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 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 

 

Ao chegarmos ao final de cada ano sempre fazemos uma retrospectiva 

para avaliar se estamos trabalhando na direção certa, com essa avaliação 

planejar nossa atuação no futuro. É o que tentamos fazer nesse momento, 

devolvendo para sociedade o conjunto das atividades desenvolvidas através 

dos Projetos. 

 

Desta forma, a Fundação de Defesa dos Direitos Humanos 

Margarida Maria Alves apresenta seu relatório onde detalha todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018. O referido relatório tem o 

propósito de divulgar entre os/as beneficiários/as, parceiros/as, enfim a 

sociedade paraibana que acredita e colabora com suas ações, para que desta 

forma possa acompanhar com transparência todo trabalho implementado.  

 

A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria 

Alves vem há 24 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 através desse trabalho vem cumprindo com sua missão, ou seja: fortalecer e 

difundir uma cultura de respeito aos direitos humanos na perspectiva dos 

movimentos populares e da justiça social.  

Em uma sociedade tão injusta e desigual como a nossa, temos muitas 

vezes a impressão de que as lutas em defesa dos direitos humanos são em 

“vão”, pois nossas ações parecem pequenas, e incapazes de afetar as 

estruturas da injustiça e da desigualdade. E nessa atual conjuntura de 

retrocessos e de graves violações dos direitos temos muito para fazer e lutar. 
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1. Ações do Projeto – “Conhecendo o Direito e Construindo a 

Cidadania”. 

 

 

1.1. Sistematização da Experiência do Curso de Formação de Juristas 

Populares 

 

Entre outubro de 2017 a fevereiro de 2018 foi realizado um levantamento 

de toda documentação e registros dos quinze anos de implementação do 

Curso de Formação de Juristas Populares. Em seguida foi realizada 

entrevistas com os/as Juristas Populares. No dia 20 de setembro/2018 

aconteceu evento de publicação do resultado desse trabalho – Formação 

Jurídico – Popular – Sistematização da Experiência do Curso de 

Formação de Juristas Populares (1999 -2017), no auditório da Ordem 

dos Advogados do Brasil/Paraíba/João Pessoa, com a presença de 

entidades parceiras, Juristas Populares. 

 

2. Curso “Ciclo de Advocacy – 10 passos para a cidadania”. 

Data Atividade Local 

 

10/03/2018 

Módulo I – Análise de Conjuntura e 

Introdução a Advocacy/Incidência 

Política; Identificação do Problema. 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

24/03/2018 Módulo II – Análise do problema; 

Desenvolvimento dos objetivos. 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

07/04/2018 Módulo III - Análise da Situação 

(Externa) e Análise da Capacidade 

interna (organização) 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

 Módulo IV – Finalização dos Fundação Margarida Maria 
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19/05/2018 

objetivos; Elaboração do plano de 

ação para advocacy/incidência 

política. 

Alves 

 

9/06/2018 Experiências desenvolvidas para a 

incidência Política/ Recomendações 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

16/06/2018 Implementação do plano de 

advocacy; Monitoramento; 

Avaliação ou Revisão do plano. 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

21/07/2018 Compartilhamento de experiências; 

Recomendações gerais; Avaliação 

do Curso. 

Fundação Margarida Maria 

Alves 

 

 

 

 

 

 

3. Curso de Formação de Juristas Populares 

 

Curso de Formação de Juristas Populares 

16ªTURMA 

2018/2019 
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Data Atividade/Oficinas/módulos Conteúdo Trabalhado 

01 a 31 de 

Outubro de 

2018 

Edital de chamamento para 

inscrição do Curso de 

Formação de Juristas 

Populares 2018/2019, 

A Fundação publicou o 

edital de seleção de 

cursistas para o Curso de 

Formação de Juristas 

Populares, que faz parte 

do Projeto “Conhecendo 

o Direito e Construindo a 

Cidadania”. 

Critérios: Pertencer a 

uma organização social 

(ex: sindicato, associação, 

grupo de mulheres, 

movimentos culturais e 

sociais); ter no mínimo 18 

anos; ter disponibilidade 

para assistir aulas aos 

sábados; saber ler e 

escrever; Não poderão se 

inscrever pessoas com 

nível superior completo 

nem que estejam cursando 

o curso de direito. 

Número de vagas: Serão 

disponibilizadas 30 vagas; 

Cada organização poderá 

inscrever até 2 (dois 

cursistas); 
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Setembro a 

novembro de 

2018 

 

As visitas de mobilização e 

divulgação para o curso de 

Juristas Populares 

ocorreram entre 01 de 

setembro até a primeira 

quinzena do mês de 

novembro/2018. 

-Reunião com a 

comunidade Quilombola 

de Mituaçu, no município 

do Conde, para divulgar o 

curso. Contou com a 

participação de cerca de 

50 pessoas associadas. 

-Reunião com a 

Coordenação do Serviço 

Espaço LGBT, vinculado à 

Secretaria da Mulher e da 

Diversidade Humana para 

viabilizar a participação de 

usuários/as para participar 

do Curso representando 

esse segmento. 

-Reunião com a Amazona 

– Associação de 

Prevenção à AIDS, da qual 

participaram jovens das 

comunidades do Citex e 

do Timbó. 

CEDHOR – Centro de 

Direitos Humanos D. 

Oscar Homero. 

- SINECOM – Sindicato 

dos Empregados no 

Comércio da Grande João 

Pessoa 

- MNLM – Movimento 
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Nacional de Luta por 

Moradia 

- Centro da Mulher Jardim 

da Esperança 

- SPM-Serviço Pastoral do 

Migrante 

-Associação de Moradores 

e Amigos do Bairro 

Comercial Norte 

- ACCAMPAR- Associação 

de Catadores e Catadoras 

de Material Reciclável de 

Paratibe. 

- Secretaria da Mulher e 

da Diversidade Humana. 

24/11/2018 

 

 

Oficina de Abertura do 

Curso e diagnóstico dos 

grupos/participantes 

 

Dinâmica de boas vindas 

para conhecer a turma; 

Apresentação da 

Fundação e sua equipe; 

Apresentação do curso e 

de sua agenda; 

Depoimento do Jurista 

Popular Carlinhos 

(conselheiro tutelar) 

falando sobre sua 

participação no curso. 

Avaliação  
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Encerramento com 

almoço. 

 

15/12/2018 

 

 

 

Oficina de Cidadania e 

Direito 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. 
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4. Participação em redes e Fóruns 

4.1. Fórum Plano Diretor Participativo 

 Atividades Realizadas 

Data: 17/04/2018 

Local: Auditório do espaço Cultural 

Entidades participantes: Instituto dos Arquitetos do Brasil/PB, Fundação 

Margarida Maria Alves, Departamento de Arquitetura do UNIPÊ, Mandato do 

Vereador Tibério Limeira/PSB, 

Descrição da Atividade: Discussão sobre a revisão do Plano Diretor (PD) da 

cidade de João Pessoa. Foi informado que a Prefeitura Municipal não deu 

retorno sobre o processo de discussão do PD. Foi decidido ampliar a discussão 

para as escolas. 

4.2. Fórum Estadual de Reforma Urbana 

 Atividades Realizadas 

 

Atividade Realizada: reunião. 

Data: 07/03/ 2018. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Entidades participantes: Movimento de Moradia Mãos Dadas, MALC-

Moradia, Fundação Margarida Maria Alves. 

Descrição da atividade: nessa reunião discutiu-se a proposta inicial de 

ampliação do fórum e o posicionamento das entidades membros frente 

às lutas que estavam ocorrendo a nível nacional, as perdas às quais o 

trabalhador estava propenso a sofrer em relação aos seus direitos. 

Definiu-se o calendário de reunião que seria todas as primeiras quartas 
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feiras do mês, que faríamos encontro para ampliação do Fórum em 

Cabedelo, Bayeux, Campina Grande, Guarabira, Patos, Sapé. 

Expressou-se a necessidade das entidades membros estarem mais 

presentes nas comunidades locais. 

Atividade Realizada: reunião. 

  Data: 02/05/2018. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Entidades participantes: 16 participantes, 11 entidades. 

Descrição da Atividade: nessa reunião mais uma vez foi reafirmado a 

questão das entidades que fazem do Fórum, no que diz respeito à 

participação nas reuniões e nas atividades propostas por este espaço; 

discutiu-se a necessidade da estadualização do fórum e programou-se a 

visita a Campina Grande, Souza, Patos, Cajazeiras, Bayeux e Cabedelo 

para o mês de julho.  Levantou-se também a dificuldade que algumas 

entidades têm para entender que a luta do fórum não igual à da 

entidade, mas, agrega os interesses da mesma e encampa uma luta em 

defesa de uma cidade para todos/as. 

Atividade realizada: reunião. 

Data: 08/08/ 2018. 

Local: Fundação Margarida Maria Alves. 

Entidades participantes: seis participantes, seis entidades. 

Descrição da Atividade: nessa reunião contamos a presença de um 

representante do Observatório das Metrópoles; avaliamos a participação 

do Fórum na reunião com os movimentos e grupos da cidade de 

Cabedelo. Foi dado o informe em relação à ida para o interior do estado 

porque não se conseguiu recursos financeiros para fazer a viagem. 

Remarcamos a ida ao interior para os dias 03 e 04/09/18. Avaliamos a 
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conjuntura política como negativa para o povo e os movimentos sociais, 

as camadas mais pobres da população e decidimos elaborar uma 

plataforma política para entregar aos candidatos ao governo. 

Atividade realizada: visita às entidades de Campina Grande. 

Data: 04/09/2018. 

Local: Sede da UCES- União Campinense de Equipes Sociais. 

Entidades participantes: oito participantes, seis entidades. 

Descrição da Atividade: essa visita a Campina Grande teve o objetivo 

de apresentar o Fórum Estadual de Reforma Urbana na cidade às 

entidades locais e aconteceu na sede de uma entidade que aglomera 

outras entidades. Mas, ficou como encaminhamento voltarmos a 

Campina Grande novamente para discutirmos a possibilidade de criar 

um núcleo do Fórum Estadual de Reforma Urbana. 

Atividade realizada: reunião. 

Data: 07/11/ 2018 

Local: Sede da Fundação  

Entidades participantes: MNLM; UFPB, UFPE- Observatório das 

Metrópoles, MLB, Fundação Margarida Maria Alves, Gabinete da Dep. 

Estela Isabel, MALC, Movimento de Moradia Mãos Dadas, MOVIS, 

CONAM e CREA/PB (11 entidades e 14 pessoas). 

Descrição da Atividade: essa reunião iniciou com a apresentação 

dos/as participantes e logo após uma análise de conjuntura a nível local 

e nacional. Discutiu-se a importância do Fórum para as lutas populares e 

o quanto seria bom que as entidades membros se fizessem presentes 

nas reuniões para que o mesmo pudesse funcionar plenamente. 

Questionou-se sobre o Plano de Ação Sustentável para João Pessoa 

que não há uma divulgação maior do plano e nem os movimentos tem 
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participado das decisões. Nessa reunião ficou decidido que seria feita a 

visita no aos municípios do interior nos dias 23 e 24 de novembro. 

Atividade realizada: reunião. 

Data: 05/12/ 2018. 

Local: Sede da Fundação  

Entidades participantes: Fundação, MNLM, MALC-Moradia e 

CREA/PB. 

Descrição da Atividade: nessa reunião foram dados os informes da 

viagem para Patos, Souza e Campina Grande; Atividade dos Sem Teto 

da comunidade Beira da Linha- Alto do Mateus- onde estaria 

acontecendo à entrega de 32 ruas pavimentadas. Ficou decidido que no 

dia 12 de dezembro seria realizado o planejamento para 2019 e 

distribuído o estatuto e regimento interno do Fórum.  

 

4.3. Conselho de Segurança Preventiva e Direitos Humanos de João 

Pessoa – COMSHED. 

Atividade realizada: Reunião Ordinária. 

Data: 25/04/ 2018 

Local: Sala da Ouvidoria Geral de João Pessoa. 

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


15 

 

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. 
 

Descrição da Atividade: essa reunião teve início com os informes e em 

seguida a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os 

presentes. Deu-se continuidade falando sobre a criação do Plano 

Municipal de Segurança Preventiva, que devido à falta de quórum tem-se 

dificultado o encaminhamento das questões, que segundo o presidente do 

conselho é de suma importância o plano para o Município e, porque não 

dizer, para a Paraíba. Debatemos também sobre a violência nas escolas 

que tem crescido muito. O presidente apresentou a questão da escola 

municipal do Bairro da Indústria que está passando por dificuldades devido 

ao alto índice de violência no local. 

4.4. Comitê de Combate ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas. 

 Atividades realizadas 

Atividade realizada: I Seminário Estadual de enfrentamento ao Tráfico e 

Desparecimento de Pessoas 

Data: 13 e 14 de junho de 2018. 

Local: Litoral Hotel-João Pessoa 

Participantes: 150 pessoas 

Descrição da Atividade: esse seminário foi realizado com o objetivo de 

capacitar entes públicos e membros de organizações não governamentais em 

relação às condições de pessoas vítimas de tráfico. As palestras e debates 

discorreram sobre as várias modalidades e fins a que se destina o tráfico. 

Tanto no contexto local onde vive a vítima do tráfico, nacional em relação à 

atuação das redes e internacional no que diz respeito às promessas 

mirabolantes que levam as pessoas a se entregarem e trabalharem como 

escravas no país de destino.  Mas, o foco principal foi sobre a capacidade de 

perceber se uma pessoa está sendo traficadas, as questões que envolvem e 

como se dar o tráfico e a cautela que se deve ter para agir, não colocando em 

risco a vítima nem a própria pessoas que pretende ajudá-la.     
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Atividade realizada: Caminhada e campanha de sensibilização e divulgação 

do COMITÊ; 

Data: 10/12/2018 

Local: Orla da praia de Tambaú 

Participantes: 200 pessoas 

Descrição da Atividade: essa caminhada teve o objetivo de enfatizar o dia 

internacional dos direitos humanos e de sensibilizar os transeuntes, moradores 

e comércio local para a problemática do tráfico de pessoas. Iniciou com uma 

audiência pública que tratou desse tema e que visa contribuir para o 

fortalecimento do vínculo entre o poder público e a sociedade para combater 

essa prática criminosa. Distribuíram-se camisas e bolas brancas simbolizando 

a paz.      

 

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 "Ciclo de Advocacy – 10 Passos para a Cidadania" 

e o Curso de Formação de Juristas Populares (CFJP). Nesse processo, foram 

feitos folders, matérias para a publicação online, releases, divulgação do edital 

de seleção do CFJP, esclarecimento de dúvidas por e-mail, redes sociais e 

telefone, além de cobertura fotográfica e auxílio técnico nas oficinas e 

encontros. 

 

Preparamos também artes digitais, matérias e cobertura fotográfica do “Brechó 

e Bazar de Primavera” e do lançamento do livro “Formação Jurídico-Popular: 

Sistematização da Experiência do Curso de Formação de Juristas Populares 

(1999-2017)”, do qual produzimos a arte de capa e acompanhamos visi tas de 

entrevistas com cobertura também filmográfica. Demos entrevista para a Rádio 
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Tabajara, programa A Tarde é Sua, acerca do Curso de Juristas Populares e o 

seu processo seletivo.  

 

Representamos a Fundação Margarida Maria Alves na “Formação em 

Incidência Política” realizada pelo Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas 

Sociais (CAIS), em Salvador/BA e Brasília/DF, nas ações e reuniões do Fórum 

Interinstitucional pelo Direito à Comunicação na Paraíba (FINDAC/PB) e 

concluímos a participação na formação “Comunicação Estratégica e Incidência 

Política” (EaD) promovida pela Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG). 

 

Produzimos três edições do Jornal Falando DHireito, lançadas respectivamente 

em Abril, Julho e Outubro de 2018, com tiragem de mil exemplares cada. A 

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

atualizou o site, com 38 postagens no período descrito tendo uma média de 

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

4.953 seguidores no Facebook; 239 no Twitter e 859 no Instagram. Ainda 

fizemos convites para atividades e Cartão de Natal. 

 

6. Outras Atividades 

Data Atividade Local 

16/03/2018 Brechó Sede da Fundação 
7 e 8/04/2018 Assembleia das 

pastorais sociais 
Seminário Diocesano 

17/05/2018 Visita ao Arcebispo 

Dom Delson para 
apresentar a Fundação, 
pois a Arquidiocese 

tem assento no 
Conselho Curador da 

Fundação. 

Palácio do Bispo 

25 e 26/05/2018 Participou da Feira de 
Artesanato 

Energisa 

11/06/2018 Reunião com a 

Promotoria do Meio 
Ambiente 

Sede da Promotoria 
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14/06/2018 Reunião com a 

promotora Elaine 
possível parceria no 

Projeto grupos 
reflexivos para homens 

Sede da Promotoria 

13 e 14/06/2018 Encontro sobre trafico 

de pessoas 

Litoral Hotel 

20/09/2018  Lançamento do livro da 
Fundação Formação 
Jurídico – Popular – 

Sistematização da 
Experiência do Curso 

de Formação de 
Juristas Populares 
(1999 -2017), 

Auditório da OAB 

14/09/2018 Realização de 

bazar/brechó para 
captação de recursos 

Sede da Fundação 

Margarida Maria Alves 

13 e 14/09/2018 Oficina de Construção 

de Indicadores para 
monitorar o Projeto 

conhecendo o Direto e 
Construindo a 
Cidadania, com 

assessoria do CAIS. 

Fundação Margarida 

Maria Alves 

29/09/2018 Curso de oratória para os 
Juristas Populares em 
parceria com a  
Professora Mirella Braga, 
do Unipê e alunas. 

Auditório da Fundação 
Margarida Maria Alves 

09/11/2018 Participação no 
lançamento do 
Observatório 
Interinstitucional de 
Violências por 
Intolerância 

Auditório da OAB/PB 

17/11/2018 Participação no 
aniversário de 15 anos do 
Centro de Direitos 
Humanos Dom Oscar 
Romero, em Tibiri, 
município de Santa Rita 

Sede do Centro de 
Direitos Humanos Dom 
Oscar Romero, Tibiri, 
Santa Rita 

05/12/2018 Encontro: Fortalecendo 
Conselhos municipais de 
meio ambiente por meio 
da elaboração dos Planos 
Municipais de 
Conservação da Mata 
Atlântica 

Auditório do Jardim 
Botânico 
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7.Gestão Financeira 
 

Em nossas mais diversas atividades e frentes de atuação, a Fundação 

conta com parceiros e apoiadores, sejam programáticos ou 

financiadores. Neste tópico registramos o apoio financeiro a Fundação 

durante este ano, dentre as captações de recursos realizadas em 2018, 

vale ressaltar a doação da Receita Federal que possibilitou a realização 

do bazar/ brechó recursos estes utilizados para manutenção da sede e 

pagamento de honorários do contador. Contamos com o apoio de 

Misereor: Projeto Conhecendo o Direito e Construindo a Cidadania 

onde se destaca o Curso de Formação de Juristas Populares; bem 

como com o apoio voluntário da UFPB, Ministério Público; PROCON, 

Municipal e estadual; INSS e pessoas (geógrafos, assistentes sociais, 

advogados) sensíveis a causa dos direitos humanos.  
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