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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas pela 

Equipe Técnica do Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência de Pernambuco - 

CEAV/PE no mês de maio de 2016. 

Conforme orientação dada a Equipe Técnica do CEAV no dia 12/05/2016 em 

reunião com a Consultora Técnica da Secretaria Executiva de Direitos Humanos do 

Estado de Pernambuco - SEDH foi realizada apenas uma visita institucional ao IML para 

comunicar o afastamento provisório da equipe e reforçar a parceria com esta 

instituição.  

Como consequência da não realização de visitas semanais ao IML, também não 

foram realizadas novas abordagens e atendimentos aos familiares de vítimas diretas 

de CVLI. Vale ressaltar que a equipe técnica está toda cumprindo aviso prévio e 

finalizando o trabalho não podendo assumir novas atividades. Sendo assim, o mês de 

maio de 2016 foi um período para concluirmos as atividades previamente agendadas, 

revisitarmos os casos em atendimento, bem como para darmos andamento às 

pendências e arquivamento dos casos em que foramcessadas todas as possibilidades 

de intervenções do CEAV. 

 

ATIVIDADESREALIZADAS: 

1. FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS, 
SEMINÁRIOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO CEAV. 
 

1.1. Realização dos ciclos de estudos internos 

Os ciclos de estudos internos aconteceram até o mês de janeiro de 2016. Porém, 

a equipe técnica continua se reunindo para discutir os casos, planejar, avaliar e rever 

temas inerentes ao objeto de trabalho do CEAV, qual seja: violência e direitos humanos. 
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2. PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO AS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA E AOS FAMILIARES DE VÍTIMAS DE CVLI, COM ACOLHIMENTO, 
ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, ENCAMINHAMENTOS E VISITAS AS 
VÍTIMAS E FAMILIARES. 
 

2.1. Realização de Atendimentos eacompanhamentos 

 

- Atendimentos aos Casos de Violação de Direitos  

No que se refere ao quantitativo de atendimentos a pessoas que tiveram seus 

direitos violados, o Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência de Pernambuco- 

CEAV realizou 07 (sete) atendimentos, conforme mostra o quadro e o resumo dos 

casos atendidos abaixo: 

 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 209/2016 03 01 -- 

Caso nº 215/2016 01 -- 01 

Caso nº 216/2016 01 -- 01 

Caso nº 217/2016 02 01 -- 

04 casos 07 atendimentos 02 02 

 
 
Caso nº 209/16: O usuário relata que em meados de outubro de 2015 quando caminhava para 

uma consulta médica foi surpreendido por um policial militar exigindo que o mesmo 

apresentasse sua identidade com o fim de servir como testemunha de uma abordagem policial 

que estava acontecendo na rua em que passava naquele momento. Na ocasião, o usuário se 

recusou a apresentar qualquer documento, pois, não iria servir de testemunha de um fato que 

não presenciou. No local onde fora abordado foi humilhado por não querer apresentar o RG e 

depois por só apresentar uma carteira de investigador particular/detetive, o qual diz ter feito 

curso, e uma carteira de ministro da igreja na condução de arbitragem para casos de conflitos. 

Ele relata que falou aos policiais que havia deixado o RG em casa, sendo assim foi levado em 

viatura policial até a sua residência para pegar o documento. Pegou o documento com sua 

esposa que confirmou o esquecimento. Algum tempo depois, recebeu a intimação de 

audiência de conciliação, na qual compareceu e o Ministério Público ofereceu proposta de 

transação penal, mas ele recusou uma vez que estava sendo injustamente acusado de 

desacato. 

Encaminhamentos: Analisar e estudar o Processo Criminal que tramita na 2ª vara criminal de 

Camaragibe; Esperar retorno do usuário com numeração do registro da denúncia realizada na 

Corregedoria de Polícia para enviarmos ofício à mesma. 
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Caso nº 215/16:A usuária, irmã de um reeducando, procurou o CEAV para denunciar o fato de 

que não a permitiram visitá-lo no Hospital Getúlio Vargas. A equipe técnica entende não ser 

caso de violação, pois, o mesmo está custodiado e, por isso, a restrição de visita de familiares. 

Logo, a demanda foi encaminhada ao órgão competente do Poder Judiciário. 

Encaminhamento: Defensoria Pública para formular requerimento de visita. 

 

Caso nº 216/16: A usuária, mãe de um reeducando, procurou o CEAV para denunciar o fato de 

que não a permitiram visitá-lo no Hospital Miguel Arraes. A equipe técnica entende não ser 

caso de violação, pois, o mesmo está custodiado e, por isso, a restrição de visita de familiares. 

Logo, a demanda foi encaminhada ao órgão competente do Poder Judiciário. 

Encaminhamento: Defensoria Pública para formular requerimento de visita. 

 

Caso nº 216/16: Mesmo não entendendo ser caso de violação de direitos, o CEAV realizou o 

atendimento, haja vista o usuário ter procurado e ter sido atendido anteriormente por este 

programa.Após realizar a escuta do usuário, que relatou seu histórico de vida, em especial, 

após a morte da sua genitora, a qual lhe deixou um imóvel, o qual foi vendido pelo usuário e 

gastou o valor auferido com frivolidades. Ainda, após anos sem receber a pensão deixada pela 

sua genitora, procurou a imprensa para denunciar o INSS e, logo após, em torno de 10 (dez) 

dias, passou a receber a quantia relativa. No entanto, atualmente, encontra-se em situação de 

rua, bem como assou a ser deficiente físico há pouco tempo e, por isso, procurou o CEAV, para 

trocar curativos, procurar abrigamento, bem como verificar a situação de um processo de 

curadoria que se em contra em tramitação da Justiça Estadual. De pronto, a equipe técnica do 

CEAV levou o usuário à Policlínica de Afogados, onde o mesmo tomou banho e trocou os 

curativos, bem como a advogada se dirigiu à Justiça Estadual e foi informada pelo assessor do 

juiz responsável pelo processo que o mesmo se encontra “parado”, haja vista que o usuário 

não tem quem seja seu/sua curador(a). Logo, a advogada verifica que não há qualquer 

violação por parte do Poder Judiciário. No que concerne ao seu abrigamento, houve bastante 

dificuldade, já que o usuário não é hipossuficiente, pois, o mesmo recebe uma quantia 

generosa mensalmente, a qual pode custear todas as suas necessidades à uma sobrevivência 

digna. Conseguimos um abrigo filantrópico, o qual aceitou o usuário, bem como disse ser 

possível a instituição assumir sua curadoria. No entanto, o usuário negou-se a ficar no referido 

abrigo. Sendo assim, o abrigamos temporariamente em uma pousada durante o final de 

semana, mas o usuário causou diversos transtornos, sendo a Equipe Técnica chamada no final 

de semana, mesmo não trabalhando em regime de plantão, para retirá-lo de lá. Logo, tendo 

em vista a situação financeira do usuário, a Equipe Técnica articulou um abrigo particular, no 

qual atualmente está residindo. 

Encaminhamentos:Enviado ofício para SEAD - Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa 

com Deficiência, tendo em vista não haver violação de direito, sendo as necessidades do 

usuário relativas à sua condição de cadeirante. Enviado ofício à 7ª Vara de Família da Capital, 

informando a atual localização do usuário. 
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- Atendimentos realizados aos casos de CVLI  

O contingenciamento de recursos que atingiuos programas da Secretaria 

Executiva de Direitos Humanos do Estado - SEDH, bem comooutras ações do Estado, 

aliado a saída do psicólogo e da coordenação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas 

da Violência -CEAV comprometeu fortemente a execução das atividadesdesenvolvidas 

pelo centro no mês de abril de 2016. Em função disto, atualmente tem-seum acúmulo 

na demanda que vem desde o mês de dezembro de 2015. Diante disto, os casos de 

CVLI acumulam-se mês a mês. Todavia, a equipe, mesmo reduzida, está trabalhando 

com afinco para regularizar os atendimentos e abordagens para afim de que cada caso 

seja atendido no mês em que se deu o homicídio. 

CASOS DE CVLI’S E ATENDIMENTOS  

AIS CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

AIS 7 Caso nº 187/2016 01 -- 01 

AIS 5 Caso nº 199/2016 02 -- 01* 

AIS 6 Caso nº 213/2016 01 -- 01 

AIS 6 Caso nº 214/2016 02 -- 01* 

AIS 6 Caso nº 218/2016 01 -- 01 

 05 casos 07 atendimentos -- 05 

*Foi realizado mais de um atendimento a mesma pessoa.  

 

Resumo dos casos atendidos: 

 

Caso 187/16: A visita foi realizada com o fim de entregar os encaminhamentos no 

atendimento inicial. 

 

Caso 199/16: A visita foi realizada com o fim de entregar os encaminhamentos no 

atendimento inicial. 

 

Caso 213/2016: O atendimento foi realizado na residência da usuária, mãe da vítima direta de 

CVLI. A mesma relatou que, com certeza, o que ocorreu com seu filho está relacionado ao uso 

intenso de substancias entorpecentes, bem como a vida desorganizada que estava levando 

desde os 14 anos. Informa que fez o possível e o impossível para afastar seu filho do mundo 

das drogas, se mudando constantemente de residência, bem como o acompanhando em 

serviços de saúde especializados, mas que nada disso resultou em uma melhora da vida do 

filho. Além disso, informa que o mesmo não apenas consumia substâncias entorpecentes, mas 

que já há algum tempo, também passou a comercializá-las, bem como que já havia sido detido 

algumas vezes e, inclusive, passou algum tempo no CENIP/FUNASE. No momento, não trouxe 

demandas psicológicas ou socioassistencial para a equipe do CEAV.  
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Encaminhamento: verificar qual delegacia está com o caso e o andamento do mesmo para 

repassar a família. 

 

Caso 214/2016: O atendimento foi realizado na residência da usuária, mãe da vítima direta de 

CVLI.  Ela se apresenta bastante inconformada com a forma que seu filho foi morto e afirma 

que os jovens da comunidade que foram ouvidos na delegacia são os responsáveis pela morte 

de seu filho. Alega que seu filho era usuário de maconha e, segundo informações de vizinhos, 

seu filho estava com um grupo de jovens, também usuários de drogas, em uma rave quando 

todos decidiram comprar mais drogas e seu filho queria voltar pra casa e, por isso, se recusou 

a ajudar na compra das drogas e foi agredido com paus e outros materiais até a morte, tendo 

seu cordão de prata e o celular roubados. Rela que os irmãos mais novos sentem muita falta 

dele, bem como que toda a abalada está balada com o crime. 

Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico para os irmãos da vítima de CVLI. 

Acompanhamento das investigações junto à DHPP. 

 

Caso 218/2016: O atendimento foi realizado na residência da usuária, mãe da vítima direta de 

CVLI. A usuária se apresentou bastante abalada e chorosa, inconformada com a forma que seu 

filho foi morto, ainda mais considerando que há cerca de 07 (sete) meses perdeu outro filho. A 

usuária afirmou que era muito apegada aos filhos e fez o que pode para evitar o envolvimento 

deles com o tráfico de drogas, mas não obteve êxito. Ambos os filhos, vítimas de CVLI, tinham 

intenso envolvimento com o tráfico de drogas, vidas bastante desorganizadas, bem como já 

haviam sido detidos por este motivo. Além disso, informou que seu benefício do “Programa 

Bolsa Família” foi cortado, pois, não teve condições de tirar a 3ª via do seu RG, posto que se 

divorciou do marido e passou a utilizar seu nome de solteira. Além disso, a usuária faz uso de 

diversos medicamentos, mas está com dificuldades de adquiri-los porque precisa agendar a 

consulta com o psiquiatra para que ele lhe dê a receita médica e só conseguiu vaga para 

atendimento no mês de outubro do corrente ano.  

Encaminhamentos: Acompanhamento psiquiátrico na Policlínica José Carneiro Lins. Para o 

“Programa Balcão de Direitos” da Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Estado para 

retirada de documento de identidade da usuária e sua filha. 

 

2.2. Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS Regionais e Municipais e para 
a rede parceira  

Com relação aos familiares de vítimas de CVLI ao longo do Estado de 

Pernambuco no mês de Abril, realizamos os seguintes encaminhamentos para os 

CREAS Regionais e Municipais, totalizando 319 (trezentos e dezenove) 

encaminhamentos, assim distribuídos: 

 18 casos para o Agreste Meridional; 

 20 casos para o Agreste Setentrional; 

 40 casos para o Agreste Central; 
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 19 casos para a Mata Norte; 

 34 casos para a Mata Sul; 

 11 casos para o Sertão do Araripe; 

 1 casos para o Sertão Central; 

 7 casos para o Sertão do Pajeú; 

 11 casos para o Sertão do Moxotó; 

 3 casos para o Sertão de Itaparica; 

 10 casos para o Sertão do São Francisco; 

 145 casos da Região Metropolitana do Recife, destes 46 casos em Recife e 31 
em Jaboatão dos Guararapes e 18 em Olinda. 

 

Destaca-se que apesar desses casos serem atendidos pelos CREAS municipais, o 

Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência (CEAV) realiza o monitoramento dos 

atendimentos e encaminhamentos mensais, através de uma ficha de monitoramento e 

reuniões nas Regiões de Desenvolvimento do Estado, que em função do Segundo 

Plano deContingenciamentodesde junho não acontecem.  

Já os casos encaminhados à rede parceira referem-se às demandas apresentadas 

pelas famílias no momento do atendimento. As demandas são levantadas e 

encaminhadas à rede parceira. Dos atendimentos realizados foram concretizados 09 

(nove) encaminhamentos, sendo 01 envolvendo a necessidade de 

atendimentopsicológico/psiquiátrico, 04 na área jurídica, ambos para a Defensoria 

Pública do Estado de Pernambuco e, por fim, 04 para realizar atendimento de saúde. 

 

2.3. Abordagens realizadas aos Casos de CVLI  

Até o mês de fevereiro de 2016 o público prioritário do atendimento do CEAV 

foram os familiares de vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI, ou seja, 

as vítimas indiretas da Área Integrada de Segurança – AIS 6(Jaboatão dos Guararapes e 

Moreno). A definição da área de atuação do CEAV até então havia sido 

determinadaem 2013, considerando os altos índices de CVLI ocorridos na AIS 6, pelo 

então Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado de 

Pernambuco, Dr. Bernardo D’Angelo. No entanto, viu-se que essa área prioritária tem 

uma atenção especial dada através das ações realizadas pelo Pacto Pela Vida nos 

últimos anos, mas que o índice de CVLI nos municípios de Olinda e Recife vem 

aumentando. Dessa forma, em reunião no dia 24/02/2016 com o Secretário de Justiça 
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e Direitos Humanos do Estadode Pernambuco, Dr. Pedro Eurico, juntamente com a 

equipe Gestora da SEDH, A Sra. Ana Gusmão e a Sra. Cristina Vasconcelos e, a equipe 

técnica do CEAV, Elaine Alves (advogada), Alexsandra Silva (assistente social) e Maíra 

Kerstenetzky (advogada) avaliou e redirecionou a atuação do Programa. Sendo, a 

partir de março de 2016, o público prioritário do CEAV crianças e adolescentes vítimas 

de CVLI, residentes em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes; além dos casos 

envolvendo policiais e os casos de repercussão ocorridos no Estado.  

Outro direcionamento dado nessa reunião, além do público prioritário, foi na 

brevidade do atendimento, desconsiderando o tempo definido anteriormente de 08 

dias após o CVLI. Foi solicitado pelo Secretário de Justiça e Direitos Humanos do 

Estadode Pernambucoque os casos fossem acompanhados desde o inquérito policial 

ao processo criminal independentemente do desejo da família. Essa medida tem como 

objetivo combater a impunidade e mostrar a sociedade o empenho do Estado em 

prestar atenção a essas famílias.  

Para além dessa redefinição, ainda permanecemossem coordenação de equipe, 

bem como sem os(as) profissionais de psicologia do CEAV, fatos que continuam a 

sobrecarregar a equipe técnica e a ocasionar um déficit na realização das atividades, 

em especial nas abordagens. Desse modo, a equipe continua com um quadro de 

pessoal reduzido para atender as metas definidas, o que refletiu diretamente no 

número de abordagens realizadas neste mês. 

Quadro quantitativo das abordagens realizadas aos Casos de CVLI  

 ABORDAGENS  

03Famílias Aceitaram o atendimento 

05Famílias Número fornecido não funciona 

07Famílias Recusaram o atendimento 

04 Família Retornará se desejar o serviço/Irá conversar com outros parentes sobre o 
serviço 

19 abordagens realizadas 

Total de abordagens no mês de maio = 19(dezenove) abordagens 

 

2.4. Visitas institucionais 

Foram realizadas 03 (três) visitas institucionais no mês de maio, incluindo a 

visita semanal ao IML. 
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- Visita ao IML 

A visita ao IML era feita semanalmente, as segundas-feiras, para pegar dados e 

informações de contato das famílias de vítimas de CVLI que constam no livro de 

registro de óbito do Instituto. No entanto, em reunião interna da equipe, foi decidido 

que, a partir da segunda quinzena do mês de março, as referidas visitas serão 

realizadas às quartas-feiras.  

Esse contato institucional é muito importante para o trabalho do CEAV, pois a 

obtenção desses dados é o que promove o acesso da equipe técnica aos familiares das 

vítimas de CVLI. Temos hoje um fluxo estabelecido e uma parceria institucional 

consolidada.  

 

 

- Visita Institucional a Unidade de Saúde da Família Alto Dois Carneiros II 

LOCAL: Av. Belém de Judá, S/N, Alto Dois Carneiros – Recife/PE 

DATA: 09.05.2016 

O Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência - CEAV foi até a Unidade de 

Saúde da Família Alto Dois Carneiros II e conversou com a enfermeira responsável pela 

unidade, a Sra. Valéria Moreira, que nos informou que a unidade é divida em duas e a 

unidade I quem é responsável é a enfermeira Vanessa. A Sra. Valéria foi muito 

receptiva e nos informou que assumiu o cargo recentemente, mas que faria todo o 

possível para dar conta das demandas apresentadas com a maior brevidade possível. 

A equipe técnica do CEAV se apresentou e apresentou o serviço e, em seguida, 

relatou o motivo da visita e a situação da família atendida que reside no município. A 

Sra. Valéria se comprometeu a fazer na quarta-feira uma visita a família da Sra. 

Ozineide para verificar in loco todas as demandas de saúde. 

Desse modo, foi solicitado o envio do encaminhamento por e-mail para 

formalizar este procedimento. O que foi feito no mesmo dia para agilizar o 

atendimento da família, visto se tratar de pessoas muito simples e com diversas 

demandas. 

A equipe técnica se colocou a disposição para contribuir com a unidade e esta 

se colocou a disposição para contribuir com os encaminhamentos feitos pelo CEAV. 

 

- Visita Institucional ao Conservatório Pernambucano de Música 

LOCAL: Av. João de Barros, 594, Santo Amaro - Recife /PE 
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DATA: 18.05.2016 

O Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência - CEAV foi ao Conservatório 

Pernambucano de Música e reuniu-se com Roseane Hazin, Gerente Geral,  

Celiane Barros, Gerente Administrativa financeira e Paulo Barros, professor de cordas, 

representando Marceli Silveira, Gerente de Ensino. Estando presente também 

Cristiane Coelho, Coordenadora de Educação da Superintendência Estadual de Apoio à 

Pessoa com Deficiência – SEAD, haja vista a especificidade do caso atendido, o qual 

envolve uma pessoa com deficiência visual e outra autista. 

A equipe técnica do CEAV se apresentou e apresentou o serviço e, em seguida, 

relatou o motivo da visita e a situação da família atendida. Logo após, Roseane, 

Gerente Geral, apresentou o histórico escolar do aluno, bem como leu os relatórios da 

psicopedagoga da instituição.  

Em seguida, discutimos juntos sobre a situação sócio-familiar do aluno em 

questão, bem como da relação-aluno professor e da responsabilidade da família do 

aluno e do próprio aluno no que concerne ao treinamento musical no ambiente 

domiciliar. Situações estas que colaboram para o bom ou mal rendimento. Após esse 

momento também conversamos sobre as questões que envolvem as pessoas com 

deficiência e como lidar com elas no ambiente familiar e escolar. 

Desse modo, ficou encaminhado que tanto o CEAV como a SEAD irá articular a 

rede de saúde para direcionar a família a um acompanhamento psicológico familiar, 

bem como especializado para a criança. Assim como articular junto a família a ida do 

“professor” particular ao Conservatório para junto ao professor da instituição verificar 

a situação de aprendizado da criança. Já o Conservatório Pernambucano de Música irá 

verificar com o professor da criança as possibilidades de novas formas de abordagens, 

no intuito de melhorar o rendimento e fortalecer/reconstruir o vínculo aluno-

professor. 

A equipe técnica se colocou a disposição para contribuir com a unidade e esta 

se colocou a disposição para contribuir com os encaminhamentos feitos pelo CEAV. 

 

2.5. Participação em reuniões da rede parceira  

Neste mês de maio, não houve reunião com a rede parceira. Embora tivéssemos 

uma reunião com o CRAS Dois Irmãos em 09.05.2016, a mesma foi remarcada para o 

dia 30.05.2016, mas não houve a possibilidade de realização de ambas devido às fortes 

chuvas que atingiram a RMR, o que impossibilitou a Equipe Técnica de comparecer, 

bem como os(as) demais parceiros(as). 
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2.6. Realizar viagens para atendimentos de familiares de vitimas de CVLI 

Neste mês de maio não houve visitas para realizar atendimentoàs famílias de 

vítimas de CVLI fora da Região Metropolitana. 

 

3. REALIZAR ATIVIDADE DE MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
EQUIPES PARCEIRAS. 
 

3.1. Realização de Oficinas de divulgação do CEAV 

Neste mês de maio houve 01 (uma) oficina de divulgação do CEAV. Além 

desta, havia sido agendada uma oficina pelo Governo Presente de Jaboatão dos 

Guararapes em 20.05.2016 às 9h30, mas a mesma foi desmarcada. 

 

- Oficina de Sensibilização a respeito do tema Violência nas Escolas 

LOCAL: Escola Municipal Santa Cecília 

Rua Alice Gomes, 49, Campo Grande, Recife/PE 

DATA: 02.05.2016 

O CEAV foi convidado pelo Programa Governo Presente para fazer uma oficina 

com o tema “Violência nas Escolas” junto aos alunos do 4º (A e B) e 5 º anos da Escola 

Municipal Santa Cecília. 

Iniciamos a oficina questionando os alunos sobre se eles já tinham visto 

alguma cena de violência (nas ruas, na tv, em revista, etc.) e, foram apresentados 

diversos casos. Em seguida, com as intervenções das técnicas, foram apresentadas 

diversas imagens e o grupo conseguiu desenvolver uma noção de violência, 

exemplificando os tipos e suas conseqüências na vida da vítima. 

Todos os alunos informaram ter muitas brigas na escola e foram orientados 

sobre como lidar com tais situações e a quem recorrer para resguardar seus direitos. 

Também foram orientados sobre bullying, conceito, causas, conseqüências e como se 

defender. 

A participação foi muito boa e o grupo foi composto por 54 (cinqüenta e 

quatro) crianças com idade entre 8 (oito) a 11 (onze) anos, estando presentes também 

as professoras das três turmas e um membro do Governo Presente. 
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3.2. Realização de cursos de formação sobre violência e Direitos Humanos 

Atividade está temporariamente suspensa devido ao contingenciamento que 

restringiu atividades fora da Região Metropolitana do Recife. 

 

4. GESTÃO DO PROGRAMA 

4.1. Realizar avaliação de desempenho e resultados das ações do CEAV 

Atividade ainda não realizada.  

 

4.2. Sistematizar e elaborar relatórios de atividades 

Foram elaborados 12 (doze) relatórios, onde foram descritos os atendimentos e 

atividades realizadas pela equipe técnica. Estes foram compilados e sistematizados em 

01 (um)relatório mensal. Além deste, também foi elaborado 01 (um) relatório final do 

contrato de gestão (junho/2016 a maio/2016). 

 

5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E ATIVIDADES DA SJUDH, REALIZANDO 
MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEAV, JUNTO À 
REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOCIEDADE CIVIL EM GERAL, PROFISSIONAIS DA 
ACADEMIA, AGENTES DO GOVERNO PRESENTE, ESTUDANTES E USUÁRIOS DO 
CENTRO. 
 

5.1. Semana de Direitos Humanos ao longo do Estado 

Esta atividade está temporariamente suspensa devido ao contingenciamento 

que restringiu atividades fora da Região Metropolitana do Recife. 

 

5.2. Participação nos Seminários Regionais ao longo do Estado 

Esta atividade está temporariamente suspensa devido ao contingenciamento 

que restringiu atividades fora da Região Metropolitana do Recife. 

 

6. CLÍNICA DO TESTEMUNHO 

6.1. Participação em Ações do Governo Presente 

Não houve ações do Governo Presente no mês de maio. 
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6.2. Participação em Audiência Pública da Comissão da Memória e da Verdade 

Não houve Audiência Pública no mês de maio. 

6.3. Realização de seminários sobre direitos humanos e atendimento as vítimas de 

violência 

Atividade temporariamente suspensa devido ao contingenciamento que 

restringiu atividades fora da Região Metropolitana do Recife. 

 

6.4. Cine debates 

Atividade temporariamente suspensa devido ao contingenciamento que 

restringiu atividades fora da Região Metropolitana do Recife. 
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Resumo quantitativo das atividades realizadas no mês de maio: 

Atividades Quantidade 

Ciclos de estudos internos  00 

Atendimentos casos Violação de Direitos  Total de 
Atendimentos 

14 

07 

Atendimentos casos de CVLI na AIS 6 04 

Clínica do Testemunho 00 

Atendimentos RMR e outras RD’s 03 

Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS Total de 
Encaminhamentos 

328 

319 

Encaminhamentos a rede parceira 09 

Abordagens 19 

Visitas institucionais 03 

Reunião com a rede parceira 00 

Viagens para atendimentos de familiares de vitimas de CVLI 00 

Realização de Oficinas de divulgação do CEAV 01 

Realização de cursos de formação sobre violência e Direitos Humanos 00 

Avaliação de desempenho e resultados das ações do CEAV 00 

Sistematizar e elaborar relatórios de atividades 13 

Semana de Direitos Humanos ao longo do Estado 00 

Participação nos Seminários Regionais ao longo do Estado 00 

Participação em Ações do Governo Presente 00 

Participação em Audiência Pública da Comissão da Memória e da Verdade 00 

Seminários Direitos Humanos e atendimento as vítimas de violência 00 

Cine debates 00 

 

 

É o relatório 

 

Cristina Vasconcelos 

Gerente de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos - GPDDH 

 

 

 

___________________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 

 

 

Recife, 03 de junho de 2016. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIOS DE ABORDAGENS E ATENDIMENTOS. 
(Os formulários de abordagem e de atendimento, constam informações sobre os(as) usuários(as) que 

precisam ser resguardadas, por esse motivo estão arquivados na sede do CEAV e disponíveis para 
consulta.) 
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ANEXO II 
 

Fotos da oficina de sensibilização sobre direitos humanos e violência realizada no 
Colégio Santa Cecília 
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