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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: Março 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 março/2016: 

 

 

 

Serviço Procurado Quantidade de Pessoas 

Vem Livre Acesso 221 

PE Conduz 18 

Empregabilidade 05 

Central de Intérpretes de Libras 21 

Outros 07 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS 272 
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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. Neste mês foi 

realizada uma reunião de articulação com a Secretaria Estadual de Educação com o propósito 

de discutir, reorganizar e definir pautas das reuniões e formações que serão realizadas no ano 

de 2016. 

Esta reuião foi realizada no dia 02 de março, na sede da Secretaria Estadual de 

Educação e contou com 05 participantes, entre eles a Coordenadora de Educação da SEAD, a 

Sra. Cristiane Coelho. O principal encaminhamento da reunião foi a construção da 
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programação do  Seminário Intersetorial do Programa BPC na Escola, que será realizado no 

dia 05 de abril. 

  

 

Coordenadora de Educação da SEAD, Sra. Cristiane Coelho, com o Grupo Gestor do BPC na Escola. 

 

 

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

realizada uma reunião de articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, através da 

Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência, no dia 29 de março, para obter 

informações sobre a rede de cuidados dos recém-nascidos com microcefalia e da pessoa 

autista. Em relação à primeira rede, ainda se encontra em processo de construção; já a 

segunda foi repassada com a rede de conessões de equipamentos e da rede de cuidados à 

pessoa com deficiência intelectual. O calendário de ações será inciado no mês de abril, no 

município do Recife. 

 

 

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 
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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. 

 

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 para uma associação de mães e pais de bebês com microcefalia. 

Devio ao surto atual decorrente da anomalia congênita, a SEAD percebeu a 

necessidade de dialogar com as famílias dos bebês com microcefalia, informando, 

principalmente as questões de garantias de direitos. 

A capacitação foi realizada na SEAD, no dia 31 de março, e teve a presença de 

representantes da União de Mães de Anjos (UMA), associação de pais e mães de bebês com 

microcefalia, totalizando 10 (dez) pessoas (Anexo A). 

Foi realizada uma explanação da Secretaria Executiva de Assistência Social (SEAS), 

pela Sra. Sâmia Guedes sobre BPC (Benefício de Prestação Continuada) e pelo Sr. Flávio 

sobre o Programa Bolsa Família. 

 Foi realizada também uma escuta da presidente da UMA sobre os problemas que as 

mães de bebês com microcefalia estão enfrentando, em relação à demora da concessão de 

benefício pelo INSS, e principamente porque a maioria não tem conhecimento sobre os 

direitos de seus filhos. 

O vereador do município do Recife, o Sr. Luiz Estáquio esteve presente como 

representante do governo Municipal dando sua contribuição. 

Como principal encaminhamento, ficou agendado a construção de um evento no mês 

de maio, em que haverá um grande encontro com as famílias dos bebês com microcefalia, em 
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que a SEAD explanará sobre a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o grande 

grupo. 

 

  

Equipe SEAD e equipe SEAS realizam capacitação com a UMA. Representantes da UMA na capacitação sobre a política da pessoa 
com deficiência. 

 

  

Submeta B: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Libras. 

 

O calendário de atividades para o ano de 2016 está pronto, no entanto, devido algumas 

incompatibilidades de agendas dos órgãos selecionados, tornou inviável a realização de 

algumas atividades. A submeta será repactuada para os próximos meses. 

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: 
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 Realizar Oficinas de Capacitação em Braille. 

 

O calendário de atividades para o ano de 2016 está pronto, no entanto, devido algumas 

incompatibilidades de agendas dos órgãos selecionados, tornou inviável a realização de 

algumas atividades.  

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, no entanto, devido algumas 

incompatibilidades de agendas dos órgãos selecionados, tornou inviável a realização de 

algumas atividades. 

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. 

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 

Submeta D: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Audiodescrição.  
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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 março foi realizada uma orientação, no município de Ipojuca. A ação foi 

uma realização do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CONED) em parceria com a SEAD. 

A reunião foi realizada no dia 09 de março com o objetivo de apresentar uma minuta 

de alteração da Lei que criou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Ipojuca. 

Estavam presentes na reunião, além do representante da SEAD, o Sr. Geziel Bezerra e o 

presidente do CONED, o Sr. Antônio Muniz, o Coordenador da Política da Pessoa com 

Deficiência, o Sr. Moisés Barros e a Sra. Jussara de Melo.  
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Como encaminhamentos, ficou agendada nova reunião com o representante da 

Secretaria Municipal de Ação Social, CONED e SEAD, para concluir a construção da minuta 

de novo Projeto de Lei. 

 

 

  

Reunião para implantação do Conselho Municipal de Ipojuca. Moisés Barros ao lado do Articulador Político da SEAD, o Sr. 
Geziel Bezerra. 

 

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.  

Neste mês foi realizada uma reunião no dia 21, em São Lourenço da Mata. 

Participaram da reunião os representantes dos Conselhos Municipais de São Lourenço da 

Mata e Bezerros, além da presença do Superintendente Estadual, Bernardo Klimsa, e o 

presidente do Conselho Estadual, Antônio Muniz. 
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A reunião foi produtiva, com a participação também da Secretaria de Ação Social, 

Alba Bezerra, informando que o município de São Lourenço, vai  realizar um Congresso com 

os órgãos gestores municipais da política da pessoa com deficiência. 

 

 

  

Reunião com Conselhos Municipais de Bezerros e São Lourenço da 
Mata. 

Equipe SEAD junto aos participantes da reunião. 

 

 

 

 

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 

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 

 

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. 

 

 

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 é realizar 05 visitas de intervenções nos órgãos públicos e privados 

para verificar questões de acessibilidade. Neste mês realizamos todas as ações que estavam 

previstas no Plano de Trabalho. 

A primeira foi realizada no dia 04 de março, na sala de reunião da SEAD, com a 

equipe do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Participaram da reunião a Coordenadora de 

Empregabilidade e Acessibilidade, a Sra. Jaqueline Martins e a Coordenadora Geral da 

SEAD, a Sra. Kalline Lira. Do TRT estavam presentes o chefe da sessão de serviço social, o 

Sr. Renatto Araújo, a Assistente Social Mariana e duas estagiárias do setor. 

O principal objetivo da reunião foi firmar uma parceria para realização de 

sensibilizações no TRT, e foram levantados os pontos de dificuldade para a SEAD realizar em 

outros municípios além do Recife. 

Como encaminhamento, no mês de abril será realizada uma capacitação de 

acessibilidade com os funcionários do TRT em relação às questões da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho. 
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Jaqueline Martins e Kalline Lira da SEAD junto à equipe do TRT. 

 

A segunda visita foi realizada no dia 09 de março, nas instalações da empresa Klabin, 

situada no município de Goiana. Os responsáveis pela ação foram a Coordenadora de 

Empregabilidade, a Sra. Jaqueline Martins e o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Michell 

Platini. O principal objetivo da ação foi mapear as funções designadas às pessoas com 

deficiência e realizar uma análise da estrutura da empresa. 

Na visita técnica foi constatada a falta de rampas na recepção e nos acessos para os 

setores de produção, sendo inviável a presença de um funcionário usuário de cadeira de rodas 

ou usuários de muletas.  

Percebeu-se também a necessidade de realizar uma sensibilização com os 

funcionários, pois alguns estranharam a presença de nosso Consultor Michell, que é uma 

pessoa com deficiência visual, no intuito de prevenir constrangimentos para o futuros 

funcionários com deficiência que forem contratados pela empresa. 

A Klabin tem, atualmente, um déficit de 47 funcionários para cumprir a cota de 

pessoas com deficiência, regulamentada pela Lei nº 8.213/1991. A empresa possui neste 

momento 11 funcionários com deficiência.  

Como encaminhamento, a SEAD ficará responsável de coletar currículos para 

encaminhar para a empresa. 

A empresa não permitiu registro fotográfico nas áreas internas. 
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Vista externa da Fábrica Klabin em Goiana. Vista externa da Fábrica Klabin em Goiana. 

 

 

A terceira intervenção foi realizada no mesmo dia 09 de março, nas instalações da 

empresa VIvix, também situada no município de Goiana. Os responsáveis pela ação foram a 

Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline Martins e o Consultor de Acessibilidade, 

o Sr. Michell Platini. O principal objetivo da ação foi mapear as funções designadas às 

pessoas com deficiência e realizar uma análise da estrutura da empresa. 

A Vivix tem uma infraestrutura acessível, com corredores e portas largas, banheiro 

acessível para o usuário de cadeira de rodas, rampas adequadas e elevadores. Percebeu-se 

apenas que precisa colocar piso tátil e alertas para sinalizar subidas e descidas de escadas e 

entrada de elevadores e banheiros. A empresa tem no seu quadro de trabalho pessoas com 

deficiência visual (monocular), auditiva, física (incluindo nanismo), totalizando 12 pessoas 

com deficiência. 

A Vivix tem, atualmente, um déficit de 22 funcionários para cumprir a cota de pessoas 

com deficiência, regulamentada pela Lei nº 8.213/1991. Importante frisar que a empresa 

disponibiliza ônibus fretado para a deslocamento de seus funcionários, além de alimentação e 

cesta básica. A Vivix  funciona em três turnos e a área de fabricação contém um grande 

número de máquinas e robôs. 

Como encaminhamentos, a SEAD ficará responsável de coletar currículos para 

encaminhar para a empresa, além de realizar palestras de sensibilização dos funcionários nos 

três turnos. 
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A quarta intervenção foi realizada no dia 28 de março, na sede do METROREC, 

localizada na Estação Wernec. Os responsáveis pela ação foram a Coordenadora de 

Acessibilidade, a Sra. Jaqueline Martins, o Consultor de Acessibilidade, o Sr. Edimilson 

Silva, e o Coordenador do VEM Livre Acesso, o Sr. Eduardo Bezerra.  

Esta ação teve como base, um inquérito civil nº 15004-4/7 oriundo da Promotoria de 

Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, referente ao mau atendimento realizado por um 

funcionário do METROREC à uma pessoa com deficiência auditiva e a limitação do VEM 

Livre Acesso na Estação Central do metrô. 

Na ocasião, o Promotor Westey Conde, recomendou que ao METROREC em parceria 

com SEAD, promovesse uma sensibilização com os funcionários do Metrô para que o 

ocorrido com a pessoa surda não acontecesse com outras pessoas. Na recomendação, o 

promotor também sugeriu que houvesse reuniões entre a SEAD e o METROREC para alinhar 

os moldes da sensibilização e que posteriormente seja encaminhado relatório ao Ministério 

Público. 

Como encaminhamentos, o Sr. Nóbrega encaminhará para a equipe da SEAD, uma 

apostila de propriedade do METROREC, criada para treinamentos dos funcionários do metrô. 

Com isso, a SEAD poderá verificar as informações da apostila referentes à pessoa com 

 

Equipe SEAD realizando vistoria técnica de acessibilidade na Vivix. 
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deficiência. Estamos aguardando por parte do METROREC, as datas para realizar a 

sensibilização dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A última intervenção deste mês foi realizada no dia 29 de março, na Associação das 

Empresas de Goiana (AEG), situada na Ilha do Leite – Recife. Os responsáveis pela ação 

foram a Coordenadora de Empregabilidade, a Sra. Jaqueline Martins e o Consultor de 

Acessibilidade, o Sr. Michell Platini. O principal objetivo da ação foi realizar uma explanação 

sobre o Projeto Acessível dentro das empresas que compõem a Associação. 

Nesta reunião coletiva estiveram presentes representantes de todas as empresas de 

Goiana, além da Celpe e da Polícia Militar de Pernambuco que atua nos batalhões do 

munícipio de  Goiana. Foi feita uma apresentação em slide e também foi falado sobre o 

Projeto inovador que Goiana está recebendo nas indústrias do município, no que concerne às 

capacitações e sensibilizações referentes à inserção das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. 

Como encaminhamento, ficamos de firmar parcerias com as empresas de Goiana e 

realizar as sensibilizações quanto a questão da pessoa com deficiência dentro do mercado do 

trabalho. 

 

 

Equipe SEAD realizando reunião com equipe do METROREC. 
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Jaqueline Martins, Coordenador de Empregabilidade da SEAD, 
realizando palestra na AEG. 

O Consultor de Acessibilidade, o Sr. Michell Platini, participa do 
evento. 

 

 

 

 

 

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.  
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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. Após o início das reuniões de articulação e sensibilizações nas 

empresas, este mês conseguimos avançar nas inserções no mercado de trabalho. No mês de 

março, os encaminhamentos de currículos foram: 

 

EMPRESA CURRÍCULOS 

ENVIADOS 

CURRÍCULOS 

SELECIONADOS 

Arezzo 08 01 

Ambev 10 03 

Dilnor 10 01 

Klabin 06 05 

Vitarela 08 03 

SENAI 16 05 

Clínica Médica do Trabalho 03 00 

Nacional 06 01 

Contax 11 04 

TOTAL 78 23 

 

 

Meta 6 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Mobilizar, formar e divulgar a rede de serviços para a criação do Fundo 

Estadual da Pessoa com Deficiência, acompanhando juridicamente a 

formulação e revisão dos marcos regulatórios. 

 

Com o objetivo de unificar e fortalecer a Política voltada a Inclusão Social, a equipe 

do Programa de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência levará 

orientações sobre serviços e direitos das Pessoas com deficiência, realizando Seminários 

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 

 

Regionais integrando a rede municipal e estadual. Também será realizado o fórum estadual 

convocando conselhos, entidades e toda população de pessoas com deficiência além de 

Gestores Públicos para debater o fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, estimulando a 

aprimorando sua criação. A proposta é que o Fórum Estadual será realizado durante um dia 

todo em espaço acessível com fornecimento de almoço e material informativo sobre a política 

Estadual da Pessoa com Deficiência. 

 

 

Submeta B: 

 Realizar Seminários Regionais integrando a rede municipal e estadual  

 

A meta para o mês de março foi alcançada, com a realização de um Seminário 

Regional. O evento foi realizado no dia 31 de março, no auditório do Shopping Difusora, em 

Caruaru. 

O evento teve como tema: “Microcefalia e os Cuidados Socioassistenciais”, e teve o 

objetivo de debater o surto de microcefalia sob o olhar da assistência social, através de 

políticas públicas desenvolvidas a partir dos serviços ofertados pelo Estado. Estiveram 

reunidos técnicos, representantes da assistência social, saúde, educação, da sociedade civil, e 

de governos municipais, Estadual e Federal, com um total de aproximadamente 300 

participantes. 

O evento contou com a participação de representantes do Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONED), da Defensoria Pública da União, do INSS, 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), entre outros. 

A SEAD ficou responsável pela estrutura de acessibilidade (Anexo B), como a 

confecção do material em braill e a disponibilização de intérpretes de libras. Além disso, o 

Superintendente Estadual ministrou palestra sobre a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Ao final 

do encontro, foi redigida uma carta-proposta com sugestões dos participantes a serem 

implementadas pelas três instâncias de Governo. 
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Superintendente Bernardo Klimsa, compõe mesa, realiza palestra e 
esclarece dúvidas dos participantes do evento. 

Intérpretes de Libras da SEAD garantem a acessibilidade 
comunicacional no Seminário. 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 para o mês de março foi de atender 200 pessoas em espaços inclusivos, 

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

garantia de acessibilidade para as pessoas com deficiência. 

Para o cumprimento da meta, realizamos a “Paixão para Todos”, no Espetáculo da 

Paixão de Cristo, no município de Brejo da Madre de Deus, em três dias – 18, 21 e 23 de 

março (Anexo C). 

Esta ação foi realizada através de parceria com o Teatro, que disponibilizou 190 

ingressos para os três dias de espetáculo. A SEAD também firmou parceria com a Empresa 

Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI), que através da Auto Viação Progresso, 

disponibilizou ônibus para realizar o deslocamento das pessoas com deficiência e seus 

respectivos acompanhantes nos três dias supracitados. 

A SEAD em parceria com EMPETUR garantiu a acessibilidade do evento, 

disponibilizando intérpretes de Libras e serviço de Audiodescrição para as pessoas com 

deficiência. Além das pessoas que a SEAD mobilizou e transportou para o evento, também 

distribuímos convites para municípios parceiros: Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Ipojuca,  

Jaboatão dos Guararapes e Vitória do Santo Antão. 

Esta ação teve uma circulação de aproximadamente 200 pessoas com deficiência (e 

seus respectivos acompahantes) durante os três dias de Espetáculo, porque além das pessoas 

que levamos, o segmento teve autonomia de ir ao espetáculo e usufruir da acessibilidade 

oferecida. 
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Equipe SEAD levando pessoas com deficiência para a Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém, em parceria com EPTI/Progresso. 

Serviço de áudiodescrição no espetáculo. 

 

  

Intérpretes de Libras no espetáculo. Público assiste ao espetáculo. 

 

 

Submeta C: 
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 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 março 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 

FEVEREIRO 
2016 

MARÇO 
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 
 

181 241 
 

272 

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

-- 01 01 01 01 00 00 00 01 

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

-- 01 01 01 01 00 00 00 
 

01 

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

-- 01 01 01 01 01 01 00 
 

01 

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

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

-- 00 00 00 00 00 00 00 00 

META 3 – A: REALIZAR 10 OFICINAS DE 
CAPACITAÇÃO EM AUDIODESCRIÇÃO 

-- 00 00 00 00 00 00 00 00 

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

-- 01 01 00 00 00 00 01 01 

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

-- 00 00 00 00 00 00 00 
 

02 

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 02 05 

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

-- 00 00 00 00 01 01 01 
 

00 

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

00 00 200 00 35 25 12 05 
 

23 

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

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

-- 01 -- 00 -- 00 -- 01 01 

META 7 – A: REALIZAR 06 EVENTOS DE 
MOBILIZAÇÃO 

-- 01 -- 01 -- 01 -- 01 -- 

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

00 150 00 00 60 100 30 850 
 

200 

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 

 

ESTADUAL 

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

00 00 00 02 01 00 00 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, continuamos com algumas dificuldades em realizar articulações e parcerias 

para cumprimento das metas, principalmente em relação à meta 2.  

Para o mês de março continuamos avançando na meta 5, realizando visitas técnicas, 

sensibilizações e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho de forma mais 

eficiente. 

Para a submeta 7B, realizamos em parceria com várias prefeituras, além da 

EMPETUR e a Sociedade Teatral de Fazenda Nova, garantindo a acessibilidade no 

Espetáculo. Esses são espaços de bastante visibilidade no festejo pascoal e garante a 

participação das pessoas com deficiência em espaços de grande fluxo de pessoas. No total, 

conseguimos atender aproximadamente 200 pessoas nos três dias. 

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

parcerias realizadas foram imprescindíveis 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 – REUNIÃO COM COMISSÃO DE 

MÃES/PAIS DE BEBÊS COM MICROCEFALIA 
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ANEXO B 

 

 

MATÉRIA SOBRE SEMINÁRIO REGIONAL EM CARUARU 

“MICROCEFALIA E OS CUIDADOS SOCIOASSISTENCIAIS” 
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ANEXO C 

 

MATÉRIA SOBRE ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO 
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