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APRESENTAÇÃO  
Apresenta-se o Relatório P-c – Plano de Comunicação e Interação Social, referente ao 

Contrato nº 2009/2017-SEMOB/SEPLAN celebrado entre o Consórcio 
CONCREMAT/COMAP/SISTRAN, formado pelas empresas CONCREMAT Engenharia e 
Tecnologia S/A (empresa líder do Consórcio), COMAP Consultoria, Marketing, Planejamento 
e Representações Ltda, e SISTRAN Engenharia Ltda, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
para a elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa. 
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1. INTRODUÇÃO 
Historicamente, na política brasileira, o processo de participação social no planejamento das 
ações governamentais tem acontecido de diversas formas. Dentre elas, destacam-se: os 
mecanismos que procuraram institucionalizar a participação, através de Planos e Programas de 
incentivo a ações coletivas (mutirões, cooperativas etc.); os movimentos populares de vertente 
setorial exigindo habitação, saúde, escolas; bem como as alternativas espontâneas de caráter 
regional, sindicais ou de classe, entre outras. 

Porém, o que se observava em relação às manifestações que implicariam em ações de 
planejamento era que muitas das vezes, essas situações eram momentâneas, não tinham 
continuidade e eram desencadeadas em função de problemas específicos, que, não havendo 
comprometimento de ações efetivas posteriores relativas ao cotidiano da realidade social, 
perderam importância ao longo do tempo.  

Com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira, através da Lei 10.257 de 
10 julho de 2001, o Estatuto da Cidade, cumpriu-se o papel de incentivar a participação social, na 
medida em que a nova lei traz normas que devem ser incorporadas pelas cidades resgatando sua 
função social numa ação integrada entre as diferentes esferas de poder e também de toda a 
sociedade. Nesse contexto, a Lei de Mobilidade Urbana tem destaque entre os instrumentos 
legais que garantem o direito à participação social, pois institui a Política Nacional de Mobilidade – 
PNMU, que tem como um de seus objetivos “consolidar a gestão democrática como instrumento e 
garantia de construção contínua do aprimoramento da mobilidade” em seu artigo 7. 

Porém, para que a participação social possa ser efetivamente exercida, além da existência deste 
importante instrumento legal, é necessário sensibilizar a população a respeito da nova política da 
mobilidade urbana. Buscaremos formas de qualificar e ampliar a participação, preparando 
antecipadamente os diferentes setores da sociedade, através de informações que traduzam a real 
importância da participação no processo de 
formulação e gestão da implantação de 
diretrizes que irão compor o Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana – PlanMob. 

No caso de João Pessoa, desde 2005, a 
população vem participando de um instrumento 
da democracia participativa, que promove o 
diálogo direto com o poder público municipal, 
sobre o melhor encaminhamento dos recursos 
públicos do orçamento municipal, por meio da 
Secretaria Executiva denominada Orçamento 
Participativo – OP, transformada em lei em 
março de 2013. 

Por meio do OP, a Prefeitura de João Pessoa 
consegue atuar num espaço que proporciona o 
empoderamento da sociedade e o 
fortalecimento do poder local, (re)balanceando 
os poderes entre gestão e população, que 
participa e fiscaliza as ações do governo, além 
de ajudar na elaboração e implementação das 
peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), e 
Plano Plurianual (PPA).  

Dentro desse contexto, o OP será o instrumento essencial (protagonista) na elaboração do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa, por meio dos articuladores, que 
têm um papel fundamental na coleta das demandas da comunidade, e pela atuação em toda a 
cidade representada por 14 regiões, incentivando a participação e o compromisso dos diversos 
segmentos sociais, porém, ainda outros espaços de discussão também serão construídos ao 
longo do processo, conforme trataremos a seguir. 
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2. OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

2.1 Objetivos Gerais 
Garantir a participação popular e a adequada divulgação das informações e dos canais de 
participação social no processo de planejamento da mobilidade da microrregião de João Pessoa, 
de forma a sensibilizar a sociedade em seus diversos segmentos para a importância da atuação 
coletiva no que tange ao futuro da cidade. 

2.2 Objetivos Específicos 
• Antecipar processos de participação, de forma a incorporar propostas de mobilidade que 

reflitam a realidade do município através do olhar de seus habitantes; 

• Informar a sociedade, com precisão e clareza, sobre o conteúdo e andamento das atividades 
do Plano Diretor de Mobilidade Urbana antes, durante e após sua elaboração, tendo a 
preocupação da universalidade de acesso à informação; 

• Identificar, compreender e reconhecer as percepções, aspirações e necessidades dos 
diferentes públicos e propor formas de participação coerentes com a organização sócio 
espacial da população, de forma a garantir sua inserção no processo participativo no tocante 
à mobilidade e em conjunto com as ações já desenvolvidas pela Secretaria do Orçamento 
Participativo;  

• Fortalecer a participação social permanentemente, no tocante à mobilidade, por meio de 
fórum representativo definido em proposta de lei;  

• Garantir a presença do PLANMOB na agenda mediática do município de João Pessoa; e 

• Avaliar periodicamente o sucesso da implementação do PLANMOB da Microrregião de João 
Pessoa através do nível de participação de todos os públicos envolvidos.
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3. PÚBLICO ALVO 
Entende-se por público alvo toda a população dos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Santa 
Rita, Bayeux, Lucena e Conde e suas formas de representação: 

• Secretarias da Prefeitura de João Pessoa 

• Universidades 

o UFPB – Universidade Federal da Paraíba; 

 DAU – Departamento de Arquitetura e Urbanismo; 

 DECA – Departamento de Engenharia Civil e Ambiental; 

 CCEN – Centro de Ciências Exatas e da Natureza (Cursos de Geografia); 

 LEU – Laboratório de Estudos Urbanos (Pós-Graduação em Geografia); 

 CEAR – Centro de Energias Alternativas e Renováveis; 

 PRODEMA – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente; 

 Departamento de Ciências Sociais; 

 Departamento de Serviço Social; e 

 Centro de Ciências da Saúde. 

o UNIPE – Centro Universitário de João Pessoa; 

o FPB – Faculdade Internacional da Paraíba; 

o DEVRY – Faculdade DeVry João Pessoa; 

o UNIP – Universidade Paulista – Polo João Pessoa PB; e 

o IESP – Instituto de Educação Superior da Paraíba. 

• Conselheiros do Orçamento Participativo - OP; 

• Representantes da população e órgãos de controle 

o CMJP – Câmara Municipal de João Pessoa; 

o ALPB – Assembleia Legislativa da Paraíba; 

o MP – Ministério Público; e 

o TCE – Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

• Associações/Fundações/Institutos 

o ASPADEF – Associação Paraibana de Deficientes; 

o APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 

o FUNAD – Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência; 

o Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha; 

o ASDEF – Associação de Deficientes e Familiares; e 

o AAPD – Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba. 

• Representantes dos Ciclistas 

o Pedais; 

o Bike Anjo; e 
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o Cidade Bike. 

• Representantes da Construção, Comércio, Cargas, Hotéis e Restaurantes; 

o SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil; 

o CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa; 

o ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; 

o ABIH – Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis; 

o SETCEPB – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba; 

o SINTRICOM-JP – Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil; e 

o SINECOM – Sindicato do Comércio. 

• Representantes Estaduais 

o SEPLAN – Secretaria de Planejamento de João Pessoa; 

o DER – Departamento de estradas e rodagens do Estado da Paraíba; 

o SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado; 

o BPTRAN – Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário da Paraíba; 

o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito; e 

o SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente. 

•        Representantes Federais 

o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e 

o PRF – Polícia Rodoviária Federal. 

• Institutos/ONGs 

o Observatório das Metrópoles – Núcleo Regional da Paraíba; 

o Instituto Soma Brasil; 

o Minha Jampa; 

o MPL/JP – Movimento Passe Livre João Pessoa; 

o FERURB/PB – Fórum Estadual e Reforma Urbana da Paraíba; 

o MNLM – Movimento Nacional por Luta por Moradia; e 

o João Pessoa que Queremos. 

•    Conselhos de Classe, Sindicatos:  

o IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil; 

o CAU – Conselho de Arquitetura de Urbanismo da Paraíba; 

o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba; 

o SENGE – Sindicato dos Engenheiros do Estado da Paraíba; 

o SINARQ – Sindicato dos Arquitetos da Paraíba; e 

o OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba. 

• Meio Ambiente e Patrimônio 

o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Superintendência na 
Paraíba;  
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o IPHAEP – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estado da Paraíba;  

o COPAC – Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa (SEPLAN); e 

o APAN – Associação Paraibana dos Amigos da Natureza. 

• Representantes do Setor de Transportes/Trânsito 

o CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos; 

o SINTUR – Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa; 

o SINTRANS – Sistema Municipal de Trânsito; 

o SINDTAXI – Sindicato dos Taxistas da Paraíba; 

o SINTESC-PB – Sindicato dos Transportes Autônomos e Veículos Escolares do Estado da 
Paraíba;  

o SINDETUR – Sindicato das Empresas de Turismo do Estado da Paraíba; e 

o CMMU – Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. 

• Ex-Gestores 

o Antônio Augusto Almeida; e 

o Hermano Almeida. 

• Empresas 

o Outras formas de organização civis. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia de participação adotada considerou: 

• A necessidade de abordagem “pré” elaboração do Plano, lembrando que muitas vezes o 
processo de discussão se inicia “pós” concepção, com propostas já definidas. Em geral, são 
pautadas principalmente na necessidade de cumprimento da legislação por meio das 
Audiências Públicas; 

• A certificação da necessidade de elaboração de instrumento legal, garantindo o processo 
participativo inclusive após a elaboração do Plano, por meio de estrutura a ser composta por 
representantes regionais, de classe, entre outros.  

Assim, procurou-se inicialmente aliar o conhecimento técnico ao conhecimento e identificação dos 
problemas do município como um todo a partir da ótica da representatividade deste, significando 
que as ações da Prefeitura terão também como orientação as prioridades dadas pela população, o 
que, de antemão, garante e amplia o formato participativo. 

De acordo com esses pressupostos, a metodologia adotada no processo de participação da 
sociedade de João Pessoa no PLANMOB teve como base as diretrizes contidas no Caderno de 
Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana - PlanMob, proposto pelo Ministério 
das Cidades, e, para tanto, levou em consideração os seguintes aspectos: 

• O conhecimento da formação histórica e sociocultural do município; 

• A distribuição espacial da população e suas origens, considerando, portanto, a diversidade 
contida na unidade territorial do município; e 

• As formas de organização e representação sociais presentes no município. 

O primeiro passo foi a decisão política da prefeitura em realizar o processo participativo 
constituindo uma base administrativa consolidada na direção de uma atuação conjunta com a 
sociedade, organizando equipes com preparação técnica e recursos necessários para a 
realização das atividades previstas para a Comunicação Social.  

Inicialmente, é sugerido que seja constituído um grupo de trabalho formado por dirigentes e 
técnicos atuantes na gestão política de comunicação, planejamento territorial e da mobilidade para 
as primeiras atividades e providências. A esse grupo cabe gerenciar as atividades iniciais até que 
o processo de construção do PLANMOB esteja estruturado e consolidado. 

É importante notar que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana do município devem seguir na mesma direção, promovendo espaços públicos 
acessíveis e diversificados para todos os cidadãos.  

Inserido nesse contexto, a Comunicação Social tem por objetivo final um processo aprofundado 
de discussão com participação ativa dos diversos segmentos sociais de forma consciente e 
colaborativa, onde ao final poderão ser constituídos conselhos de políticas públicas e grupos de 
trabalho organizados para as temáticas pertinentes ao acompanhamento das atividades e metas 
contidas no PLANMOB. 

Esses conselhos de políticas públicas e grupos de trabalho temáticos serão de primordial 
importância para a garantia da participação da sociedade no acompanhamento/monitoramento do 
PLANMOB, ou seja, o "depois" da elaboração do plano. Os indicadores definidos serão 
periodicamente aferidos pela Prefeitura, que os avaliará e apresentará à população os resultados 
relativos, com o intuito de discutir a necessidade de ajustes nas ações e/ou metas previstas no 
Plano.  
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5. ETAPAS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
O processo de comunicação e interação social foi planejado de forma a garantir acesso às 
informações necessárias à população, possibilitando não apenas a participação durante a 
construção do PLANMOB, mas também em sua continuidade, ou seja, na implantação das 
propostas previstas no referido Plano.  

Com esse objetivo, foram concebidas 6 etapas de participação e interação social, desenvolvidas 
durante a elaboração do PLANMOB: 

• Etapa 1: Audiência pública para apresentação das atividades do Plano de Mobilidade e 
divulgação do site; 

• Etapa 2: Reuniões setoriais; 

• Etapa 3: Workshop de pré-diagnóstico com representantes das reuniões setoriais; 

• Etapa 4: Audiência pública para apresentação do diagnóstico da mobilidade; 

• Etapa 5: Audiência pública para apresentação do prognóstico da mobilidade; 

• Etapa 6: Audiência pública para apresentação do texto final do PLANMOB. 

O detalhamento de cada etapa, com seus respectivos objetivos, atividades, produtos e 
responsabilidades, é apresentado nos itens a seguir. 

5.1 Etapa 1: Audiência pública para apresentação das atividades do Plano Diretor 
de Mobilidade Urbana e divulgação de seu site 

5.1.1 Objetivos 
Apresentar à população as atividades de elaboração do Plano e divulgar o site, onde irão constar 
a agenda referente à participação social, o material técnico produzido em cada fase e um espaço 
para registro da opinião e comentários sobre o Plano. 

5.1.2 Atividades 

• 1º passo: Publicação do edital de convocação  Em, no mínimo, cinco dias úteis antes 
da realização da audiência pública, é necessário que se publique seu edital de 
convocação, convidando a população a participar do evento. 

• 2º passo: Imprensa/divulgação  Além de enviar convites para todos os meios de 
imprensa, promover a divulgação do evento em diferentes meios de comunicação (rádios, 
jornais e TV). Sempre que possível, abordar os objetivos da audiência pública.  

• 3º passo: Preparativos finais  Checar se o local escolhido está de acordo, se há 
cadeiras, uma mesa para as autoridades, equipe presente da SEMOB e técnicos 
convidados, bem como microfones para a mesa e microfones soltos para as pessoas que 
quiserem fazer uso da palavra.  

• 4º passo: Evento da audiência pública (3 horas) 
o Abertura (duração de 15 minutos): No momento da audiência pública, dar-se-á 

início por meio da abertura, realizada preferencialmente pelo Sr. Superintendente 
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Serão explicados os 
objetivos do evento e, na sequência, serão apresentados os componentes da 
mesa. Ressalta-se que a presença do prefeito no evento é de grande importância. 
Em seguida, haverá a leitura do regimento que determina os procedimentos a 
serem seguidos na audiência. 

o Fala dos técnicos (duração de 45 minutos): Após leitura do regimento, o Sr. 
Superintendente citará os nomes dos profissionais que irão apresentar o conteúdo, 
ressaltando a importância da obediência ao tempo de fala estabelecido. A palavra é 
passada aos palestrantes, que irão iniciar a apresentação (elaborada pelo 
Consórcio e validada pela SEMOB). Inicialmente, serão abordadas as diretrizes e 
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objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal 
12.587/2012. Em seguida serão apresentadas as etapas para a elaboração do 
PLANMOB. Na sequência, serão apresentadas informações sobre a importância da 
realização das pesquisas de mobilidade para o planejamento da mobilidade 
urbana, bem como o cronograma de atividades estabelecido em comum acordo 
com a SEMOB, juntamente com os principais produtos que deverão ser gerados.  

Na sequência, será apresentado o site desenvolvido pelo Consórcio, que 
funcionará como importante ferramenta de divulgação do PLANMOB, onde a 
população poderá acessar o cronograma dos eventos de participação social e todo 
o material técnico consolidado ao longo da elaboração do Plano, além de contar 
com um espaço para comentários, críticas e sugestões.  

o Palavra livre (duração de 1 hora e 45 minutos): Após a conclusão da 
apresentação, a palavra é passada ao Sr. Superintendente, que abrirá a sessão de 
Palavra Livre, dando oportunidade para manifestações por parte daqueles da 
plateia que quiserem expor alguma sugestão ou encaminhamento ou mesmo 
quiserem fazer algum questionamento sobre o assunto, atentando sempre ao 
tempo estipulado, que pode ser em torno de 3 minutos para cada fala. Em 
sequência, a palavra é passada aos integrantes da mesa que quiserem responder 
os questionamentos levantados ou comentar sobre as manifestações dos 
presentes. 

o Conclusão e encaminhamentos (duração de 15 minutos): Para concluir o 
evento, o Sr. Superintendente informa que todos os encaminhamentos e 
conclusões que surgiram durante os debates serão registrados no relatório da 
audiência, e lê a ata do evento. 

5.1.3 Produtos 

• Apresentação das atividades do PLANMOB da Microrregião de João Pessoa para a 
população e divulgação de seu site; 

• Discussões iniciais com a população sobre assuntos pertinentes ao Plano. 

5.1.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Elaboração do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração do site do PLANMOB; 

o Preparação da apresentação; 

o Logística de filmagem e gravação; e 

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc. 

• Responsabilidades da SEMOB: 

o Publicação do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração e encaminhamento de convites para audiência pública; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Disponibilização de cerimonialista; 

o Disponibilização de guardas municipais; e 

o Disponibilização de água e café. 

 

5.2 Etapa 2: Reuniões setoriais 
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5.2.1 Objetivos 

• Realizar levantamento da problemática e das expectativas dos técnicos locais e da 
sociedade organizada quanto à cidade, à mobilidade urbana e às áreas correlatas; 

• Identificar temas que necessitam de detalhamento especial na preparação do PLANMOB. 

5.2.2 Atividades 

• 1º passo: Envio de convite para órgãos, entidades e organizações relacionadas ao 
tema mobilidade  Em, no mínimo, uma semana antes da realização das reuniões 
setoriais, é necessário que se faça um convite, na forma de ofício ou impresso, 
personalizado, informando a data, horário e local de realização da reunião. A princípio, os 
atores selecionados para participarem das reuniões são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Atores das reuniões setoriais. 

Municípios da 
Microrregião

CMJP, ASSEMBLÉIA, MP, 
TCE

SINDUSCON, CDL, 
ABRASEL, ABIH, 
TRANSPORTES DE 

CARGA

ONGs **

CBTU, SINTUR, 
SINTRANS, TAXI, 

ESCOLAR, TURISMO, 
CMU

Universidades *
ASPADEF, APAE, FUNAD, 

Inst. Cegos, ASDEF, 
AAPD...

Estado: SEPLAN, DER, 
SUPLAN, BPTRAN, 
DETRAN, SUDEMA, 
Federal: DNIT, PRF

IAB, CAU, CREA, SENGE, 
SINARQ, OAB, IPHAN, 

IPHAEP, APAN

Conselheiros do OP
Ciclistas (Pedais, Bike 
Anjo, Cidade Bike)

Sindicato dos 
Trabalhadores da 
Construção Civil de 
João Pessoa e do 

COMÉRCIO

Antonio Augusto 
Almeida/Hermano 

Almeida

 
 

• 2º passo: Evento da reunião setorial (3 horas) 
Devido ao grande número de entidades envolvidas, preveem-se duas semanas para 
realização de todas as reuniões. Para cada reunião setorial, será adotada a sequência 
apresentada a seguir. 

o Abertura (duração de 15 minutos): Dar-se-á início por meio da abertura, realizada 
preferencialmente pelo Sr. Superintendente da Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana. Em seguida, a palavra é passada aos técnicos da SEMOB, 
responsáveis pela condução da reunião, que irão iniciar a apresentação (elaborada 
pelo Consórcio e validada pela SEMOB)SEMOB explicando a finalidade  do evento 
com seus objetivos e o anúncio das entidades presentes. Em seguida, haverá a 
explicação da organização dos procedimentos a serem seguidos na reunião. 

o Apresentação das entidades presentes (duração de 30 minutos): Os técnicos 
anfitriões solicitam que cada entidade eleja seu representante. Na sequência, 
passa-se a palavra aos representantes das entidades, para que cada um aponte a 
maneira com que a entidade que representa está envolvida com a mobilidade na 
microrregião de João Pessoa, descrevendo suas principais atividades. 

o Fala das entidades (duração de 2 horas): Após a apresentação dos 
representantes, os técnicos anfitriões solicitam aos participantes que retratem, de 
forma verbal, os principais problemas enfrentados em seu dia a dia, além de 
levantarem sugestões de prioridades e intervenções necessárias para que haja 
melhoria da mobilidade da população por toda a microrregião de João Pessoa. Em 
sequência, a palavra é passada aos técnicos da SEMOB presentes que quiserem 
comentar sobre as manifestações das entidades. 

o Conclusão (duração de 15 minutos): Para concluir o evento, os técnicos 
anfitriões informam que todas as sugestões e problemas levantados durante o 
debate serão registrados em relatório próprio das reuniões setoriais, informando as 
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entidades acerca do evento do workshop que será realizado como uma devolutiva, 
com todas as informações obtidas já organizadas e sistematizadas como 
contribuições para o PLANMOB. 

5.2.3 Produtos 

• Levantamento da problemática da mobilidade urbana enfrentada pela população local, na 
percepção da sociedade organizada e técnicos; 

• Levantamento de contribuições para elaboração do PLANMOB para definição posterior dos 
temas relativos à mobilidade que serão abordados no workshop. 

5.2.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Preparação da apresentação; 

o Logística de filmagem e gravação; 

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc. 

• Responsabilidades da SEMOB: 

o Elaboração e encaminhamento de convites; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Disponibilização de água e café. 

 

5.3 Etapa 3: Workshop de pré-diagnóstico com representantes das reuniões 
setoriais 

5.3.1 Objetivos  

• Apresentar a sistematização das contribuições das entidades coletadas nas reuniões 
setoriais, referentes à problemática da mobilidade e às expectativas da população quanto 
à cidade, à mobilidade urbana e às áreas correlatas, agrupada em temas; 

• Apresentar o pré-diagnóstico e os objetivos para o PLANMOB, construídos a partir da 
contextualização das contribuições levantadas com as legislações vigentes e com os 
programas e projetos em andamento, alinhando-as com o Plano Diretor da cidade. 

• Debater, consolidar e validar com as entidades o pré-diagnóstico e os objetivos 
apresentados; 

• Definir as diretrizes estratégicas para o PLANMOB de acordo com a percepção dos 
representantes das entidades. 

5.3.2 Atividades 

• 1º passo: Envio de convite para representantes dos órgãos, entidades e 
organizações relacionadas ao tema mobilidade que participaram da etapa de 
reuniões setoriais  Em, no mínimo, uma semana antes da realização das reuniões 
setoriais, é necessário que se faça um convite, na forma de ofício ou impresso, 
personalizado, informando a data, horário e local de realização da reunião. Devido ao 
grande número de entidades envolvidas, participarão apenas representantes escolhidos 
pelas entidades, visando a dar maior objetividade e aprofundamento às discussões do 
evento. 

• 2º passo: Evento do workshop (4 horas) 
o Abertura (duração de 15 minutos): Os técnicos da SEMOB responsáveis pela 

condução do workshop abrem o evento com seus objetivos e o anúncio das 
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entidades representadas pelos presentes. Em seguida, haverá a explicação da 
organização dos procedimentos a serem seguidos no workshop. 

o Organização de grupos de discussão (duração de 5 minutos): Os técnicos 
anfitriões orientarão à plateia a se dividir em grupos correspondentes aos temas 
identificados na sistematização das contribuições das reuniões setoriais, onde se 
encaixará cada representante das entidades. Os grupos serão organizados em 
círculos, a fim de discutir internamente sobre o tema em que cada grupo está 
inserido.  

o Fala dos técnicos (duração de 30 minutos): Após explicação da organização dos 
procedimentos a serem seguidos no workshop, a palavra é passada aos técnicos 
palestrantes, que irão iniciar a apresentação (elaborada pelo Consórcio e validada 
pela SEMOB). Primeiramente, será abordada a sistematização das contribuições 
das entidades coletadas nas reuniões setoriais por meio de temas a serem 
discutidos no Plano Diretor de Mobilidade Urbana, referentes à problemática da 
mobilidade e às expectativas da população quanto à cidade, à mobilidade urbana e 
às áreas correlatas. Em seguida, serão apresentados o pré-diagnóstico e os 
objetivos para o PLANMOB, construídos a partir da contextualização das 
contribuições levantadas com as legislações vigentes e com os programas e 
projetos em andamento, alinhando-as com o Plano Diretor da cidade. 

o Discussão interna dos grupos sobre as diretrizes (duração de 60 minutos): 
Cada grupo discutirá sobre o tema a si atribuído, ressaltando os principais assuntos 
que o permeiam. Os pontos chave devem ser anotados para explicação posterior. 
Será utilizada a análise SWot, onde serão relatados pontos fortes, fracos, 
oportunidades e as ameaças com base na experiência com a mobilidade urbana de 
cada grupo. 

o Coffee break (duração de 15 minutos): Será realizado um coffee break 
providenciado pelo Consórcio, com frutas, pães, biscoitos, bolo, suco e café. 

o Discussão aberta com todos (duração de 60 minutos): Após retorno do coffee 
break, cada grupo elege um representante que irá comentar sucintamente sobre os 
pontos chave levantados no grupo. 

o Validação do pré-diagnóstico e objetivos, consolidando as diretrizes 
estratégicas (duração de 40 minutos): Os técnicos da SEMOB irão compilar os 
pontos levantados e incorporá-los ao pré-diagnóstico. Com isso, são identificadas 
as principais diretrizes estratégicas provenientes das contribuições dos 
representantes das entidades, apresentando estas já por meio de cartazes ou 
apresentação em projetor, verificando com os grupos se estes concordam com as 
modificações no pré-diagnóstico e diretrizes identificadas. 

o Conclusão (duração de 15 minutos): Para concluir o evento, os técnicos 
anfitriões informam que as informações consolidadas durante o workshop serão 
incorporadas no diagnóstico da mobilidade, que será apresentado em audiência 
pública própria.  

5.3.3 Produtos 

• Consolidação das informações contidas no Relatório Panorama Preliminar da Mobilidade 
na Microrregião de João Pessoa (P-d); 

• Definição das diretrizes estratégicas a serem incorporadas para elaboração do diagnóstico 
da mobilidade da Microrregião de João Pessoa.  

5.3.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Preparação da apresentação; 



 

 

    16 

 

o Logística de filmagem e gravação; 

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc; 

o Fornecimento de coffee break com apoio de funcionários. 

 

• Responsabilidades da SEMOB: 

o Elaboração e encaminhamento de convites; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Confirmação da presença dos representantes das entidades para composição dos 
grupos de discussão. 

5.4 Etapa 4: Audiência pública para apresentação do diagnóstico da mobilidade 

5.4.1 Objetivos 
Apresentar e discutir com a população o documento do diagnóstico da mobilidade, elaborado pelo 
Consórcio, validado pela SEMOB.  

5.4.2 Atividades 

• 1º passo: Publicação do edital de convocação  Em, no mínimo, cinco dias úteis antes 
da realização da audiência pública, é necessário que se publique seu edital de convocação 
com a divulgação do documento do diagnóstico da mobilidade, convidando a população a 
participar do evento. 

• 2º passo: Imprensa/divulgação  Além de enviar convites para todos os meios de 
imprensa, promover a divulgação do evento em diferentes meios de comunicação (rádios, 
jornais e TV). Sempre que possível, abordar os objetivos da audiência pública.  

• 3º passo: Preparativos finais  Checar se o local escolhido está de acordo, se há 
cadeiras, uma mesa para as autoridades, equipe presente da SEMOB e técnicos 
convidados, bem como microfones para a mesa e microfones soltos para as pessoas que 
quiserem fazer uso da palavra.  

• 4º passo: Evento da audiência pública (3 horas) 
o Abertura (duração de 15 minutos): No momento da audiência pública, dar-se-á 

início por meio da abertura, realizada preferencialmente pelo Sr. Superintendente 
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Serão explicados os 
objetivos do evento e, na sequência, serão apresentados os componentes da 
mesa. Ressalta-se que a presença do prefeito no evento é de grande importância.  
Em seguida, haverá a leitura do regimento que determina os procedimentos a 
serem seguidos na audiência. 

o Fala dos técnicos (duração de 1 hora e 30 minutos): Após leitura do regimento, 
o Sr. Superintendente citará os nomes dos profissionais que irão apresentar o 
conteúdo, ressaltando a importância da obediência ao tempo de fala estabelecido. 
A palavra é passada aos palestrantes, que irão iniciar a apresentação do 
diagnóstico da mobilidade na microrregião de João Pessoa (elaborada pelo 
Consórcio e validada pela SEMOB).  

o Palavra livre (duração de 1 hora): Após a conclusão da apresentação, a palavra é 
passada ao Sr. Superintendente, que abrirá a sessão de Palavra Livre, dando 
oportunidade para manifestações por parte daqueles da plateia que quiserem expor 
alguma sugestão ou encaminhamento ou mesmo quiserem fazer algum 
questionamento sobre o assunto, atentando sempre ao tempo estipulado, que pode 
ser em torno de 3 minutos para cada fala. Em sequência, a palavra é passada aos 
integrantes da mesa que quiserem responder os questionamentos levantados ou 
comentar sobre as manifestações dos presentes. 
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o Conclusão e encaminhamentos (duração de 15 minutos): Para concluir o 
evento, o Sr. Superintendente informa que todos os encaminhamentos e 
conclusões que surgiram durante os debates serão registrados no relatório da 
audiência, e lê a ata do evento. 

5.4.3 Produtos 

• Validação do diagnóstico da mobilidade da microrregião de João Pessoa com a população. 

5.4.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Elaboração do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração do site do PLANMOB; 

o Preparação da apresentação; 

o Logística de filmagem e gravação;  

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc. 

• Responsabilidades da SEMOB: 

o Publicação do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração e encaminhamento de convites para audiência pública; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Disponibilização de cerimonialista; 

o Disponibilização de guardas municipais;  

o Disponibilização de água e café. 

5.5 Etapa 5: Audiência pública de apresentação do prognóstico 

5.5.1 Objetivos 
Apresentar e discutir com a população o documento do prognóstico, elaborado pelo Consórcio, 
validado pela SEMOB.  

5.5.2 Atividades 

• 1º passo: Publicação do edital de convocação  Em, no mínimo, cinco dias úteis antes 
da realização da audiência pública, é necessário que se publique seu edital de convocação 
com a divulgação do documento do diagnóstico da mobilidade, convidando a população a 
participar do evento. 

• 2º passo: Imprensa/divulgação  Além de enviar convites para todos os meios de 
imprensa, promover a divulgação do evento em diferentes meios de comunicação (rádios, 
jornais e TV). Sempre que possível, abordar os objetivos da audiência pública.  

• 3º passo: Preparativos finais  Checar se o local escolhido está de acordo, se há 
cadeiras, uma mesa para as autoridades, equipe presente da SEMOB e técnicos 
convidados, bem como microfones para a mesa e microfones soltos para as pessoas que 
quiserem fazer uso da palavra.  

• 4º passo: Evento da audiência pública (3 horas) 
o Abertura (duração de 15 minutos): No momento da audiência pública, dar-se-á 

início por meio da abertura, realizada preferencialmente pelo Sr. Superintendente 
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Serão explicados os 
objetivos do evento e, na sequência, serão apresentados os componentes da 
mesa. Ressalta-se que a presença do prefeito no evento é de grande importância. 
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Em seguida, haverá a leitura do regimento que determina os procedimentos a 
serem seguidos na audiência. 

o Fala dos técnicos (duração de 1 hora e 30 minutos): Após leitura do regimento, 
o Sr. Superintendente citará os nomes dos profissionais que irão apresentar o 
conteúdo, ressaltando a importância da obediência ao tempo de fala estabelecido. 
A palavra é passada aos palestrantes, que irão iniciar a apresentação do 
prognóstico do PLANMOB (elaborada pelo Consórcio e validada pela SEMOB).  

o Palavra livre (duração de 1 hora): Após a conclusão da apresentação, a palavra é 
passada ao Sr. Superintendente, que abrirá a sessão de Palavra Livre, dando 
oportunidade para manifestações por parte daqueles da plateia que quiserem expor 
alguma sugestão ou encaminhamento ou mesmo quiserem fazer algum 
questionamento sobre o assunto, atentando sempre ao tempo estipulado, que pode 
ser em torno de 3 minutos para cada fala. Em sequência, a palavra é passada aos 
integrantes da mesa que quiserem responder os questionamentos levantados ou 
comentar sobre as manifestações dos presentes. 

o Conclusão e encaminhamentos (duração de 15 minutos): Para concluir o 
evento, o Sr. Superintendente informa que todos os encaminhamentos e 
conclusões que surgiram durante os debates serão registrados no relatório da 
audiência, e lê a ata do evento. 

5.5.3 Produtos 

• Validação do prognóstico do PLANMOB com a população. 

5.5.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Elaboração do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração do site do PLANMOB; 

o Preparação da apresentação; 

o Logística de filmagem e gravação;  

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc. 

• Responsabilidades da SEMOB: 

o Publicação do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração e encaminhamento de convites para audiência pública; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Disponibilização de cerimonialista; 

o Disponibilização de guardas municipais;  

o Disponibilização de água e café. 

 

 

5.6 Etapa 6: Audiência pública de apresentação do texto final do PLANMOB 

5.6.1 Objetivos 
Apresentar e discutir com a população o documento do texto final do PLANMOB, elaborado pelo 
Consórcio, validado pela SEMOB, elucidando todas as pendências que vierem a ser identificadas 
durante o processo. 
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5.6.2 Atividades 

• 1º passo: Publicação do edital de convocação  Em, no mínimo, cinco dias úteis antes 
da realização da audiência pública, é necessário que se publique seu edital de convocação 
com a divulgação do documento do diagnóstico da mobilidade, convidando a população a 
participar do evento. 

• 2º passo: Imprensa/divulgação  Além de enviar convites para todos os meios de 
imprensa, promover a divulgação do evento em diferentes meios de comunicação (rádios, 
jornais e TV). Sempre que possível, abordar os objetivos da audiência pública.  

• 3º passo: Preparativos finais  Checar se o local escolhido está de acordo, se há 
cadeiras, uma mesa para as autoridades, equipe presente da SEMOB e técnicos 
convidados, bem como microfones para a mesa e microfones soltos para as pessoas que 
quiserem fazer uso da palavra.  

• 4º passo: Evento da audiência pública (3 horas) 
o Abertura (duração de 15 minutos): No momento da audiência pública, dar-se-á 

início por meio da abertura, realizada preferencialmente pelo Sr. Superintendente 
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Serão explicados os 
objetivos do evento e, na sequência, serão apresentados os componentes da 
mesa. Ressalta-se que a presença do prefeito no evento é de grande importância. 
Em seguida, haverá a leitura do regimento que determina os procedimentos a 
serem seguidos na audiência. 

o Fala dos técnicos (duração de 1 hora e 30 minutos): Após leitura do regimento, 
o Sr. Superintendente citará os nomes dos profissionais que irão apresentar o 
conteúdo, ressaltando a importância da obediência ao tempo de fala estabelecido. 
A palavra é passada aos palestrantes, que irão iniciar a apresentação do texto final 
do PLANMOB (elaborada pelo Consórcio e validada pela SEMOB).  

o Palavra livre (duração de 1 hora): Após a conclusão da apresentação, a palavra é 
passada ao Sr. Superintendente, que abrirá a sessão de Palavra Livre, dando 
oportunidade para manifestações por parte daqueles da plateia que quiserem expor 
alguma sugestão ou encaminhamento ou mesmo quiserem fazer algum 
questionamento sobre o assunto, atentando sempre ao tempo estipulado, que pode 
ser em torno de 3 minutos para cada fala. Em sequência, a palavra é passada aos 
integrantes da mesa que quiserem responder os questionamentos levantados ou 
comentar sobre as manifestações dos presentes. 

o Conclusão e encaminhamentos (duração de 15 minutos): Para concluir o 
evento, o Sr. Superintendente informa que todos os encaminhamentos e 
conclusões que surgiram durante os debates serão registrados no relatório da 
audiência, e lê a ata do evento. 

5.6.3 Produtos 

• Coleta de contribuições da população sobre o material, que serão incorporadas ao texto 
final. A versão revisada do documento será entregue posteriormente à SEMOB. 

5.6.4 Responsabilidades 

• Responsabilidades do Consórcio: 

o Elaboração do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração do site do PLANMOB; 

o Preparação da apresentação; 

o Logística de filmagem e gravação; 

o Material de escritório necessário, como papel, lápis, caneta, etc. 
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• Responsabilidades da SEMOB: 

o Publicação do edital de convocação da audiência; 

o Elaboração e encaminhamento de convites para audiência pública; 

o Disponibilização do pessoal de apoio para recepcionar participantes; 

o Disponibilização de cerimonialista; 

o Disponibilização de guardas municipais;  

o Disponibilização de água e café. 

5.7 Cronograma das etapas e atividades de participação social 
A seguir, apresenta-se um cronograma com as estimativas de datas de realização das etapas e 
atividades de participação social. 
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Publicação do edital de 
convocação da audiência pública 
para apresentação das atividades 
do Plano de Mobilidade e 
divulgação do site

11

Audiência pública para
apresentação das atividades do
Plano de Mobilidade e divulgação
do site

18

Envio dos convites para as
reuniões setoriais

19

Reuniões setoriais 31 *
Envio dos convites do workshop 
de pré-diagnóstico com
representantes das reuniões
setoriais

*

Workshop de pré-diagnóstico
com representantes das reuniões
setoriais

*

Publicação do edital de 
convocação da audiência pública 
para apresentação do diagnóstico 
da mobilidade

*

Audiência pública para
apresentação do diagnóstico da
mobilidade

*

Publicação do edital de 
convocação da audiência pública 
para apresentação do prognóstico

*

Audiência pública para
apresentação do prognóstico da
mobilidade

*

Publicação do edital de 
convocação da audiência pública 
para apresentação do texto final 
do PDMU

*

Audiência pública para
apresentação do texto final do
PDMU

*

* Data a definir.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

CRONOGRAMA
Janeiro Fevereiro Março Abril MaioJulho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

 
Figura 1 – Cronograma de execução da participação social 
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6. PLANO DE DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS ORIGEM E DESTINO 
O desenvolvimento dos trabalhos do PLANMOB de João Pessoa e de sua microrregião, 
demandará esforços no sentido de envolvimento de diversos agentes, públicos e privados, bem 
como da população em geral, no sentido de colaborarem nas etapas de levantamentos de dados, 
bem como na etapa de formulação de propostas e cenários futuros. Duas pesquisas demandam 
especial atenção quanto a necessidade de divulgação de suas realizações para a população: 
Pesquisa de Origem e Destino Domiciliar e Pesquisa Origem e Destino de Cargas.  

Neste sentido, o Consórcio em conjunto com a SEMOB e a Secretaria de Comunicação Social – 
SECOM estão em fase de consolidação do Plano de Divulgação das Pesquisas, em que se 
definirão as responsabilidades de cada um, referentes às atividades a serem realizadas.  

Em linhas gerais, o Plano de Divulgação das pesquisas conta com: 

• Portal da Mobilidade  

O conceito do “Portal da Mobilidade” a ser empregado pelo Consórcio é o de consolidar um 
espaço digital onde toda a evolução dos trabalhos será disponibilizada na internet. Neste 
espaço serão disponibilizados todos os levantamentos de dados existentes que serão 
utilizados no projeto, todos os dados coletados nas pesquisas, todo o desenvolvimento dos 
modelos de transporte e todo o plano de comunicação dos trabalhos. Ressalta-se que os 
acessos serão controlados através de senhas. Através deste procedimento, a comunicação 
entre as equipes de trabalho será agilizada e também será possível a divulgação dos 
trabalhos, por conseguinte a mobilização da população a colaborar com os trabalhos de 
pesquisa. 

• Comunicação e Interação com Órgãos e Agentes envolvidos 

O Consórcio entende que é necessário mediar diversos interesses e influências para que o 
presente projeto tenha êxito. Neste sentido e, tendo em vista experiências anteriores, serão 
estabelecidos contatos com diversas entidades que de alguma forma se relacionam com o 
presente estudo. Na sequência é apresentado o que será considerado como públicos alvo 
das ações de facilitação para a realização da pesquisa: 

− População em geral; 

− População cibernética de blogs, Twitter, Facebook, entre outros; 

− População a ser pesquisada; 

− Lideranças comunitárias (OP); 

− Usuários do sistema de transporte da Microrregião de João Pessoa;  

− Instituições relacionadas com a pesquisa na linha de contorno (concessionárias de 
rodovias, agências de transporte, PRF e PRE, Receita Federal); e 

− Demais instituições apresentadas no Item 3 – Público Alvo. 

• Eventos (reuniões, workshops, audiências) 

Nos diferentes eventos previstos, serão realizados com vários níveis de abordagem do tema 
“Pesquisa Origem e Destino”, de acordo com o público-alvo. Estes eventos terão como 
objetivo alimentar os chamados “formadores de opinião” com informações sobre o trabalho de 
tal forma que possam facilitar e divulgar os trabalhos de campo. Os conteúdos e os 
apresentadores serão definidos pela SEMOB com o apoio do Consórcio, bem como a 
convocação das pessoas participantes.  
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• Disseminação das informações e seus suportes 
O Consórcio entende ser necessário o desenvolvimento das peças e ferramentas que serão 
utilizadas para disseminar as informações relativas às pesquisas de origem e destino. Na 
“Figura 2: Material de apoio”, apresentada a seguir, estão listados todos os materiais que 
sugerimos serem desenvolvidos e confeccionados pela Prefeitura de João Pessoa (SEMOB) 
com o apoio técnico do Consórcio para suas elaborações. 

Público: todos
Conteúdo: o que é pesquisa OD, benefícios, primeiras informações
Formato: A4, uma ou duas dobras, frente e verso, 4x4
Tiragem: aproximadamente 18.000
Público: todos os funcionários operacionais da Semob e das empresas de transporte público
Conteúdo: Mini de bolso ‐ explicações sobre a pesquisa, área de abrangência, contatos
Formato: A4, três ou quatro dobras, frente e verso, 4x4, couchê
Tiragem: aproximadamente 20.000
Público: todos
Conteúdo: Semelhante a F.1 com reforço do que ficou ainda não bem entendido; contatos
Formato: A4, uma ou duas dobras, frente e verso, 4x4
Tiragem: aproximadamente 18.000
Público: entrevistados na Pesquisa Domiciliar
Conteúdo: Apresentação da Pesquisa OD 2017, fase domiciliar
Formato: A6, frente e verso, 4x4
Tiragem: aproximadamente 25.000
Público: entrevistados na Pesquisa Linha Contorno
Conteúdo: Apresentação da Pesquisa OD 2017, fase contorno
Formato: A6, frente e verso, 4x4
Tiragem: aproximadamente 25.000
Público: todos
Conteúdo: Primeiras informações da pesquisa, síntese do que é e para que serve, contatos

Formato: grande 42x61, padrão painéis transporte; médio: comércio, escolas, igrejas, repartições públicas

Tiragem: aproximadamente 8.000 grande; 10.000 médio
Público: todos
Conteúdo: Informações de reforço, substituição dos anteriores
Formato: grande 42x61, padrão painéis transporte; médio: comércio, escolas, igrejas, repartições públicas

Tiragem: aproximadamente 350 grande; 1.000 médio
Adesivagem Produção de adesivagem de aproximadamente 3 vans e toldos laterais em 2 delas.

Identificação de postos pesquisa
Sinalização (bandeira ou equivalente) com identificação da ocorrência de pesquisa nas proximidades de 
aproximadamente 10 postos em rodovias.
Definição e produção de objetos de agradecimento
Tiragem: aproximadamente 35.000

Cartaz [C.1]

Cartaz [C.2]

Objeto de agradecimento 
(lembrança)

MATERIAL DE APOIO

Folheto [F.1]

Folheto [F.2]

Folheto [F.3]

Folheto [F.4]

Folheto [F.5]

 
Figura 2 – Material de apoio 

 
Nas “Figura 3: Folheto de divulgação – Curitiba – Frente e Verso” e “Figura 4: Cartaz de 
divulgação -  Curitiba”, apresentadas a seguir, estão exemplo de peças produzidas para as 
pesquisas de origem e destino da região metropolitana de Curitiba. 
Para o sucesso da campanha de divulgação o Consorcio irá sugerir uma logística de 
distribuição com as seguintes características: 

− A distribuição, acompanhamento, afixação e controle de cartazes e material impresso 
em toda a área de pesquisa será feita em função do cronograma de realização das 
pesquisas e, desta forma, os materiais estarão visíveis durante a realização dos trabalhos; 

− A distribuição também levará em conta os agrupamentos de locais resultante da análise 
do banco de dados; 

− Todas as regiões serão municiadas de material informativo, concentrado em locais de 
maior aglomeração conforme identificação do banco de dados e conhecimento das 
equipes de trabalho;  
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− Estima-se que em cada bairro e em cada município, deverão existir ao menos cinco 
locais para afixação desses materiais, que também serão afixados em veículos das 
empresas de transporte coletivo; e 

− Para garantir que a informação fique pelo período determinado na área em que foi 
distribuída será feito um acompanhamento, controle e reposição desses materiais, sempre 
que for necessário, com registros fotográficos que garantam a exposição do material. 

 

 
Figura 3 – Folheto de divulgação – Curitiba - Frente e Verso 

 
Figura 4 – Cartaz de divulgação – Curitiba 

Quanto à distribuição do material listado na Figura 2, o Consórcio poderá agir ativamente na 
divulgação do PLANMOB junto à sociedade, uma vez que disporá de pesquisadores junto às 
comunidades, contribuindo assim, para o maior sucesso da campanha de divulgação. 

Outra importante estratégia para a divulgação dos trabalhos são os jingles. O Consórcio 
também sugere que a Prefeitura de João Pessoa desenvolva, com apoio do Consórcio, um 
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jingle, que poderá ser veiculado nas estações e locais previamente definidos, bem como, para 
maior permeabilidade junto às comunidades, ser disseminado por meio dos serviços de 
veículos com autofalantes (carros ou motos ou bicicletas de som). Nos últimos trabalhos 
similares realizados, como nas regiões metropolitanas de Feira de Santana e Curitiba, os 
jingles foram veiculados em carros e motos de som que percorreram os bairros onde foram 
realizadas as pesquisas, dando um ótimo resultado juntos aos entrevistados. Estes jingles 
podem ser também disseminados nas redes sociais. Na “Figura 5: Letra do jingle – Feira de 
Santana – Ritmo de RAP ” e “Figura 6: Letra do jingle – Curitiba – Ritmo de HIP HOP” 
apresentadas a seguir, estão as letras dos jingles citados.  

Acordo cedo todo dia para pegar a lotação (cantor 1) 
Eu só pego táxi quando volto do plantão (cantor 2) 
Eu prefiro bicicleta mas não tenho ciclovia, mas sou da 
ilha vou de barco curtindo a maresia (cantor 1) 
Lá na minha rua todo mundo pega trem (cantor 2) 
Moro perto do trabalho. Vou andando tudo bem (cantor 1) 
Vou de carona com vizinho, gente boa pode crê (cantor 2) 
E você como é que vai, tá na hora de dizer!!! (cantor 1) 
Refrão: 2 cantores 
VOCÊ VAI PRA ONDE 
VOCÊ VAI DE QUE 
É DE CARRO, É DE BUZU, BICICLETA OU A PÉ 
VOCÊ VAI DE QUE 
DIZ AÍ COMO É QUE É 
LOCUTOR:  
PESQUISA DE MOBILIDADE SABENDO COMO A 
CIDADE ANDA, A GENTE FAZ A CIDADE  ANDAR 
MELHOR 
RECEBA BEM O PESQUISADOR E RESPONDA 
CORRETAMENTE O QUESTIONÁRIO 
OS 2 CANTORES>>> 
VOCÊ VAI DE QUE 
DIZ AÍ COMO É QUE É 
ENCERRAMENTO COMO LOCUTOR: 
APRESENTA SECRETARIA E GOVERNO DO ESTADO 
 

CANTOR 1: Eu e a galera vamos sempre de busão 
CANTOR 2: Moro em São José, trabalho no 
Boqueirão 
CANTOR 1: Na garupa da motoca vou e volto da 
faculdade 
CANTOR 2: Pra balada vou de táxi para ter mais 
liberdade 
CANTOR 1: Pedalando minha bike na saúde eu boto 
fé 
CANTOR 2: Quando para a chuva calço o tênis e vou 
a pé 
OS DOIS CANTORES JUNTOS 
ONDE VOCÊ MORA, ONDE VOCÊ VAI 
CONTA AÍ PRA GENTE PRO TRANSPORTE 
MELHORAR 
COMO VOCÊ SAI. COMO VOCÊ VOLTA 
É DE CARRO, É DE BUSÃO, BICICLETA OU A PÉ 
A GENTE PRECISA SABER COMO É 
LOCUTOR: 
Vem aí a pesquisa Origem-Destino, para descobrir 
como a população costuma sair e voltar pra casa. 
Receba bem o pesquisador e responda o 
questionário. O que é bom pra Curitiba faz bem pra 
você. 
OS DOIS CANTORES JUNTOS: 
ONDE VOCÊ MORA, ONDE VOCÊ VAI 
É DE CARRO, É DE BUSÃO, BICICLETA OU A PÉ 
A GENTE PRECISA SABER COMO É 
(ASSINATURA) 
Prefeitura de Curitiba 
 

Figura 5 – Letra do jingle – Feira de 
Santana – Ritmo de RAP

Figura 6 – Letra do jingle – Curitiba – 
Ritmo de HIP HOP 

• Adesivagem e identificação dos postos de pesquisa 

Para os veículos utilizados nas pesquisas domiciliar e de linha de contorno será 
providenciada uma identificação visual, através de “Adesivagem”, com a identificação da 
Pesquisa Origem e Destino 2017. Nestes veículos também poderão ser providenciados 
equipamentos de som que veiculem o jingle da pesquisa.  
Os postos de pesquisa da linha de contorno, localizados nas rodovias, serão sinalizados, com 
a colocação de um toldo lateral nos veículos que darão apoio nestes locais, bandeiras ou 
outros dispositivos, indicando aos motoristas que logo à frente existe um posto de pesquisa. 

• Objeto de agradecimento 

Será definido, em conjunto com a SEMOB, um ou mais objetos a serem distribuídos a 
entrevistados, pesquisadores, colaboradores, lideranças comunitárias, instituições que 
auxiliaram na pesquisa e outros que participaram da mesma, em sinal de agradecimento pela 
participação. Os objetos deverão ser adesivados ou impressos com a identificação da 
pesquisa, mais a frase: EU TAMBÉM PARTICIPEI.  

• Vídeos 
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Outra forma de disseminação das informações relativas a pesquisa O/D será através de 
vídeos. Sugerimos então que, com apoio técnico do Consórcio, a SEMOB e Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de João Pessoa sejam responsáveis pelo desenvolvimento destes 
vídeos em 3 formatos, com objetivo de atingir públicos específicos:   

− Vídeo 1: será um vídeo corporativo, de 5 minutos e será utilizado para o treinamento 
dos funcionários operativos, lideranças comunitárias, dentre outros. Poderá também ser 
utilizado nos eventos previstos, tais como palestras, apresentações, aulas, visitas e 
reuniões. Também poderá ser disponibilizado nas redes sociais e no site, descrito no item 
a seguir. O foco deste vídeo será a apresentação das principais características do trabalho 
de pesquisa, seus objetivos e relevância para o planejamento e a melhoria da mobilidade 
urbana, bem como a importância da participação da população no desenvolvimento dos 
trabalhos; e 

− Vídeos 2 e 3: serão vídeos de 30 segundos, no padrão TV minuto, veiculados no 
sistema de transporte, podendo ser veiculado em outras mídias. Poderá veicular a 
logomarca do trabalho, telefones de contato, simulações de entrevistas, dentre outros.  

• Site e redes sociais  

Os canais utilizados serão, além do site do PLANMOB, a comunidade cibernética, tais como: 
twitter, instagram e facebook, dentre outros a serem avaliados pela SEMOB. 
No conteúdo do site desenvolvido pelo Consórcio PLANMOB (Item 6 desta Proposta), consta 
os links das redes sociais, cuja atualização será de responsabilidade da SEMOB. 
Os públicos impactados serão a população em geral, os pesquisados, população cibernética 
(Influenciadores Digitais), lideranças comunitárias, usuários do sistema de transporte, público 
interno (funcionários e usuários), instituições e empresas relacionadas com a pesquisa, 
universidades, centros e institutos de pesquisa e instituições públicas.  

Por fim, o Plano de Divulgação das Pesquisas deverá contar com um trabalho de comunicação 
estruturado com o objetivo de incrementar a exposição da Pesquisa para impactar positivamente 
os públicos envolvidos e ressaltar a importância desse levantamento para a mobilidade urbana. 

Recomendamos que a equipe de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa, com apoio do 
Consórcio, desenvolva e aplique um Planejamento Estratégico de Comunicação, com definição 
de: 

− Cronograma para as ações do Programa de Relações com a Mídia; 

− Elaboração e atualização de mailing de jornalistas/veículos/formadores de opinião; 

− Preparação de Q&A – perguntas e respostas; 

− Redação de Press Releases; 

− Divulgação nas mídias locais e grande imprensa; 

− Redação e gerenciamento dos conteúdos das redes sociais; 

− Relacionamento com jornalistas e influenciadores digitais; 

− Follow up ativo com imprensa; 

− Sugestões de pautas dirigidas e diferenciadas; 

− Articulação e centralização dos contatos e solicitações da mídia; 

− Organização e acompanhamento de entrevistas individuais e coletivas, quando 
necessário; 
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− Mapeamento do fluxo de informações; e 

− Mensuração de resultados. 

O trabalho de divulgação será estruturado para a cobertura de todo o período das pesquisas, 
considerando que cada etapa terá informações com impactos distintos, nos diferentes públicos. As 
ações serão avaliadas por sua relevância nacional e regional, com um trabalho dirigido nessas 
praças.  

O Consórcio apoiará à SEMOB na realização dos contatos com veículos de mídia local, tais como, 
jornais de bairro, rádios comunitárias e outros veículos de difusão local, assim como a mídia digital 
local, para efeito de divulgação de informações sobre a Pesquisa Origem e Destino 2017, além de 
auxiliar na programação e execução de peças, tais como:  entrevistas, artigos, inserção em 
colunas e matérias, para serem veiculadas em jornais de bairro, rádios comunitárias e outros 
veículos de difusão locais. 
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7. CANAIS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO 
Para facilitar o acesso dos técnicos municipais envolvidos na elaboração do Plano Diretor de 
Mobilidade, todas as informações coletadas ao longo do projeto, os resultados das pesquisas 
realizadas pelo Consórcio e os relatórios a serem entregues no marco do projeto serão 
disponibilizadas em um repositório on-line documental, estruturado em uma página na internet 
(http://www.planmob.hexti.com.br), conforme é apresentado na Figura 7. 

Figura 7 – Página principal do website do Plano de Mobilidade Urbana de João Pessoa 

Esta disponibilização permite melhor comunicação entre a equipe técnica do Consórcio e da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, além de um acompanhamento mais direto e eficiente sobre 
a base de dados e a ampliação do controle e monitoramento continuado da evolução dos estudos 
para a construção do PLANMOB. 

Além da função de repositório, a página na internet poderá ser utilizada como uma ferramenta de 
comunicação direta com a população, através da publicação do resultado dos estudos após a 
conclusão da elaboração do PLANMOB. 

Após o encerramento do contrato, a estrutura criada para o website será transferida para os 
servidores da Prefeitura de João Pessoa, que também poderá disponibilizar notícias relacionadas 
à mobilidade sustentável, materiais de divulgação, relatórios técnicos de referência, boas práticas, 
entre outros. 
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