordinária? 

Do que tratam as Justiças 

Especializadas 

Como está organizada a 

Justiça na Paraíba. 

Instância e Entrância. 

O que é Magistratura? 

Por que existe uma divisão 

do Judiciário? 

O que são Varas Judiciais? 

Quem é o Ministério Público? 

Quem é o Advogado? 

O que é a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) 

Assistência Jurídica Gratuita 

Como funciona a Defensoria 

Pública 

Onde se localiza a 

Defensoria Pública 

Advocacia Pública 

Quem são os Auxiliares da 

Justiça? 

Juizados Especiais 

O que é julgado no Juizado 

Especial Criminal? 

O que é Justiça Itinerante? 

Como funciona o 

Telejudiciário? 
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08/07/2017 

 

 

 

 

 

Noções de Direito Civil 

 

Estudo sobre a parte geral  

- Pessoas. 

- Bens. 

- Fatos Jurídicos. 

-Responsabilidade Civil 

-Prescrição e decadência 

- Prova 

 - Estudo sobrea parte 

especial  

- Direito das obrigações 

- Direito das coisas 

22/07/17  

 

Noções Direito de família e de 

mediação de conflitos 

 

Direito de Família 
Direito Pessoal 
Direito Patrimonial 
União Estável 
Tutela e Curatela 
Sucessão 
Avaliação 

12/08/2017  

 

 

Noções de Direito Trabalhista 

e Previdenciário 

 

-Direito do Trabalho 

Direito Tutelar do Trabalho 

Direito Previdenciário 

Avaliação 

Anexos 

 

 26/08/2017 

 

 

 

 

 

O Que é Direito Penal? 

Parte Geral 

Parte Especial 

Juizados Especiais Criminais 

Noções de Direito Processual 
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Noções de Direito Penal 

 

Penal 

Os Direitos Humanos e o 

Direito Penal 

A Criança e o Adolescente e 

o Direito Penal 

Avaliação 

02/09/2017 
 

  

 

 

 

Noções de Direito Urbano e 

Política Urbana 

 

 

 

 

ESTATUTO DA CIDADE 

 Princípios 

- Conheça o Estatuto da 
Cidade; 
- O Plano Diretor põe o 
Estatuto da Cidade em 
prática; 
- O Estatuto da Cidade quer 
boa moradia para todos/as; 
- A Cidade também é Meio 
Ambiente; 
- Como participar das 
decisões sobre a Cidade; 
- Legislação Ambiental e 
Urbanística; 
- Avaliação. 

16/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
Ciranda de Direitos na 
comunidade de Paratibe 

 

A Ciranda de Diretos foi 

realizada na comunidade de 

Paratibe com apoio da 

ACAMPAR, PSF, Paróquia 

católica local, secretaria de 

segurança. Foi oferecida a 

comunidade informações 

básicas sobre direito 

realizada pelos cursistas com 

apoio dos advogados da 

Fundação; corte de cabelo; 

emissão de documentos;  

23/09/2017 

 

 

Avaliação 

Dinâmica de acolhida; 

Aplicação de questionário 

com as mesmas perguntas 

feitas no inicio do curso, para 
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avaliar o aprendizado sobre 

noções básicas dos direitos 

humanos, cidadania e 

noções do direto enquanto 

disciplina. 

29/09/2017 

 
 
 
Cerimônia de Formatura da 15ª 
turma do Curso de Formação 
de Juristas Populares 

A abertura do evento foi 

realizada pela presidenta da 

Fundação, seguida da fala 

dos oradores/as 

representantes da turma e 

entrega de certificados. 

 

 

15ª Turma do curso de Formação de Juristas Populares 
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3.  Participação em redes e fóruns 

 

3.1. Fórum Estadual de reforma Urbana 

 

 Atividades Realizadas 

Atividade realizada: avaliação e planejamento do Fórum Estadual de Reforma 

Urbana – FERURB. 

Local: Associação de Deficientes e Familiares - ASDEF 

Data: 26 de janeiro de 2017 

Participantes: 11 pessoas; 

Descrição da atividade: esta atividade teve inicio com uma apresentação 

dos/as participantes, em seguida discutiram-se os pontos positivos e negativos 

do Fórum, logo após encaminhou-se o planejamento que deu ênfase à 

estadualização do FÓRUM e a importância da participação das entidades 

dando prioridade aos eventos de incidência política em defesa da democracia 

brasileira.  

 

Atividade realizada: Reunião do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

Data: 01 de fevereiro de 2017 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 09 pessoas  

Descrição da atividade: nessa reunião afirmou-se a necessidade de fortalecer 

o FERURB com a estadualização. Promover as lutas sociais em prol da 

democracia e dos menos favorecidos. Agendamento de data para planejar o 
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dia Internacional da Mulher - 8 de março. Articular com entidades de Guarabira, 

Campina Grande e Souza a estadualização do Ferurb. 

 

Atividade realizada: Reunião extraordinária do Fórum Estadual de Reforma 

Urbana 

Data: 08 de fevereiro de 2017 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Participantes: 05 pessoas  

Descrição da atividade: essa reunião teve o objetivo de planejar o dia 

internacional da mulher, o oito de março. Mas, discutimos também a 

participação do Fórum nos eventos que estavam sendo realizados pelas 

centrais sindicais, sindicatos, movimentos de direitos humanos, de mulheres 

juventude etc. 

 

Atividade realizada: reunião ordinária do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Urbana – FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Data: 06 de março de 2017 

Participantes: 10 pessoas;  

Descrição da atividade: nessa reunião fez-se a avaliação do processo de 

planejamento do dia internacional da mulher - 08 de Março e dos eventos que 

estavam acontecendo de incidência política em defesa da democracia e sobre 

as decisões do governo contra os trabalhadores. Foi marcado para a quarta 

semana de abril para iniciar as discussões sobre a estadualização do 

FERURB. 
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Atividade realizada: reunião ordinária do Fórum de Reforma Urbana. 

Urbana – FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Data: 05 de abril de 2017 

Participantes: 09 pessoas;  

Descrição da atividade: nessa reunião foi feita uma avaliação dos eventos 

realizados durante o mês anterior, e, segundo os presentes não foram tão 

produtivos, as entidades não estão conseguindo mobilizar os seus membros e 

a população está cada vez mais acomodada. Lançou-se a proposta de 

fazermos um projeto para conseguir recursos que financie as viagens para 

estadualização do fórum.  

 

Atividade realizada: seção especial para criação da comissão parlamentar de 

inquérito para discutir a mobilidade urbana. 

Local: Câmara de Vereadores de João Pessoa. 

Data: 03 de maio de 2017 

Participantes: 45 pessoas;  

Descrição da atividade: essa seção especial foi propositura do vereador 

Tibério Limeira e teve uma participação do Fórum na mesa. O debate teve 

ponto forte o transporte público e a acessibilidade para idosos/as e pessoas 

com deficiência, mas, o que iria se tratar na comissão era a distribuição do 

recurso para esse fim. 
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Atividade realizada: participação do fórum na audiência pública que discutiu a 

“Política pública de atenção básica à saúde no município de João Pessoa” 

Local: Câmara de Vereadores de João Pessoa. 

Data: 14 de junho de 2017 

Participantes: 56 pessoas;  

Descrição da atividade: essa audiência teve o objetivo de discutir a saúde 

básica do município e se deu ênfases à problemática dos postos de Unidade 

da Família. Iniciou às 15: 00horas e encerrou-se à 18h00min horas. 

 

Atividade realizada: Reunião ordinária do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

– FERURB. 

Local: Fundação Margarida Alves. 

Data: 05/07/2017 

Participantes: 10 pessoas  

Descrição da atividade: Discussão sobre a ampliação do Fórum; elaborar 

projeto de captação de recursos para desenvolver as ações do Fórum. 

Encaminhamentos: caravana para as cidades de Patos e Souza para 

apresentar o Fórum; escolhida comissão para elaboração do projeto (MLM e 

Fundação); agendar reunião com a Secretaria de Habitação de João Pessoa; 

visitar os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (Saturnino 

de Brito; Eunice de Oliveira; Vista Verde, Vista Alegre). 

 

Atividade realizada: reunião ordinária do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

– FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 
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Data: 02/08/ 2017 

Participantes: 04 pessoas;  

Descrição da atividade: nessa reunião fez-se uma avaliação dos eventos 

realizados durante o mês de setembro, marcou a ida ao Município de Souza 

para o dia 17 do mês corrente; visita à creche do Conjunto Colinas do Sul para 

o dia 23 e discutiu-se a participação no Fórum no Plano Diretor Participativo, 

foram escolhidos os representantes do Fórum para participar do evento em 

defesa da democracia.  

 

Atividade realizada: participação no projeto “Revisitando uma história de lutas 

e conquistas” – Movimento Nacional de Luta por Moradia/Paraíba. 

Local: sede do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil – 

SINTRICON. 

Data: 11/08/ 2017 

Participantes: 90 pessoas;  

Descrição da atividade: teve a formação da mesa com representantes de 

vários parceiros/as do MNLM, todos fizeram uma fala de 5minutos, além de 

apresentação cultural com poesias, cantorias, forró. Apresentação dos 20 anos 

de lutas do Movimento de Luta por Moradia, conquistas realizadas, momentos 

importantes que marcou a história. Homenagearam-se as pessoas que 

marcaram o movimento. 

 

Atividade realizada: reunião ordinária do Fórum Estadual de Reforma Urbana 

– FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 
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Data: 13/09/2017 

Participantes: 06 pessoas;  

Descrição da atividade: programou-se a ida ao município de Patos para 

organizar a estadualização do Fórum na região, a participação no encontro 

nacional do Fórum no início de novembro, discutiu-se também a conjuntura em 

que se encontra o país tendo em vista as denúncias de corrupção contra um 

governo federal.  

 

Atividade realizada: reunião ordinária do Fórum de Reforma Urbana. 

Urbana – FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Data: 08 de novembro de 2017 

Participantes: 04 pessoas;  

Descrição da atividade: nessa reunião discutiu-se a ida ao encontro do Fórum 

Nordeste de Reforma Urbana, a coordenação do Fórum foi informada que 

haverá um encontro das organizações do terceiro setor de Cabelo e o Fórum 

foi convidado para participar do evento, foi apresentado o convite da câmara de 

vereadores de João Pessoa para participar da audiência pública com a 

finalidade de discutir “O exercício das atividades dos profissionais da 

enfermagem”.   

 

Atividades realizadas: reunião ordinária do Fórum de Reforma Urbana. 

Urbana – FERURB. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 
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Data: 13/12/ 2017 

Participantes: 10 pessoas;  

Descrição da atividade: nessa reunião houve uma breve avaliação do ano, 

uma resumida análise de conjuntura e ficou marcado o planejamento para o dia 

24/25 de fevereiro de 2018.  

 

3.2. Comitê de Combate ao Tráfico e Desaparecimento de 

Pessoas. 

 Atividades realizadas 

 

Atividade realizada: Reunião Comitê de Combate ao Tráfico e 

Desaparecimento de Pessoas. 

Data: 22/02/ 2017 

Local: Secretaria de Desenvolvimento de Estado da Paraíba; 

Participantes: 6   pessoas - SEDH, Pio X, PRF, Mãos Dadas, Fundação 

Margarida Maria Alves. 

Descrição da atividade: leu-se a ata da reunião anterior que todos/as 

aprovaram e assinaram, em seguida deu-se o informe do dia internacional da 

mulher - 08 de Março que serão realizados vários eventos, no IFPB que haverá 

um evento interno e vai contar com a participação de todos/as os/as alunos/as 

e do corpo docente. Logo após foi apresentada a proposta da data do 

seminário para o dia 24 de maio. Foram convidados o promotor público federal 

Eduardo Varandas e uma professora da UFPE como palestrante.                               
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Atividade realizada: Reunião Comitê de Combate ao Tráfico e 

Desaparecimento de Pessoas. 

Local: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) 

Data: 29/03/ 2017. 

Participantes: 05 pessoas;  

Descrição da atividade: a reunião aconteceu na Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Humano (Sedh), e tratou das ações do Comitê de 

Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas na Paraíba, com  os 

seguintes representantes de instituições e órgãos: Maria Eduarda Nascimento 

(Sedh), José Marcos Salgueiro (Fundação Margarida Maria Alves), Vanessa 

Lima (Sedh), Katiana Cavalcanti dos Santos e Nazaré Pinto. Inicialmente foi 

feita a leitura da ata da reunião anterior para os presentes assinarem. Em 

seguida foi discutida a necessidade de elaborar um novo termo de referência 

para o Seminário, tendo em vista que não será mais necessária a compra de 

passagens aéreas. Foi ainda informado que a Secretaria já possui um sistema 

de registro de preços com a empresa “Mais Promo” e que será despachado 

com a secretaria para que seja realizado com essa empresa para que agilize o 

procedimento. Informou-se também que será enviado ofício para o Dr. Eduardo 

Varandas solicitando sua participação como palestrante no Seminário. 

 

Atividade realizada: Reunião Comitê de Combate ao Tráfico Desaparecimento 

de Pessoas. 

Local: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) 

Data: 18/ 05/ 2017. 

Participantes: 25 pessoas;  
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Descrição da atividade: essa reunião foi realizada com o objetivo de 

encaminhar os preparativos para a realização da semana de combate ao tráfico 

e desaparecimento de pessoas e do seminário que discutiria o combate ao 

tráfico e desaparecimento de pessoas incluindo ações de divulgação nos sinais 

de trânsito, terminal rodoviário, ferroviário, aeroporto, etc. Definiu-se também 

que prioritariamente pessoas de órgãos e entidades voltadas para temática 

participariam do seminário. 

 

Atividades realizadas: reunião da comissão do Comitê Estadual de 

Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas. 

Data: 01/06/2017  

Local: sala de reuniões da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano 

da Paraíba 

Participantes: 11 pessoas; 

Descrição da atividade: nessa reunião definiu-se sobre as atividades e os 

grupos que participariam das mesmas, na semana de combate ao tráfico e 

desaparecimento de pessoas que seria de 23 a 28 de julho 2017.     

 

Atividade realizada: panfletagem no sinal da Av Pedro II com a Av Rui 

Barbosa/João Pessoa. 

Data: 24/07/ 2017  

Local: sinal da Pedro II com a Av. Rui Barbosa. 

Participantes: 15 pessoas 

Descrição da atividade: essa atividade aconteceu das 16:00 às 18:00 com 

distribuição de panfletos e colagem de adesivos nos carros. Em cada abrir e 
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fechar do sinal postava-se a faixa de divulgação do comitê e se conversava 

com os/as motoristas para esclarecer sobre o problema do tráfico e 

desaparecimento de pessoas. 

 

Atividade realizada: Distribuição de panfletos no terminal rodoviário de João 

Pessoa.  

Data: 25 de julho de 2017  

Local: Terminal rodoviário de João Pessoa 

Participantes: 16 pessoas 

Descrição da atividade: essa atividade teve como objetivo sensibilizar as 

pessoas para a problemática do tráfico e desaparecimento de pessoas, o 

reconhecimento, os caminhos a seguir em caso de presenciar. Ela é parte de 

um conjunto de ações que parte da semana internacional de combate ao tráfico 

de pessoas. 

 

Atividade realizada: I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e 

desaparecimento de Pessoas na Paraíba 

Data: 28/07/ 2017  

Local: Litoral Hotel. 

Participantes: 200 Pessoas. 

Descrição da atividade: O seminário iniciou às 8:00 com o credenciamento, 

em seguida ocorreu à formação da mesa de abertura com 14 autoridades, 9:45 

1º palestrante com o tema: “as revelações do tráfico de pessoas, apesar da 

invisibilidade”; depois segundo palestrante com o tema: “Legislação sobre o 

tráfico de pessoas”; o 3º tema: “Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico 
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de Pessoas da Paraíba” (Decreto instituidor, composição e competência); 4º 

palestrante com o tema “Tráfico de pessoas e Trabalho Escravo” e o 5º 

palestrante com o tema: “O tráfico interno de crianças e adolescentes no 

Estado da Paraíba”. Encerrou Ás 16:00 horas com o Coffee break. 

  

Atividade realizada: Reunião ordinária 

Data: 12/12/ 2017  

Local: sala de reuniões da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano 

da Paraíba 

Participantes: 16 pessoas 

Descrição da atividade: nessa reunião fez-se uma avaliação do ano, as 

realizações e pontos foram fundamentais para que o comitê desse um passo 

positivo durante o ano. Mas, foi levantada a questão que enquanto estamos 

trabalhando para combater o crime de tráfico de pessoas tem um congresso 

nacional aprovando leis que mata, escraviza e desqualifica as condições de 

trabalho dos trabalhadores. 

 

3.2. Conselho de Segurança Preventiva e Direitos Humanos 

de João Pessoa – COMSHED. 

 

Atividade realizada: Reunião ordinária 

Data: 22/03/ 2017  

Local: Sede da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. 

Participantes: 13 pessoas  
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Descrição da atividade: nessa reunião fez-se abertura com a apresentação 

dos participantes, a leitura da ata de reunião anterior, foram dados os informes 

e depois a eleição da mesa diretora do conselho, propôs-se que se fizessem 

propostas para o plano plurianual de segurança e que seria necessário discutir 

um programa de prevenção à violência nas escolas envolvendo os atores: pais, 

alunos/as, escola, associação, clubes, igrejas, conselho tutelar, etc. O 

Secretário Jaime Amorim propôs que se fizesse um seminário para fazer as 

mudanças necessárias no plano de segurança do município.  

 

3.5. Conselho Gestor Consultivo do Parque Estadual Mata do 

Xemxém. 

 

 Atividades realizadas 

Atividade realizada: oficina de diagnóstico e planejamento para elaboração do 

Plano de Manejo do Parque Estadual da Mata do Xenxém e posse dos 

Conselheiros.  

Data: 02/06/2017  

Local: Auditório da Escola Técnica Estadual de Bayeux 

Participantes: 14 pessoas (11 h 3 m) 

Descrição da atividade: essa oficina é resultante da ação civil pública que foi 

impetrada pelo Ministério Público Estadual, Comarca de Bayeux, motivada por 

denúncia realizada pelos Juristas Populares com apoio e acompanhamento da 

Fundação Margarida Maria Alves. Teve início às 9:00 aonde foram 

apresentados os estudos realizados no interior da mata, levantamento do nível 

de desmatamento, erosões, população animal e foram empossados os 

mailto:–fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br
mailto:–fundacao@fundacaomargaridaalves.org.br


 

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. 
 
 

28 
 

Conselheiros. A SUDEMA – Superintendência de Desenvolvimento e do Meio 

Ambiente. 

   

Atividade realizada: reunião  

Data: 10/07/ 2017  

Local: Auditório da Escola Técnica Estadual de Bayeux 

Participantes: 10 pessoas 

Descrição da atividade: nessa reunião discutiram-se as questões que dizia 

respeito ao uso do parque da mata do xenxém e suas limitações, houve 

votação em relação aos campos de futebol e outras áreas ocupadas no interior 

do parque. Foram criados os grupos de trabalho para avaliar e organizar os 

pontos diferenciais das áreas que compõem o parque. Discutiu-se ainda da 

importância de não deixar o conselho no esquecimento, pois, é de suma 

importância que haja reuniões. 

 

Atividade realizada: reunião 

Data: 22 de agosto de 2017  

Local: Auditório da Escola Técnica Estadual de Bayeux 

Participantes: 14 pessoas  

Descrição da atividade: nessa reunião foram apresentados os resultados dos 

grupos de trabalhos e discutidas diversas questões referentes à área de 

conservação. O compromisso da SUDEMA enquanto ente responsável pela 

mata, às entidades parceiras no que diz respeito às habilidades e 

competências em relação às questões de segurança como o corpo de 

bombeiros, polícia florestal e exército. 
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Atividade realizada: reunião 

Data: 28/11/ 2017  

Local: Auditório da Escola Técnica Estadual de Bayeux 

Participantes: 14 pessoas (11 h 3 m) 

Descrição da atividade: essa reunião teve o objetivo de aprovar o 4º encarte 

que define as regras de uso da área preservação. A coordenadora do CEA – 

Coordenadoria de Estudos Ambientais passou a palavra à representante da 

Officet explicou a proposta de manejo do parque, foram feitas algumas 

observações e em seguida foi votado o encarte. 

 

3.6. Fórum Plano Diretor Participativo 

 Atividades Realizadas 

Data: 04/07/17 

Local: Espaço Cultural 

Entidades participantes: Fundação Margarida Maria Alves, Minha Jampa, Soma 

Brasil, Instituto doa Arquitetos do Brasil/IAB, Unipê (departamento de 

arquitetura), mandato do vereador Tibério Limeira, CREA. 

Descrição da Atividade: essa reunião teve objetivo de construir a participação 

popular na revisão do Plano Diretor/PD (última revisão em 2008). Uma das 

atividades proposta foi a realização de um seminário com data para os dias 04 

e 05/08, além disso, foi discutido a elaboração de uma carta para ser entregue 

ao prefeito solicitando a audiências públicas com a participação popular para 

discutir a revisão do PD e por fim foi discutido a proposta de elaborar uma 
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petição on line .Todas as propostas discutidas foram aceitas e escolhidas 

comissões para os devidos encaminhamentos.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fundação na Mídia 

A Assessoria de Comunicação realizou durante o período acompanhamento do 

Projeto “Conhecendo o Direito, Construindo a Cidadania” e as ações da 15ª 

turma do Curso de Formação de Juristas Populares. Realizamos diagramação 

de apostilas do Curso, cobertura fotográfica das oficinas, módulos e visitas a 

órgãos públicos e comunidades beneficiadas, textos para releases enviados 

para meios de comunicação sobre as atividades da entidade e matérias para 

nosso site, além da produção de folders e acompanhamento para eventuais 

dúvidas tanto por e-mail, redes sociais e telefone. 

 

Produzimos também convites para Oficinas realizadas na cidade de Sapé, 

assim como para celebração de datas comemorativas. Participamos 
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representando a entidade em reuniões do Núcleo Imprensa Amiga da Criança, 

do Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação (FINDAC/PB) e do 

lançamento em João Pessoa da Campanha dos 27 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) 

 

Cobrimos ainda a Parada Internacional das Mulheres, a VIII Semana Pela 

Democratização da Comunicação e o Fórum Internacional de Tecnologia 

Social, em Brasília, do qual participamos como convidados da Fundação Banco 

do Brasil. 

 

Preparamos trabalhos gráficos de divulgação dos Bazares e Brechós 

Margarida Feliz e de Natal, assim como cobertura fotográfica e gerenciamento 

online dos eventos. 

 

A assessoria também produziu três (03) informativos impressos, Jornal Falando 

DHireito, com tiragem de mil exemplares cada edição e atualizou 

constantemente seu site, tendo um total de  46 postagens no período descrito e 

um tráfego de 6.528 visitações. 

  

Mantemos ativamente nossas redes sociais, Facebook (3.906 seguidores), 

Twitter (239 seguidores) e Instagram (720 seguidores), e através delas 

estivemos em contato direto com nosso público tirando dúvidas, encaminhando 

demandas e servindo, também, como ponte de divulgação de ações externas 

que nos chegaram. 

 

Sendo assim, concluímos que as ações de comunicação auxiliaram em maior 

conhecimento por parte da sociedade sobre a Fundação Margarida Maria Alves 

e suas atividades, assim como o uso de redes sociais aproxima e dinamiza a 

relação da entidade com seu público. 

 

6.Outras Atividades 
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Data Atividade Local 

04 de Abril,01 e 22 de 
agosto; 

Participação nas 
discussões sobre a 
revisão do Plano Diretor 
de João Pessoa 

Espaço Cultural 

08 de março Parada Internacional das 
Mulheres 

João Pessoa 

29 de março Sessão solene de 
apresentação da Rede de 
Monitoramento Cidadão 
de João pessoa 

Auditório da                                                                                                                                                                                                          
FIEP 

13 de julho Lançamento da 
Campanha dos 27 anos 
do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) 

Auditório do Ministério 
Público da Paraíba 

28 de Julho Seminário sobre Tráfico 
de Pessoas 

Hotel Litoral, João 
Pessoa. 

11 de agosto Lançamento do vídeo 
comemorativo do MLM 

Sindicato dos 
Trabalhadores da 
Construção Civil 

18 de agosto Lançamento da 
campanha quando o povo 
se junta o poder se 
espalha 

Casa Pequeno Davi 
João Pessoa 

18 de agosto Inauguração da casa 
Ricardo Brindeiro 

Alto do Mateus 

30 de outubro VIII Semana Pela 
Democratização da 
Comunicação 

Auditório do MPF-PB 

10 de Novembro Audiência Publica Do 
Plano Estadual Abuso e 
Violência Sexual contra 
Crianças e o Adolescente 
no Estado da Paraíba 

Auditório do Fórum Civil 

23 de novembro Fórum Internacional de 
Tecnologia Social, 

CICB - Centro 
Internacional de 
Convenções de Brasília 

7 de dezembro  Lançamento do Pacto 
Universitário pela 
Promoção do Respeito à 
Diversidade, da Cultura 
de Paz dos Direitos 
Humano 

Auditório do Fórum Civil 
Desembargador Mário 
Moacyr Porto – João 
Pessoa - Pb 

9 e 10 de outubro  
 

 

Primeira visita para 
discussão do 
planejamento estratégico 
da Fundação 

Sala de reuniões da 
Fundação 
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