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Recife, janeiro 2016 

 

Relatório de Execução das Ações da Superintendência 

Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência  

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

CONTRATANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

CNPJ: 08.642.138/0001-04 

RESPONSÁVEL: Isaltino José do Nascimento Filho 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

CONTRATADA: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

CNPJ: 10.333.399/0001-86 

RESPONSÁVEL: Manassés Manoel dos Santos – Diretor Presidente 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

CONTRATO DE GESTÃO: Nº: 001/2015 

VIGÊNCIA: Julho de 2015 a Julho de 2016. 

MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: Janeiro de 2016 
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1. OBJETIVO GERAL 

Garantir a continuidade da prestação do serviço especializado oferecido pelo Programa 

de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência, para orientar, apoiar e 

encaminhar as pessoas com deficiência, através de uma equipe multiprofissional,  visando 

promover o respeito e a cidadania da população, no âmbito do estado de Pernambuco.   

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acolher, orientar e encaminhar pessoas com deficiência que acessarem a SEAD através 

de demanda espontânea ou de encaminhamentos da rede de serviço; 

 Propor capacitações e oficinas para os profissionais da rede estadual e municipal de 

saúde, educação, assistência social, segurança pública e cidadania; 

 Articular a sociedade civil organizada por meio das associações e conselhos, divulgando 

e fortalecendo a Política Estadual da Pessoa com Deficiência; 

 Assessorar a inclusão das pessoas com deficiência na rede de Serviços Públicos e 

Empresas Privadas para garantir a acessibilidade no mercado de trabalho; 

 Promover atividades inclusivas de lazer, de esporte e de cultura; 

 Avaliar a execução dos serviços públicos de atendimento da pessoa com deficiência 

com o intuito de garantir a promoção dos direitos; 

 Promover a inclusão das pessoas com deficiências nas ações socioassistenciais e demais 

políticas públicas; 

 Realizar ações de monitoramento e orientação da acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional e atitudinal em órgãos públicos e empresas privadas; 

 Fomentar a construção de uma sociedade para todos, através dos princípios norteadores 

de equidade e solidariedade, buscando atitudes que ajudem a edificar uma sociedade 

mais justa e equânime. 
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3. METAS (QUANTIFICAÇÃO) 

 

As metas almejadas, sob os critérios dos indicadores relacionados no Plano de Trabalho, 

estão relacionadas abaixo, incluindo cada submeta. Devido à diminuição da equipe de trabalho, 

algumas metas não puderam ser cumpridas. As justificativas serão apresentadas 

concomitantemente com a descrição de cada meta.  

 

 

Meta 01 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Prestar serviço de apoio especializado psicossocial e jurídico na garantia de 

direitos da pessoa com deficiência com serviços, orientação e encaminhamentos 

com base na Política Estadual da Pessoa com Deficiência 

 

Esta modalidade de atendimento assiste os/as usuários/as que procuram os serviços da 

SEAD de forma espontânea, programada e/ou encaminhada no ensejo de responder às 

demandas oriundas das pessoas com deficiência. Para elaboração e análise dos dados referentes 

ao perfil dos/as usuários/as atendidos/as foram considerados algumas informações como o tipo 

de deficiência e qual o programa/serviço que procurou atendimento. O apoio e atendimento 

serão prestados com os serviços de acessibilidade necessários e terá como prioridade a 

capacitação profissional, estimulação ao mercado de trabalho, e agilidade no atendimento da 

rede de saúde do Estado, assim como, orientar juridicamente quanto aos órgãos de defesa e 

garantia de direitos das pessoas com deficiência no Estado. 
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Submeta A: 

 Orientar e encaminhar 250 pessoas com deficiência na rede de Educação e 

Saúde da Pessoa com Deficiência 

 

O processo de orientação e encaminhamento aconte na própria SEAD e também através 

de ligação telefônica. Os usários são atendidos devido à demanda espontânea ou por diversos 

meios – população referenciada por outros serviços, como CRAS, CREAS, Unidades de Saúde 

credenciadas no Programa PE Conduz, entre outros.  O acolhimento das pessoas com 

deficiência é realizado na recepção do órgão, e após a identificação da demanda, o usuário do 

serviço pode ser direcionado para o setor específico – por exemplo Vem Livre Acesso, 

Programa PE Conduz, Empregabilidade. 

O objetivo é atender mensalmente 25 pessoas com deficiência. Encontra-se na SEAD, 

para consulta pública, a lista de nomes das pessoas que procuraram atendimento presencial, 

além do serviço ao qual foram direcionados. 

A partir do perfil e da demanda do usuário, é possível realizar os encaminhamentos às 

redes socioassistenciais e de saúde.  Foi realizado um levantamento de dados com as 

informações das pessoas atendidas, listando o tipo de serviço procurado. Este levantamento 

refere-se apenas aos atendimentos presenciais, visto que ainda não existe uma central de 

atendimento telefônico que realize esta coleta. Abaixo segue os dados dos atendimentos do mês 

de janeiro/2016: 

 

 

 

Serviço Procurado Quantidade de Pessoas 

Vem Livre Acesso 163 

PE Conduz 09 

Empregabilidade 03 

Outros 06 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS 181 
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Meta 02 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar ações de capacitações com práticas inclusivas de educação e com serviços 

direcionadas a rede de saúde com foco no atendimento e dicas de convivência 

 

 

O Programa de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência tem 

como meta realizar 10 Capacitações Específicas em Educação Inclusiva para educadores das 

Redes Municipais e Estaduais. As orientações acontecerão com recursos necessários de 

acessibilidade, atendendo uma média de 50 pessoas e com duração de 4h para cada capacitação. 

A articulação dos espaços para realização das capacitações e a mobilização dos participantes, 

será realizado através das secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Educação e Assistência 

Social. 

 

Submeta A: 

 Realizar Capacitações Específicas em Educação Inclusiva para educadores das 

Redes Municipais e Estaduais   

 

Com o intuito de melhorar a qualidade do atendimento e inserção das pessoas com 

deficiência nas  Escolas, a SEAD realiza capacitações e mobilizações, através de parcerias com 

diversas secretarias. 

A meta é realizar um capacitação mensal específica de educação. Com as atividades 

paradas nas escolas nesse início de ano, não foi possível articular a realização desta capacitação 

no mês de janeiro. A meta será repactuada para os próximos meses. 
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Submeta B: 

 Realizar Capacitações Específicas da Saúde da Pessoa com Deficiência 

destinadas aos agentes comunitários de Saúde 

 

Com o intuito de melhorar o acolhimento e o acompanhamento das questões específicas 

de saúde da pessoa com deficiência, iniciou-se em 2014 um ciclo de palestras para os Agentes 

Comunitários de Saúde da cidade do Recife, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, 

através da Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência. Assim, essas capacitações 

estavam previstas para continuarem neste ano de 2015. Devido à demora na contratação de 

pessoal para a SEAD (que ocorreu no mês de julho), a Secretaria de Saúde já realizou essas 

capacitações específicas. 

Assim, a partir do mês de agosto, a SEAD começou a realizar palestras sobre a saúde 

da pessoa com deficiência em diversos municípios, por perceber a necessidade premente de 

capacitar a população, profissionais de diversas áreas, conselhos e associações com a temática 

específica da saúde. 

A meta é realizar uma capacitação mensal específica de saúde. No referido mês, a ação 

não foi realizada devido à dificuldade em articular com outros órgãos as atividades em janeiro. 

A meta será repactuada para os próximos meses. 
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Meta 03 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização, formação e divulgação junto à rede de 

serviços públicos para para a população de pessoas com deficiência e sociedade 

civil em geral. 

 

As oficinas propostas do programa terão duração de 4h e serão realizadas em parceria 

com entidades, secretarias envolvidas com o a temática ou em empresas que queiram aprimorar 

a inclusão em seus espaços sociais.  

Capacitar equipes é bem mais que repassar conteúdos. A capacitação se dá num processo 

de interação entre as pessoas com base em fundamentação e socialização de experiências de 

forma integral numa articulação de reflexão e ação. Por este motivo, defende se que a 

metodologia aplicada promova a interface de conteúdos, o protagonismo e a avaliação 

permanente e principalmente uma mudança efetiva sobre a inclusão de pessoas com deficiência 

de uma forma universal e permanente. 

A proposta é realizar: Oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da Pessoa 

com Deficiência”, abordando os eixos da política e trazendo as práticas e serviços destinados 

às pessoas com deficiência para a realidade do público que esta sendo capacitado; realizar 

Oficinas de capacitação em Libras, com introdução a língua brasileira de sinais e abordagem 

da cultura surda, estimulando a Libras e quebrando paradigmas; realizar oficinas de capacitação 

em Braille, com abordagem histórica e dicas de convivência com a pessoa com deficiência 

visual; realizar Oficinas de Capacitação em Áudiodescrição, promovendo acessibilidade 

comunicacional e tornando o serviço de áudiodescrição mais conhecido entre a sociedade para 

promover maior inclusão entre as pessoas com deficiência visual. 
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Submeta A: 

 Realizar Oficinas de Capacitação com foco na “Política Estadual da 

Pessoa com Deficiência”. 

 

A meta é realizar mensalmente uma oficina de capacitação. Neste mês, a ação foi 

realizada no dia 11 de janeiro, na sala de reunião da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social, Criança e Juventude, localizada na Av. Cruz Cabugá. 

Esta ação foi uma iniciativa da Secretaria Executiva de Segmentos Sociais (SESS) a 

qual a SEAD está vinculada, com o intuito de sensibilizar a Polícia Militar nas abordagens no 

carnaval. 

O evento reuniu Comandantes de diversos Batalhões da Polícia Militar de Pernambuco. 

O consultor de acessibilidade, Edimilson Silva esteve presente e ressaltou algumas normas de 

abordagens à pessoa com deficiência, de acordo com a Política Estadual da Pessoa com 

Deficiência. 

A ação contou com a participação da Coordenadoria Estadual LGBT, Coordenaodoria 

Estadual de Igualdade Racial e Superintendência Estadual da Pessoa Idosa. Todas também 

falaram sobre as abordagens durante o período festivo. 

 

  

Público da sensibilização formado por oficiais da Polícia Militar. Consultor de Acessibilidade da SEAD, Sr. Edimilson Silva, junto ao 
Coordenador Estadual LGBT, Sr. Marcone Menezes 
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Submeta B: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Libras. 

 

O calendário de atividades para o ano de 2016 está pronto e as oficinas devem ser 

iniciados no mês de fevereiro. As capacitações em Libras não puderam ser realizadas 

anteiormente devido ao contingenciamento, o número reduzido de membros da equipe e a falta 

de recursos para pagamento de diárias. 

  

Submeta C: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Braille. 

 

O calendário de atividades para o ano de 2016 está pronto e as oficinas devem ser 

iniciados no mês de fevereiro. As capacitações em Braille não puderam ser realizadas 

anteiormente devido ao contingenciamento, o número reduzido de membros da equipe e a falta 

de recursos para pagamento de diárias. 

 

 

O calendário de atividades para o ano de 2016 está pronto e as oficinas devem ser 

iniciados no mês de fevereiro. As capacitações em Audiodescrição não puderam ser realizadas 

anteiormente devido ao contingenciamento, o número reduzido de membros da equipe e a falta 

de recursos para pagamento de diárias. 

Submeta D: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Audiodescrição.  
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Meta 4 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Auxiliar, orientar e assessorar na criação e/ou manutenção dos Conselhos 

Municopais da Pessoa com Deficiência  

 

O fortalecimento dos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência terão 

orientações jurídicas presenciais, com material informativo disponibilizado do passo a passo 

para regulamentação do conselho, acompanhando o processo de efetivação. Nossa proposta é 

orientar os conselhos municipais da Pessoa com deficiência, baseando-se nas orientações do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CONED. Além disso, a 

meta é promover reuniões nos conselhos municipais da pessoa com deficiência com duração de 

4 horas cada, e com objetivo de fortalecer a política de inclusão da pessoa com deficiência em 

Pernambuco. Os espaços que serão promovidos as capacitações serão articulados com o 

CONED para facilitar a presença dos demais conselhos nas reuniões. Portanto, nos diálogos 

com gestores/as e profissionais de diversas áreas que participam direta ou indiretamente do 

atendimento às pessoas com deficiência, foi possível perceber a recorrência de relatos sobre 

dificuldades técnicas e angústias pela ausência ou incipiência de ferramentas para desenvolver 

acolhimento adequado. Também se observou uma heterogeneidade de conceitos e condutas que 

dificultam o trabalho em rede e o atendimento às demandas dessa população. 

 

Submeta A: 

 Orientar Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência 

 

Com o intuito de aumentar o número de Conselhos Municipais da Pessoa com 

Deficência no Estado de Pernambuco, a proposta é realizar reuniões de sensibilização com 

gestores e associações para a criação dos conselhos. No mês de janeiro esta meta não foi 

cumprida, pois devido ao contingenciamento, a equipe não estava em condições de se deslocar 

para outros municípios e realizar a ação. 
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Submeta B: 

 Promover Reuniões nos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência ativos 

 

O calendário de reuniões foi construído, junto ao CONED e à Gerência Geral de 

Articulação com os Conselhos, Órgãos Colegiados e Mediação de Conflitos (GGCON) da 

SDSCJ.  As reuniões terão início no mês de fevereiro, já que o mês de janeiro é um mês de 

reorganização municipal, preferiu-se começar as atividades pós-carnaval. 

 

Meta 5 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização e sensibilização da população com deficiência 

para inserção no mercado de trabalho. 

 

O acompanhamento das pessoas com deficiência será iniciada na entrega do currículo 

na SEAD até a inserção no mercado de trabalho, a disposição em todos os momentos 

necessários através da coordenação de Empregabilidade. A proposta é realizar visitas de 

intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para garantir acessibilidade arquitetônica 

e atitudinal no mercado de trabalho com agendamento prévio através de contato com o setor de 

Recursos Humanos. Também serão realizados mapeamentos laborais e relatórios técnicos de 

acessibilidade para serem entregues ao Ministério do Trabalho, órgãos públicos e Empresas 

privadas visitadas. Nos relatórios Laborais serão abordados temas como o detalhamento 

arquitetônico do espaço visitado, assuntos ligados à inclusão e acessibilidade dos funcionários 

com deficiência e propostas de adequação. Além disso, realizar-se-à o monitoramento de 

inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de Pernambuco em parceria com 

a Agência do Trabalho, recebendo os currículos na sede da SEAD e promovendo orientações 

profissionais presencialmente. 
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Submeta A: 

 Realizar visitas de intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para 

garantir acessibilidade arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho. 

 

A meta mensal foi alcançada, realizando 05 visitas de intervenções nos órgãos públicos 

e privados para verificar questões de acessibilidade. 

A primeira foi realizada no dia 19 de janeiro, na Walmart da Caxangá – Recife. O 

objetivo da ação foi ampliar as parcerias, sensibilizando a gestão da empresa sobre as vagas 

para pessoas com deficiência, visando uma melhor qualidade de produção e desenvolvimento 

dentro da empresa. 

Os responsáveis pela ação foram a Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline 

Martins e o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Edimilson Silva. A ação foi realizada apenas 

com a gestora de Recursos Humanos da empresa, a Sra. Jorgeane Vasconcelos. 

Como encaminhamentos, a SEAD se comprometeu a realizar palestras nas filiais e 

matriz, através de “Dicas de Convivência”, além de firmar parceria para disponibilizar 

intérpretes de Libras no momento da entrevista, para garantir os direitos das pessoas com 

defiência auditiva. Percebeu-se o número reduzido de pessoas com deficiência trabalhando na 

empresa, mas foi ressaltado a importância de contratar pela capacidade e não apenas para 

preenchimento do número de cota. 

 

Jaqueline Martins (Coordenadora de Empregabilidade),  Edimilson Silva (Consultor de Acessibilidade) e a Sra. Jorgeane Vasconcelos. 
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A segunda intervenção foi realizada no dia 20 de janeiro, uma sensibilização com a 

Associação das Empresas de Goiana (AEG), localizada na Ilha do Leire – Recife. A objetivo 

da ação foi expor o potencial das pessoas com deficiência, além de apresentar o papel de 

articulação da SEAD. O tema abordado na ação foi a inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho e dicas de convivência. 

Os responsáveis pela ação foram a Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline 

Martins e o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Edimilson Silva. Esta foi uma demanda da 

própria AEG, que em reunião com a SEAD ano passado, solicitou essa intervenção. 

Participaram da ação aproximadamente 19 pessoas, entre empresários e gestores de Recursos 

Humanos das empresas. Tivemos uma dificuldade em relação à ata de presença (ANEXO A), 

pois algumas pessoas se recusaram a assinar. Esse fato será conversado posteriormente com a 

repsonsável pela articulação com a SEAD, a Sra. Ana Feitosa, diretora executiva da AEG, que 

nos enviou um relatório da ação (ANEXO B). Algumas pessoas presentes fizeram a avaliação 

solicitada (ANEXO C). 

Como encaminhamento, ficou acordado de firmar parcerias com as empresas presentes, 

para futuras sensibilizações dentro das empreas, além de mapear as vagas para pesssoas com 

deficiência, a fim de que tenham oportunidade de crescimento dentro das empresas, conforme 

o tipo de trabalho executado e o tipo de deficiência do empregado. 

 

 

Consultor de Acessibilidade da SEAD, Sr. Edimilson Silva, na ação com a AEG. 
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A terceira intervenção foi realizada no dia 27 de janeiro, com uma reunião com a 

getstora de Recursos Humanos da Datametrica. O objetivo da ação foi realizar um levantamento 

de dados da empresa em relação ao quantitativo de pessoas com deficiência no quadro de 

funcionários. 

A ação foi realizada pela Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline Martins, 

e o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Michell Platini. A reunião discutiu a acessibilidade e 

sentsibilização dentro das estruturas arquitetônicas e atitudinais da empresa. A ação foi 

realizada porque a empresa constantemente solicitado apenas currículos de pessoas com 

deficiência monocular. E explicou-se ao RH que não se pode ter uma visão de empregar apenas 

um tipo de deficiência alegando questão de estrutura arquitetônica. 

Como encaminhamento, ficou acordado que a SEAD fará a divulgação da abertura de 

vagas e o recebimento de currrículos de pessoas com deficiência, e avaliaremos o perfil antes 

de encaminhar para a empresa. 

As outras duas intervenções foram realizadas no dia 28 de janeiro. Uma foi no Cais do 

Sertão, com o objetivo de acompanhar a seleção dos candidatos com deficiência e sensibilizar 

a equipe do Museu para receber as pessoas com deficiência. 

A ação foi realizada pela Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline Martins, 

e o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Geziel Bezerra. Foram encaminhados seis candidatos à 

vaga de emprego oferecida pelo Museus Cais do Sertão. Entretanto um surdo (Rafael Nunes) 

foi selecionado para trabalhar. No momento das entrevistas foi garantida a acessibilidade 

comunicacional com a interpretação da Sra. Jaqueline Martins. 

Durante a ação, a equipe SEAD também conheceu o espaço do Museu, e o funcionário 

Rafael foi apresentado à equipe junto ao Coordenador do Museus, o Sr. Hélio. Foi importante 

a sensibilização da equipe para o despertar da acessibilidade comunicacional (Libras). 

Como encaminhamento, serão realizadas oficinas de capacitação em Libras para os 

funcionários dos Museus Cais do Sertão e Paço do Frevo. 
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O Coordenador do Cais, o SR. Hélio; Consultor de Acessibilidade da 
SEAD, Sr. Geziel Bezerra, a Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. 

Jaqueline Martins, e Rafael Nunes, o novo contratado do Cais do 
Sertão. 

Equipe da SEAD sensibilizando equipe do Cais do Sertão para a 
acessibilidade comunicacional. 

 

Ainda no dia 28 de janeiro foi realizada uma intervenção na Faculdade Pernambucana 

de Saúde (FPS). A ação foi um convite da Coordenação de Extensão, Sra. Carine Azevedo. O 

objetivo da ação foi avaliar as placas de identificação em Braille da Faculdade.  

A ação foi realizada pelo Consultor em Acessibilidade, o Sr. Michell Platini. Estiveram 

presentes a coordrenadora de extensão, o coordenador de marketing e o técnico de 

acessibilidade (intérprete de libras) da Faculdade. 

A convite de Michell Platini, assessor em acessibilidade da SEAD, o braillista José 

Carlos Amaral, pessoa cega com vasta experiência na área tiflologica, analisou as placas de 

identificação braille encomendada pela Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). Foram 300 

(trezentas) placas encomendadas pela FPS, mas pegamos apenas uma mostra para realizar a 

análise, cerca de 100 a 150 placas. Durante a análise foi possível perceber que as placas estavam 

fora do padrão de referencia tátil (não sendo possível a leitura com as pontas dos dedos) . O 

relevo estava achatado, quase rente às placas, prejudicando a percepção do código Braille. Em 

alguns momentos, quando tateávasse as placas percebíamos um farelo, como se o material 

estive se desfazendo. O brailliesta, José Carlos, comentou que o dano as placas poderia ter sido 

causado por uma má armazenagem das placas. 

Como encaminhamento, após percebemos a falha no relevo das placas em Braille 

sugerimos aos responsáveis, pela compra das mesmas, pedir uma nova remessa do produto. 
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Sugerimos uma amostra da nova remessa, para que a mesma seja avaliada novamente por um 

especialista braillista. Deixamos o serviço da SEAD à disposição da FPS para nova análise. 

 

 

  

Equipe da FPS com os consultores José Carlos Amaral e Michell 
Platini. 

Equipe da FPS com os consultores José Carlos Amaral e Michell 
Platini 

 

 

 

Submeta B: 

 Realizar Mapeamentos Laborais e Relatórios Técnicos de acessibilidade para serem 

entregues aos órgãos públicos e empresas privadas visitadas.  

 

A meta mensal é realizar cinco mapeamentos, mas esta meta ainda não foi cumprida. A 

partir das visitas realizadas na submeta A, estamos construindo os mapeamentos e relatórios, 

para entregar as empresas visitadas. Apenas o relatório da visita à Faculdade Pernambucana de 

Saúde (FPS) foi realizado e encaminhado. 
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Submeta C: 

 Monitorar inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 

Pernambuco em parceria com a Agência do Trabalho  

 

A meta mensal é de monitorar quinze inserções de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. 

No mês de janeiro, os encaminhamentos de currículos foram: 

 

EMPRESA CURRÍCULOS 

ENVIADOS 

CURRÍCULOS 

SELECIONADOS 

Odebrecht 10 No aguardo do resultado 

Grupo Corneli Brennad 14 02 

Cais do Sertão 06 01 

Datamétrica 08 Não obtivemos retorno 

Walmart 11 03 

Nacional Logística 12 06 

TOTAL 61 12 

 

Assim, este mês conseguimos inserir doze pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. Vale ressaltar que duas empresas ainda não encaminharam os resultados das seleções. 

Já iniciamos também as visitas de intervenção nas empresas para as quais encaminhamos 

currículos, como por exemplo a Walmart e Datamétrica 

 

 

 

 

 

. 
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Meta 7 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Articular, promover e divulgar os eventos comemorativos do calendário estadual 

para divulgação da inclusão e garantia dos direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

A proposta da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude é promover 

atividades Inclusivas tipo oficinas de capacitação de 4 horas cada, com estrutura para 50 

pessoas, nas 12 regiões de desenvolvimento (RD), mobilizando todas as entidades da região em 

parceria com o CONED, e secretarias municipais de assistência, Educação e Saúde. Serão 

realizados também eventos de mobilização com espaço acessível, em eventos Estaduais de 

grande público. Esses eventos de mobilização com espaço acessível, pretendem atender 

diretamente mais de 2.000 (duas mil) pessoas com deficiência do Estado de Pernambuco. 

 

Submeta B: 

 Atender pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas do 

calendário estadual. 

 

A proposta mensal  é atender mensalmente 150 pessoas em espaços inclusivos, com 

eventos de cultura e lazer. No referido mês, foram realizados três eventos para inserção de 

acessibilidade das pessoas com deficiência. 

O primeiro passeio foi uma Rota de Lazer para o Praia Sem Barreiras, em Boa Viagem, 

realizado no dia 23 de janeiro. Este passeio foi para os usuários do Programa PE Conduz e seus 

familiares. Conforme relatório anexo da Coordenação do Programa PE Conduz (Anexo D), seis 

usuários estavam inscritos, mas apenas dois foram ao passeio. Além destas, outras pessoas 

foram de maneira independente e puderam participar das atividades. Este evento é uma parceria 

com a Prefeitura do Recife, EMPETUR e SDSCJ. Neste dia foi comemorado o carnaval do 

Projeto Praia Sem Barreiras na praia de Boa Viagem. 
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Pessoas com deficiência sendo atendidas pelos profissionais do 
Praia sem Barreiras. 

Usuária do PE Conduz chegando ao Praia Sem Barreiras. 

 

O segundo passeio foi uma Rota de Lazer para o Arte no Paque, realizada no dia 23 de 

janeiro, no Sítio daTrindade, em Recife. Este passeio foi para qualquer usuário de cadeiras de 

rodas que solicitasse transporte através da inscrição realizada no site do evento. 

O Projeto Festival Arte no Parque foi aberto ao público com música, fotografia, 

literatura, cinema e arte visual afins. Tiveram dois cadeirantes inscritos, mas apenas um utilizou 

o serviço do PE Conduz. No entanto, o evento atendeu um público bem maior, que pode ir 

independente do PE Conduz, e usufruir do espaço de acessibilidade. Foi o primeiro ano do 

evento, realizado em parceria com o Governo do Estado e apoio da SEAD. 

  

Superintendente Bernardo Klimsa, com o Grupo Batuqueiros do 
Silêncio. 

Superintendente Bernardo Klimsa com dançarina em cadeira de 
rodas. 

http://www.institutoensinar.org/


 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE - CEP: 50100-000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

__________________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

 

O terceiro evento foi realizado no mesmo dia 23 de janeiro, e foi o 4º Luau do Projeto 

Praia Sem Barreiras de Ipojuca, na praia de Porto de Galinhas. A SEAD garantiu a 

acessibilidade das pessoas com deficiência, através da disponibilização de vans adaptadas do 

PE Conduz para cadeirantes, além de uma van comum para pessoas com deficiência visual e 

auditiva. 

O evento é uma parceria com a Prefeitura do Ipojuca, e tem o objetivo de promover a 

inclusão das pessoas com deficiência e pessoas idosas, em uma atividade de lazer noturna. 

Foram inscritos 41 cadeirantes, mas apenas 13 usaram as vans do PE Conduz para 

deslocamento até Porto de Galinhas. As pessoas dormiram numa escola de Porto de Galinhas, 

espaço cedido pela prefeitura, e voltaram para Recife no domingo pela manhã. 

 

 

 

 

  

Concentração na Praça do Derby. Deslocamento de usuário na van do PE Conduz. 

 

http://www.institutoensinar.org/


 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE - CEP: 50100-000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

__________________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

 

  

Público geral do Luau em Porto de Galinhas. Superintendente Bernardo Klimsa com o Articulador Político da 
SEAD, Sr. Geziel Bezerra e participantes do Luau. 

 

 

 

 

Submeta C: 

 Atender pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas do 

calendário estadual. 

 

As Semanas de Direitos Humanos são realizadas pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos (SJUDH). A partir deste ano de 2015, houve uma reformulação de Secretarias 

Estaduais, e a SEAD ficou vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude (SDSCJ). Assim, as atividades inclusivas nas 12 regiões de desenvolvimento do 

Estado serão articuladas com a Secretaria Executiva de Segmentos Sociais (SESS), a qual a 

SEAD está vinculada. No mês de janeiro esta atividade não foi realizada, e estamos iniciando 

novas articulações e a meta será repactuada para os outros meses. 
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O desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão está demonstrado por 

meio do Quadro de Scores, supramencionado, que avalia os resultados do cumprimento das metas, ações e consequentes atividades 

pactuadas. 

OBS: Quando estiver expresso (--) no quantitativo, significa que não havia meta para o mês; a indicação (00), informa que havia meta e não 

foi realizada. 

Quadro de SCORES 

DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVO MÊS 

JULHO 
2015 

AGOSTO 
2015 

SETEMBRO 
2015 

OUTUBRO 
2015 

NOVEMBRO 
2015 

DEZEMBRO 
2015 

JANEIRO 
2016 

META 1 – A: ORIENTAR E ENCAMINHAR 250 PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NA REDE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

168 

 
144 

 
112 

 
211 

 
179 

 
146 

 

 
181 

META 2 – A: REALIZAR 10 CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS EM EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

 
00 

 
00 

META 2 – B: REALIZAR 10 CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS DA SAÚDE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

 
00 

 
00 

META 3 – A: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA 
“POLÍTICA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

META 3 – B: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS -- 00 00 00 00 00 00 

META 3 – C: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM BRAILLE -- 00 00 00 00 00 00 
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META 3 – A: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM 
AUDIODESCRIÇÃO -- 

  00   00  00   00 00 00 

META 4 –A: ORIENTAR 10 CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA -- 

 
01 

 
01 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

META 4 – B: PROMOVER 21 REUNIÕES NOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATIVOS -- 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

META 5 – A: REALIZAR 60 VISITAS DE INTERVENÇÕES NOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE 
NOMERCADO DE TRABALHO 

00 

 
01 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

 
05 

META 5 – B: REALIZAR 60 MAPEAMENTOS LABORAIS E RELATÓRIOS 
TÉCNICOS DE ACESSIBILIDADE -- 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

META 5 – C: MONITORAR 150 INSERÇÕES DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
NO MERCADO DE TRABALHO 00 

 
00 

 
200 

 
00 

 
35 

 
25 

 
12 

META 6 – A: REALIZAR 01 FÓRUM ESTADUAL -- -- -- -- 01 -- -- 

META 6 – B: REALIZAR 06 SEMINÁRIOS REGIONAIS INTEGRANDO A 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL -- 

 
01 

 
-- 

 
00 

 
-- 

 
00 

 
-- 

META 7 – A: REALIZAR 06 EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO -- 01 -- 01 -- 01 -- 

META 7 – B: ATENDER 1.800 PESSOAS DIRETAMENTE COM ESPAÇOS 
INCLUSIVOS EM DATAS COMEMORATIVAS DO CALENDÁRIO ESTADUAL 00 

 
150 

 
00 

 
00 

 
60 

 
100 

 
30 

META 7 – C: PROMOVER ATIVIDADES INCLUSIVAS NAS 12 REGIÕES NA 
SEMANA DE DIREITOS HUMANOS 00 

 
00 

 
00 

 
02 

 
01 

 
00 

 
00 

 

 

http://www.institutoensinar.org/


 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE - CEP: 50100-000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

__________________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estabelecido no Termo de Referência através do Plano de Trabalho que 

estabelecem objetivos e metas a serem atingidas no cronograma de execução desta 

Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, não foi totalmente cumprida 

este mês. 

Importante frisar que as metas pactuadas no Plano de Trabalho referem-se ao 

quantitativo de 40 profissionais. 

Este mês, com o início do ano, tivemos algumas dificuldades em realizar articulações e 

parcerias para cumprimento das metas. A meta 2 que estava quase sempre sendo totalmente 

cumprida, este mês foi prejudicada, e também será repactuada nos próximos meses. 

Para o mês de janeiro conseguimos avançar numa meta importante – a meta 5, que estava 

defasada há alguns meses. Houve mudança na Coordenação de Empregabilidade, o que ajudou 

a progredir com as atividades nesse ano. 

Para a submeta 7B, realizamos três eventos e mesmo assim não conseguimos alcançar 

o quantitativo pactuado. Isso será repactuado para o mês de fevereiro, em que teremos o 

carnaval. 

Com a nova situação de contingenciamento e diminuição do quadro de equipe, algumas 

parcerias já estão sendo iniciadas, para dar continuidade e melhorar o serviço prestado pela 

SEAD à população com deficiência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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ANEXO A 

 

ATA DE PRESENÇA - PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO DAS 

EMPRESAS DE GOIANA (AEG) 
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ANEXO B 

 

 

 

RELATÓRIO DA AÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS 

DE GOIANA (AEG) 
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ANEXO C 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES SEAD 
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ANEXO D 

 

 

 

PROPOSTA PARA RELATÓRIO DAS 

ATIVIDADES SEAD 
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