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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 março de 2016. 

 

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. 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. 

 

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. 
 

Do dia 16 ao dia 26 de março o Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência, 

assim como toda a Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Estado de 

Pernambuco ficou sem o serviço de telefonia fixa, isso porque os números de telefone 

foram todos trocados e, algum tempo depois, o serviço ficou indisponível, o que 

impossibilitou a equipe técnica de fazer as abordagens aos familiares de vítimas diretas 

de CVLI, o que reflete diretamente nas marcações de visitas domiciliares, bem como 

no procedimento de encaminhamento das demandas dos usuários a rede parceira, isto 

porque ambas as atividades dependem exclusivamente do telefone para serem 

realizadas. Assim, esse fato provocou uma diminuição no número de abordagens e, 

consequentemente, no número de visitas e encaminhamentos neste mês de março de 

2016. 

 
2.1. Realização de Atendimentos e acompanhamentos 

 

- Atendimentos aos Casos de Violação de Direitos  
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No que se refere ao quantitativo de atendimentos às vítimas de violência, o 

Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência de Pernambuco- CEAV realizou 

03(três) atendimentos, sendo 02 (dois) deles, referente ao mesmo caso, conforme 

resumo do caso abaixo: 

 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 202/2016 02 01 -- 

Caso nº 203/2016 01 01 -- 

02 casos 03  02 -- 

 
 

Caso nº 202/16: Inicialmente, o usuário procurou o CEAV para relatar as 
agressões praticadas por sua irmã contra sua outra irmã adolescente, 15 anos, que 
também é considerada sua filha. Relata que essa irmã é a detentora da guarda da 
adolescente. Que todos/as moram juntos na casa que pertencia ao pai. Que essa irmã 
não só detém a guarda, mas utiliza a pensão deixada pelo pai à adolescente para 
usufruto próprio e não da adolescente. Que o mesmo já teria presenciado a 
adolescente relatar as agressões sofridas a alguns colegas. Que o mesmo já tentou 
incentivar a adolescente a contar a/o professor/a de confiança acerca das agressões 
sofridas, mas a adolescente teria se recusado por medo. Indago sobre se o mesmo já 
teria registrado ocorrências sobre essas agressões sofridas pela sua irmã/filha, o 
usuário afirma que já relatou diversas vezes ao Conselho Tutelar, mas que todas suas 
denúncias teriam sumido do sistema do órgão, bem como que não possui nenhuma 
cópia das denúncias realizadas, pois, nunca teria recebido as mesmas. Questionado 
sobre a realização de denuncias aos demais órgãos competentes, informa que já 
tentou, no entanto, ninguém acredita na versão dele, apenas no que afirma a irmã, 
detentora da guarda da adolescente. No mais, nos relatou diversas outras ocorrências 
de agressão contra ele mesmo por autoridades policiais, todas advindas direta ou 
indiretamente das suas tentativas de denunciar as agressões sofridas por sua 
irmã/filha, bem como das tentativas de revisão da guarda da adolescente.  
Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico para a adolescente. Verificar junto 
ao Conselho Tutelar o andamento das denúncias já realizadas. Verificação do processo 
de guarda da adolescente junto à Defensoria Pública. Orientações jurídicas no sentido 
de empoderar o usuário a realizar denúncias nas corregedoriasda Polícia Civil, 
Defensoria Pública e Ministério Público. 
 

Caso nº 202/16: Posteriormente, o usuário retornou ao serviço para informar que a 
situação estava ainda mais grave, que foi ameaçado de morte pela sua irmã mais 
velha, aquela que detém a guarda de sua filha/irmã. Que gostaria de entrar com ação 
de alienação parental, que estava determinado a comparecer nos órgãos responsáveis. 
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Desse modo, foram novamente realizadas orientações jurídicas no sentido de 
empoderar o usuário a realizar denúncias nas corregedorias da Polícia Civil, Defensoria 
Pública e Ministério Público e o mesmo se recusou a ir à Polícia Civil, pois, continua 
muito temeroso. Logo, lhe foram entregues encaminhamentos para realizar denúncia 
na corregedoria do Ministério Público, na ouvidoria da Defensoria Pública, bem como 
para ir neste órgão no sentido de ajuizar ação de alienação parental. 
 
Caso nº 203/16: O usuário procurou o serviço com o objetivo de buscar 
informações/orientações para solucionar o caso da sua irmã que se encontra presa em 
regime fechado por furto qualificado. Ele relata que a irmã sempre trabalhou em lojas 
de shopping, tem 02 (dois) filhos, de 08 (oito) anos e 13 (treze) anos e que num 
intervalo em que esteve desempregada juntou-se com amigas e praticou alguns furtos. 
A irmã foi conduzida ao presídio em 15 de julho de 2015, ante a determinação de 
prisão preventiva, e desde então a família vem tentando sua soltura, sem êxito. Sendo 
este o motivo que traz o usuário ao serviço. Ele coloca que já foram feitos alguns 
procedimentos jurídicos com solicitação de habeas corpus, relaxamento de prisão, 
entre outros e todos foram negados pelo juiz. A busca dele é saber por que isso está 
acontecendo, pois sua irmã é ré primária, tem residência fixa e já teve carteira 
assinada. Estes são requisitos que fundamentam o uso de procedimentos jurídicos 
para a soltura da vítima direta. O usuário acredita que isso acontece, pois, como as 
amigas da irmã são reincidentes, tal fato estaria interferindo. Afirma ainda que ouviu 
boatos de que uma das vítimas é uma pessoa influente da sociedade pernambucana, 
por isso o juiz não relaxa a prisão, nem concede habeas corpus.  
Encaminhamentos: Estudo jurídico do caso, analisando os autos do processo no 
intuito de buscar informações sobre o mesmo junto à defensoria pública e ao juiz.  
Orientações sobre o requerimento de concessão de auxílio Reclusão para os filhos da 
vítima direta. 
 

- Atendimentos realizados aos casos de CVLI  

O contingenciamento de recursos que atingiu os programas da Secretaria 

Executiva de Direitos Humanos do Estado - SEDH, bem como outras 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 atividades 

desenvolvidas pelo centro no mês de março de 2016. Em função disto, atualmente 

tem-se um acúmulo na demanda que vem desde o mês de dezembro de 2015. Diante 

disto, os casos de CVLI acumulam-se mês a mês, isto é, as famílias das vítimas de CVLI 

do mês de fevereiro foram atendidas no mês de março e, as famílias de vítimas de CVLI 

do mês de março, parte foi atendida ainda neste mês e parte será atendida no mês 

seguinte. 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. 
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CASOS DE CVLI’S E ATENDIMENTOS  

AIS CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

6 Caso nº 177/2015 03 01 02 

6 Caso nº 180/2016 01 -- 01 

4 Caso nº 196/2016 01 01 -- 

3 Caso nº 197/2016 01 -- 01 

12 Caso nº 198/2016 01 01 -- 

5 Caso nº 199/2016 03 -- 03 

7 Caso nº 200/2016 01 -- 01 

6 Caso nº 201/2016 01 -- 01 

 08 casos 12 atendimentos 03 09 

 
Resumo dos casos atendidos: 

 

Caso 201/2016: A usuária, mãe da vítima direta de CVLI, se apresenta bem lúcida e 
ativa e relata a equipe como soube da notícia da morte de “seus filhos” e como era a 
vida dos mesmos. Afirma que a vítima direta de CVLI era alcoolista e ficava agressivo 
quando bebia e que seu neto, também vítima de CVLI, era muito carinhoso e impedia a 
agressividade do tio com a avó. A usuária, ainda, relata que seu filho mantinha um 
namoro com uma jovem de 18 anos que está morando com ela depois do ocorrido, 
para que ela tenha uma companhia, mas que esta jovem tem comportamento de 
criança e não sabe ler nem escrever e, ainda, que há 02 (dois) meses está gestante. A 
usuária diz estar aposentada e trabalhar uma vez por semana na casa do filho de seu 
antigo patrão.  
Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico para a jovem. Acompanhamento 
das investigações junto à DHPP. 
 
Caso 201/2016: A usuária é mãe da vítima direta de CVLI de 17 anos. A usuária iniciou 
o atendimento com um choro pela perda de seu filho, mas não trouxe nenhuma 
informação sobre o crime, apenas se limitou a afirmar que não tem dormido depois do 
crime, mas que não necessita de acompanhamento psicológico no momento. Afirmou 
ainda que mudou para o endereço da sua família (mãe e irmã) após o ocorrido, pois o 
suposto agressor reside próximo de sua antiga casa. 
Encaminhamento: Orientações jurídicas acerca das investigações junto à DHPP. 
 

Caso 199/2016: A equipe foi recebida por uma família apreensiva e preocupada por 
informações, além de ter a necessidade de relatar o que aconteceu com a vítima 
direta, não só sobre o fato criminoso, mas sobre a peregrinação do jovem após ter sido 
baleado, sendo levado pra UPA, em seguida foi transferido para o Hospital Otávio de 
Freitas. E, após uma suposta recusa do cirurgião plantonista em atender o jovem, o 
mesmo foi novamente transferido para o Hospital da Restauração, onde fez uma 
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cirurgia e após certo tempo foi submetido a uma nova cirurgia, não resistindo e vindo 
a óbito.Segundo o relato familiar, os familiares foram destratados e vítima direta de 
CLVI sofreu maus tratos durante sua internação nos Hospitais. A família demonstra 
revolta pelo descaso sofrido nos hospitais públicos, bem como por não saber se o 
agressor da vítima direta está preso. 
Encaminhamentos: Orientações jurídicas acerca das investigações junto à DHPP. 
Orientações jurídicas acerca da reclamação nas ouvidorias dos hospitais, bem como 
sobre a possibilidade de ingressar com uma ação judicial em face dos mesmos. 
 

Caso 198/2016: O CEAV realizou visita à residência do pai da vítima direta de CVLI. O 
usuário é pai de outros 02 filhos e convive com a sua companheira, mãe da vítima 
direta de CVLI. Ela, ainda, possui outros 02 filhos e está trabalhando. Ele, está sem 
trabalhar há cerca de 03 (três) meses, devido a um acidente de trabalho e, por isso, 
permanece de licença médica, porém, se encontra sem receber remuneração, devido 
ao tempo de serviço e ao tempo que ficou sem trabalhar (perdendo a qualidade de 
segurado junto ao INSS). Sobre o ocorrido o familiar não traz muitas informações, 
apenas relatando que o que aconteceu poderia ter a ver com o uso de maconha pelo 
jovem, mas que este uso não desorganizava sua vida. O jovem não trabalhava e 
possuía apenas o ensino fundamental I completo. A família da vítima direta de CVLI 
aparenta ser bem estruturada e a casa se encontrava com boas condições de 
habitabilidade.  
Encaminhamento: CREAS ou CRAS para verificar a possibilidade de recebimento de 
cesta básica. 
 
Caso 197/2016: O atendimento foi realizado à residência da mãe da vítima direta de 
CVLI, na qual moram ela, seus outros dois filhos e a avó da vítima direta de CVLI. 
Durante o atendimento a familiar trouxe como queixa a falta de reconhecimento do 
filho na certidão de óbito, posto que o órgão responsável (IML) alegou que não 
bastava a certidão de nascimento, mas era necessário o RG da vítima direta de CVLI 
para identificação do corpo. Para que haja a idenficação é necessário o exame de DNA 
que foi marcado com data ainda muito distante. A usuária fala com carinho do filho e 
relata que no dia que aconteceu o crime ele saiu de casa para ir a um bloco de carnaval 
e que ela iria em seguida. Após uma hora que ele tinha saído ela soube da noticia e foi 
até o local. Diz que o filho era querido, estava na 1ª série do ensino médio, juntamente 
com o amigo que também foi morto e tinha muitos planos de trabalhar, cuidar da mãe, 
da avó e dos irmãos. Sobre a possibilidade de psicoterapia, a mesma diz não ser 
necessário, pois, diz que sua família é sua fortaleza. 
Encaminhamentos: Verificar junto ao IML o que aconteceu e ver o agendamento para 
realização do DNA. 
 

Caso 196/2016: O atendimento do usuário, irmão da vítima direta de CVLI, foi 
realizado na sede do CEAV. O usuário informa que as pessoas que cometeram o crime 
eram do ramo profissional do seu irmão, sendo o mesmo muito bem quisto e bem 
relacionado na localidade em que moravam. Segundo o usuário, seu irmão era egresso 
do sistema prisional, mas que isso ocorreu por ingenuidade do mesmo. Entretanto, a 
maior revolta do usuário é devido ao momento posterior ao crime cometido. Isso 
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porque, ao receber dois tiros na cabeça, seu irmão teria caído no chão de areia e 
imediatamente socorrido, sendo transportado para o Hospital da Restauração onde 
veio a falecer alguns dias depois, ante o péssimo tratamento que lá se dá aos pacientes 
e a seus familiares. Para, além disso, insiste que as investigações sobre o ocorrido 
estão muito lentas, que o delegado não sabe conduzir a investigação de forma 
eficiente, que uma das pessoas envolvidas teria ido depor, mas estaria solta. Por fim, o 
usuário alega ser estudante de direito e faz um discurso demasiadamente punitivo e, 
nesse sentido, as advogadas intervieram com um discurso voltado à humanização do 
direito.  
Encaminhamento: Orientações jurídicas acerca das investigações junto à DHPP. 
 
Caso 180/2016: Atendimento no intuito de entregar o encaminhamento para 
psicoterapia para a usuária.  
 
Caso 177/2016: Atendimento realizado com o fim de entregar encaminhamento às 
usuárias e ao usuário para clinico geral e psicoterapia, bem como informar sobre o 
envio de ofício à DHPP no intuito de acompanhar a evolução as investigações. 
 

 

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 Março, realizamos os seguintes encaminhamentos para os 

CREAS Regionais e Municipais, totalizando 392 (trezentos e noventa e dois) 

encaminhamentos, assim distribuídos: 

 25 casos para o Agreste Meridional; 

 30 casos para o Agreste Setentrional; 

 45 casos para o Agreste Central; 

 29 casos para a Mata Norte; 

 42 casos para a Mata Sul; 

 9 casos para o Sertão do Araripe; 

 6 casos para o Sertão Central; 

 8 casos para o Sertão do Pajeú; 

 5 casos para o Sertão do Moxotó; 

 3 casos para o Sertão de Itaparica; 

 11 casos para o Sertão do São Francisco; 

 179 casos da Região Metropolitana do Recife, destes 54 casos em Recife e 37 
em Jaboatão dos Guararapes e 12 em Olinda. 
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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 07 

(sete) encaminhamentos, sendo: 04 para a rede de saúde, sendo 03 envolvendo a 

necessidade de atendimentopsicológico/psiquiátrico e 01 envolvendo clínico geral; 

01para o CREAS para verificar a possibilidade de recebimento de cesta básica; e 02 na 

área jurídica, sendo um para a defensoria pública, para ajuizamento de ação e 

ouvidoria do órgão e outro para a corregedoria do Ministério Público. 

 

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 

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.  

Até esse direcionamento a equipe vinha realizando as abordagens com base no 

antigo perfil de público prioritário, ressaltando que estamos com demanda acumulada, 

por esse motivo as abordagens foram feitas em cima da lista de CVLI’s de dezembro e 

parte da lista de janeiro.  
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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  

06Famílias Aceitaram o atendimento 

09Famílias Número fornecido não funciona 

03 Famílias Recusou o atendimento 

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

 21 abordagens realizadas 

Total de abordagens no mês de março = 21 (vinte e uma) abordagens 

2.4. Visitas institucionais 

Foram realizadas 05 (cinco) visitas institucionais no mês de março, incluindo a 

visita semanal ao IML. 

 

- 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. Este mês as idas foram prejudicadas, ora pelo ritmo 

intenso de trabalho da equipe do IML ora por que por algumas vezes não teve 

condições de copiar os dados constantes no livro de registro de óbitos.  

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

consolidada.  

 

- Visita à Policlínica José Carneiro Lins 

Data da ação:23.03.2016 

Local: Rua Dr. Luiz Requeira, s/n, Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE 

A equipe técnica do CEAV esteve na Policlínica José Carneiro Lins, com a 

finalidade de fortalecer e estreitar a parceira estabelecida entre os serviços.As 

policlínicas são Unidades de Saúde que prestam atendimento ambulatorial em várias 

especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar 

outras especialidades como atendimento psicológico e serviço social.  

No caso da policlínica José Carneiro Lins há diversas especialidades médicas e 

atendimento psicoterápico, por esse motivo faz-se necessário à equipe do CEAV está 

articulando, a fim de manter a parceria. O serviço é um local onde são encaminhados 

parte das famílias atendidas pelo CEAV devido à localização da mesma. As famílias que 

o CEAV atende residem nas proximidades e veem a localização da Policlínica como um 

lugar central.  

Fomos recebidas pela gestora da Policlínica, a psicóloga Rosângela Firmo. Ela 

falou do recebimento dos encaminhamentos e do interesse em atender as pessoas 

encaminhadas. No entanto deixa claro que nem sempre consegue a especialidade 

solicitada, pois há uma demanda muito grande que o serviço não consegue atender a 

contento. Coloca que o serviço social da Policlínica também poderia receber as 

demandas encaminhadas pelo CEAV, a fim de dar celeridade, pois há disponibilidade 

de algumas vagas para as demandas consideradas prioritárias pelas assistentes sociais. 

 

- Visita Institucional ao Centro de Referência da Assistência Social CRAS Ibura 

Data da ação:23.03.2016 

Local: Av. Dois Rios, 521, Ibura de Baixo - Recife/PE 

A equipe técnica do CEAVesteve no Centro de Referência da Assistência Social do 

Ibura, com a finalidade de fortalecer e estreitar a parceira estabelecida entre os 

serviços.O CRAS se constituinuma unidade pública responsável pela oferta de serviços 

continuados de proteção social básica de assistência social às famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social. Os serviços ofertados pelos CRAS são: acolhida, 

visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, 

acompanhamento familiar, campanhas socioeducativas, promoção ao acesso à 

documentação pessoal, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, 
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desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania, 

conhecimento do território, cadastramento socioeconômico, elaboração de relatórios 

e/ou prontuários, notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco 

social, busca ativa. 

O público alvo atendido prioritariamente no CRAS Ibura são 

crianças/adolescentes, idosos e deficientes membros de famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 

outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nas localidades de 

abrangência dos serviços. 

A coordenadora do CRAS Ibura Elaina Oliveira recebeu a equipe do CEAV 

juntamente com a assistente social Marcela. Foi repassado o caso de uma família que 

faz parte do território de abrangência do CRAS e que foi atendida pelo CEAV em 

outubro de 2015. Além disso, as equipes discutiram sobre o fluxo de atendimentos dos 

serviços, os impedimentos, as dificuldades e os avanços junto aos serviços de saúde. 

 

- Visita Institucional ao Centro de Revitalização e Valorização da Vida - CRVV/Procriu 

Data da ação: 23.03.2016 

Local: Rua Eurico Vitruvio, 124, Pina – Recife/PE 

A equipe técnica do CEAV esteve no Centro de Revitalização e Valorização da 

Vida - CRVV/Procriu, com o objetivo de formalizar uma parceira entre os serviços.O 

Centro de Revitalização e Valorização da Vida é uma ONG que atua na comunidade do 

bode no bairro do Pina há 13 (treze) anos, no atendimento a crianças, adolescentes e 

suas famílias com atividades socioeducativas. 

Fomos recebidas pela pedagoga da ONG, Irmã Zena. Ela relata que atualmente 

o Centro atende 50 crianças e adolescentes de 07 a 14 anos com atividades de 

capoeira, percussão, canto/coral, informática, cidadania, linguagem, atendimento e 

reuniões com as famílias, visita domiciliar, entre outras. Diz que a procura por vagas é 

muito grande, mas infelizmente a ONG não tem condições financeiras para receber 

mais crianças/adolescente. Outra preocupação dela é quanto à saída dos adolescentes 

que aos 14 anos precisam deixar o serviço e na localidade não há opção para 

encaminhá-los.  

Ver-se que o trabalho desenvolvido consegue agregar o público alvo e há o 

reconhecimento da comunidade quando busca a ONG para o atendimento de seus 

filhos. O CEAV ver o Centro como o parceiro que pode receber demandas de 

atendimento, quando for o caso e fortalecer o serviço incluindo o Centro nas 
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atividades da Secretaria e do Governo Presente. Sendo uma ação de prevenção que 

necessita de apoio para ser mantida. 

 

- Visita Institucional ao Centro de Referência da Assistência Social CRAS Dois Irmãos 

Data da ação: 31.03.2016 

Local: Av. Professor Claudio Selva, nº 379, Dois Irmãos - Recife/PE 

 

A equipe do CEAV esteve no Centro de Referência da Assistência Social de Dois 

Irmãos, com a finalidade de fortalecer e estreitar a parceira estabelecida entre os 

serviços. 

Vale ressaltar que o CRAS se constituinuma unidade pública responsável pela 

oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às 

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Os serviços ofertados pelos 

CRAS são: acolhida, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, grupos de 

famílias,acompanhamentofamiliar, campanhas socioeducativas, promoção ao acesso à 

documentação pessoal, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, 

desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania, 

conhecimento do território, cadastramento socioeconômico, elaboração de relatórios 

e/ou prontuários, notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco 

social, busca ativa. 

Ademais, o público alvo atendido prioritariamente no CRAS Dois Irmãos são 

crianças/adolescentes, idosos e deficientes membros de famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 

outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nas localidades de 

abrangência dos serviços. 

A coordenadora do CRAS DoisIrmãos, Claudia Regina,recebeu muito bem a 

equipe do CEAV juntamente com a assistente social Mônica e o apoio administrativo 

Crislândia. Foi repassado o caso de uma família que faz parte do território de 

abrangência do CRAS e outra que faz parte do território de referência, sendo que 

ambas foram atendidas pelo CEAV. Além disso, as equipes discutiram sobre o trabalho 

do CEAV, o fluxo de atendimentos dos serviços, os impedimentos, as dificuldades e os 

avanços junto aos serviços de saúde. Ainda foi repassado um mapa com todos os 

endereços e telefones dosCRAS do Recife, bem como seus territórios de abrangência e 

referência e a equipe técnica do CEAV se comprometeu a repassar uma lista com todos 

os telefones dos programas da SEDH, bem como a participar da próxima reunião de 

rede que será realizada no dia 11.04.16 às 14hs. 
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2.5. Participação em reuniões da rede parceira  

Neste mês de março, aconteceram 03 (três) reuniões com a rede parceira.  

 

- Primeira reunião com o Conselho Estadual de Direitos Humanos 

Data da ação: 17.03.2016 

Local: Auditório da SEDH (Rua Benfica, nº 133, Benfica, Recife/PE) 

A equipe do CEAVparticipou de uma reunião com os membros doConselho 

Estadual de Direitos Humanos para apresentar o trabalho do centro, bem como os 

números de atendimento, a metodologia de trabalho e os objetivos do centro. Ao final, 

foi requisitado que informações financeiras fossem demonstradas por Dr. Clodoaldo, 

representante do gabinete da Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Estado de 

Pernambuco, por ser quem detém mais detalhadamente tais informações. 

 

- Segunda reunião com o Conselho Estadual de Direitos Humanos 

Data da ação: 30.03.2016 

Local: Sede do CEAV (Rua Benfica, nº 133, 1º andar – Anexo, Benfica, 

Recife/PE) 

A equipe do CEAVrecebeu os membros do Conselho Estadual de Direitos 

Humanos para uma reunião com intuito de fortalecer a parceria com este órgão, bem 

como para que fosse explanado como surgiu o centro, sua metodologia de trabalho na 

época, as mudanças atuais, a atual conjuntura do centro diante do contingenciamento, 

seus problemas, possíveis soluções e perspectivas com novotermo de referência a ser 

entregue até o mês de maio de 2016. 

 

- Reunião com a rede parceira no município de Lagoa de Itaenga 

Data da ação:14.03.2016 

A equipe do CEAV se dirigiu até o município de Lagoa de Itaenga para realização 

de reunião coma rede de saúde do local.A reunião se deu ante a necessidade de 

fortalecimento da parceria com este órgão para realização de encaminhamentos e 

atendimentos dos usuários atendidos pelo CEAV.  

O município apresentou as atividades desenvolvidas na área da saúde e 

demandou uma formação em Direitos Humanos para sua equipe e o CEAV apresentou 
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sua metodologia de trabalho e a importância da rede para a continuidade do trabalho 

e o atendimento das demandas dos usuários do serviço. 

 

2.6. Realizar viagens para atendimentos de familiares de vitimas de CVLI 

Neste mês de março foi realizado 01 (um) atendimento à família de vítima de 

CVLI fora da Região Metropolitana, no município de Escada na data de 10.03.2016, 

bem como o retorno à Escada para a entrega do encaminhamento ao usuário, em 

31.03.2016. 

 

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

3.1. Realização de Oficinas de divulgação do CEAV 

Não foram realizadas oficinas de sensibilização a respeito da temática de Direitos 

Humanos e Violência neste mês de março. 

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 15 (quinze) relatórios, onde foram descritos os atendimentos 

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

em 01 (um) relatório mensal.  

 

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. 
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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 março. 

6.2. Participação em Audiência Pública da Comissão da Memória e da Verdade 

Não houve Audiência Pública no mês de março.  

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. 

 

Resumo quantitativo das atividades realizadas no mês de março: 

Atividades Quantidade 

Ciclos de estudos internos  00 

Atendimentos casos Violação de Direitos  Total de 
Atendimentos 

15 

03 

Atendimentos casos de CVLI na AIS 6 03 

Clínica do Testemunho 00 

Atendimentos RMR e outras RD’s 09 

Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS Total de 
Encaminhamentos 

399 

392 

Encaminhamentos a rede parceira 07 

Abordagens 21 
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Visitas institucionais 05 

Reunião com a rede parceira 03 

Viagens para atendimentos de familiares de vitimas de CVLI 02 

Realização de Oficinas de divulgação do CEAV 00 

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 16 

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, 11 de abril 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.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

18 
____________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

FOTOS DAS VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS 
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Visita realizada ao CRAS Ibura 
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Visita Institucional ao Centro de Revitalização e Valorização da Vida – CRVV/Procriu 
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Visita Institucional a Policlínica José Carneiro Lins 
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Visita realizada ao CRAS Dois Irmãos 
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ANEXO III 
 

ATAS DAS REUNIÕES COM O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 
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