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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas pela 

Equipe Técnica do CEAV/PE - Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência de 

Pernambuco na execução das metas previstas e pactuadas no Contrato de Gestão 

nº04/2014 celebrado entre a SEDSDH e o IEDES no dia 01 de janeiro até o dia 31 de 

maio de 2015. 

Desta forma, este relatório visa responder a proposta apresentada pelo CEAV, o 

qual se apresenta como principal referencial no atendimento aos cidadãos que buscam 

no Estado suporte para o enfrentamento da violência e outras violações dos quais 

foram vítimas, bem como na reparação da violação já sofrida.  

O Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência de Pernambuco (CEAV/PE) é 

umas das ações que compõe a política de Direitos Humanos. Programa que integra o 

Sistema Estadual de Proteção à Pessoa (SEPP), por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, executado pela Secretaria de Justiça de 

Direitos Humanos – SEJUDH tem como principal missão garantir a integridade dos 

direitos de vítimas de crimes e de seus familiares; dos familiares de vítimas dos Crimes 

Violentos Letais Intencionais - CVLI e dos anistiados políticos e seus familiares. 

Especializado na temática da violência, trabalha para contribuir no exercício de direitos 

das vítimas direta e indireta da violência, constituindo-se em um instrumento eficaz 

para assegurar o exercício de direitos das vítimas, na prevenção e reparação da 

violência, da impunidade e na promoção da cidadania.  

Diante da ampliação do conceito de vítima, o CEAV recebe a todos aqueles que 

procuram o serviço, mesmo que não sejam familiares diretos da vítima fatal, pois parte 

do princípio que o entorno é vitimado por uma ação violenta, agindo preventivamente 

contra a violência. 

A metodologia utilizada é a de acolhimento, atendimento e encaminhamento 

que pressupõe a visibilidade das vítimas indiretas, quanto aos seus direitos e seus 

sentimentos. O que é uma mudança de enfoque com respeito às práticas tradicionais 
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da justiça, onde toda atenção está concentrada no réu, principalmente nos casos de 

homicídio e latrocínio, ou mesmo nas vítimas diretas.  

Um dos aspectos mais importantes deste serviço é o seu caráter preventivo. Ao 

favorecer alternativas para a vivência do luto violento, reduzindo seus efeitos 

traumáticos, o atendimento busca contribuir para o rompimento de ciclos e códigos da 

violência existentes em muitas das famílias e comunidades atendidas, bem como a 

reestruturação e reorganização dessas famílias.  

Atua também sobre o aspecto de reparação de uma violação já sofrida nos casos 

dos familiares de vítimas de CVLI, ou seja, quando o Estado falhou, não conseguindo 

garantir a integridade física do seu/sua cidadão/ã. Nesse caso, o Estado por meio do 

CEAV se responsabiliza em atender, acompanhar, ofertar o serviço e encaminhar os 

familiares para outras políticas públicas e serviços necessários para cada caso; na 

perspectiva de possibilitar um diálogo, que abre espaço para a reconciliação em 

direção da história a serviço da reconstrução moral e política de pessoas e 

comunidades injustiçadas.  

A política de reparação dentro de um contexto de justiça de transição é a 

perspectiva trabalhada pelo CEAV tanto com o atendimento aos anistiados políticos 

quanto aos familiares de vítimas de CVLI, que tem seus direitos humanos violados. Ao 

adotar esta perspectiva o CEAV espera contribuir para um reparo adequado, efetivo do 

Estado, destinado a promover a justiça, saúde mental e acesso a política de assistência.  

Na perspectiva do combate e reparação da violência e promoção da cidadania, a 

intervenção técnica é realizada no modelo interdisciplinar que busca os possíveis 

pontos de convergência entre as áreas de conhecimento, possibilitando uma relação 

de conceitos e métodos entre as ciências. A situação e o contexto de demanda 

apresentada pelo usuário são refletidos à luz dos saberes do Serviço Social, Psicologia e 

Direito, produzindo assim a melhor abordagem de ações reintegradoras da vítima 

possibilitando o acesso dos usuários as redes de serviços especializados, bem como um 

acompanhamento mais eficaz da equipe técnica do CEAV.  

As articulações e encaminhamentos são realizados tanto pela coordenação 

quanto pela equipe técnica que ao mesmo tempo em que firma parcerias de 
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viabilização das políticas públicas, potencializa a construção de novas políticas 

públicas, garantindo assim cidadania e fortalecimento de uma cultura de Direitos 

Humanos, baseando-se no empoderamento do sujeito de direitos. 

É importante refletir que a violência transforma os hábitos e comportamentos 

sociais, a organização dos espaços urbanos e a arquitetura das cidades. Todos são 

afetados pela fonte comum de uma estrutura social desigual e injusta, que se expressa 

nas relações domésticas, de trabalho, de gênero, de classes, de poder. As múltiplas 

formas e condições de expressão da violência sinalizam que é preciso desenvolver 

estratégias inovadoras que sejam intersetoriais, interinstitucionais e interdisciplinares, 

buscando dessa forma, intervir sobre as causas desse fenômeno, desse problema, que 

estão na própria sociedade. 

A violência é um problema social global que atravessa a história da 

humanidade, sendo encontrada em todas as sociedades e tradições culturais. É um 

fenômeno multicausal, tendo influências ideológicas, religiosas e culturais que surgem 

(ou ressurgem) em determinados momentos históricos. É também pluridimensional 

podendo ser representada de forma diferente entre as sociedades e seus grupos. E 

multifacetado, atingindo não somente a integridade física, mas também psíquica, 

emocional e simbólica de indivíduos ou grupos nas diversas esferas sociais, sejam no 

espaço público ou privado. 

Neste sentido, reduzir os índices de violência, sobretudo dos CVLI, vai para 

além de aparelhar a polícia, os equipamentos de monitoramento e investimentos nas 

unidades de privação de liberdade, faz-se necessário investir na prevenção a partir do 

fortalecimento de políticas públicas como educação, saúde, assistência, trabalho, 

dentre outras, sempre na perspectiva do que foi pensado o Pacto Pela Vida, primeira 

atividade estratégica do Plano Estadual de Segurança Pública, elaborado tendo como 

referência a articulação com os Direitos Humanos.  

A atuação do CEAV/PE está em conformidade com o movimento diagnosticado 

pelo PLANO DE SEGURANÇA PÚBLICA - PACTO PELA VIDA e, mais recentemente, com a 

inserção nas atividades desenvolvidas pelo GOVERNO PRESENTE no qual se configura 

como sendo ações integradas e articuladas de secretarias de Estado que juntas, e de 
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maneira coordenada, levam programas e projetos de inclusão social e produtiva aos 

moradores de áreas vulneráveis da Região Metropolitana do Recife, onde ocorre o 

maior número de mortes violentas (homicídios, chacinas, execuções, extermínio, 

dentre outros), cujas vítimas são oriundas de comunidades pobres onde a falta de 

informação, a falta de assistência do poder público e o medo imposto pela lei do 

silêncio são fatores que concorrem para a impunidade dos violadores.   

Na contemporaneidade, a violência demanda estratégias efetivas de 

gerenciamento, a fim de amenizar o impacto da mesma nas vidas das pessoas. Embora 

conceitualmente se diferencie do crime, estabelece com este um forte diálogo. É dever 

do Estado garantir a preservação da vida de seus cidadãos e, nos casos onde a violação 

já foi cometida, é dever do Estado promover reparação e apoio a família das vítimas 

pelo não evitamento da morte. É essa compreensão que respalda a criação de políticas 

públicas que tenham por objetivo minimizar o impacto social que a violência traz.  

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS: 

2.1 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. 

 

Meta 1 

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. 

Submeta 
Meta 

prevista 
Meta 

executada 

A – Atender e/ou acompanhar 175 pessoas 175 200 

B – Realizar 600 encaminhamentos de familiares de vítimas de 
CVLI para os CREAS Municipais e estaduais onde não tem o 

municipal, ao longo do estado. 
600 1.197 

C - Realizar 125 abordagens aos familiares de vítimas de CVLI. 125 184 
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2.1.1. Atendimentos e acompanhamento de vítimas de violações de direitos e 

familiares de vítimas de CVLI 

No que se refere ao quantitativo de atendimentos às vítimas de violência, a 

equipe técnica do CEAV realizou, de janeiro a maio de 2015, 215 atendimentos, 

distribuídos conforme a tabela e o gráfico abaixo: 

Atendimentos  Quantidade 

Pessoas em situação de violação de direitos 40 

Vítimas indiretas de CVLI da AIS 6 78 

Vítimas indiretas de CVLI da RMR 81 

Pessoas atendidas pela Clínica do Testemunho 16 

Total  215 

 

 

 

 

Nesse período, dentre os casos que se apresentaram como demanda para o 

CEAV, em sua maioria, foram casos de CVLI diretamente relacionados ao uso ou tráfico 

de drogas. Outras demandas apresentadas estão atreladas a transtornos psiquiátricos 

e denúncias de maus-tratos e torturas no sistema penitenciário.  

Quanto aos maus tratos nos presídios há hoje uma preocupação com o fato de o 

Estado não conseguir proporcionar proteção suficiente contra a tortura e os maus-

tratos, devido à superlotação e a cultura da violência que é instalada nas unidades de 

19%

36%

38%

7%

Quantitativo de atendimentos de JAN à MAI de 
2015

Violação de direitos

Vítimas indiretas de CVLI
da AIS 6

Vítimas indiretas de CVLI
da RMR e outras RD's

Pessoas atendidas pela
Clínica do Testemunho
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privação de liberdade, sobretudo com pessoas que cometeram crimes letais, e 

parecem ter que pagar por eles de várias formas, dentre elas os maus tratos. Os casos 

que chegam ao CEAV relatam momentos cruéis de maus-tratos, tortura e omissão, 

sofrida pelos reeducandos. Uma das demandas que também chegam ao CEAV é a falta 

de acesso à justiça, bem como a cobrança de advogados nas unidades para elaborar 

algumas sentenças e/ou ver o andamento do processo, por exemplo, bem como a falta 

de orientação à família para proceder com os processos e procedimentos.  

Os problemas de transtornos psiquiátricos e os que esses acarretam, também 

aparecem na demanda recorrente do CEAV. Há casos de perseguição, ameaças de 

morte e injustiças onde os usuários procuram atendimentos para serem encaminhados 

a programas de proteção. Esses usuários por entenderem ter seus “direitos violados” 

são atendidos e encaminhados para o serviço de saúde pela equipe. 

Nosso foco prioritário de atendimento são os familiares de vítimas de Crimes 

Violentos Letais Intencionais – CVLI, ou seja, as vítimas indiretas. De acordo com o 

artigo 2º da Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da 

Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pela Resolução 40/34 de 

1985, temos a conceituação da vítima indireta como sendo “a família próxima ou as 

pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao 

intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir 

a vitimização”. 

Durante o período de janeiro a maio de 2015, foram assassinadas no Estado de 

Pernambuco 1.510 pessoas, sendo distribuídas da seguinte forma: 
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Dessas, a grande maioria ainda é o público masculino, sendo este 93,7% das 

vítimas assassinadas.  

 

 
 

 

É notório que a maior incidência de CVLI ainda se concentra no universo 

masculino, cujo principal motivo desses homicídios é o envolvimento com o tráfico de 

drogas. Como porta de entrada para o envolvimento percebe-se que há dois fatores 

motivadores: a complementação da renda ou até mesmo sua obtenção, face ao alto 

nível de desemprego na classe em que estas vítimas se inserem; e o outro fator 

motivador, que é objeto de estudo da antropóloga Alba Zaluar1, se refere a "algo a 

                                                 
1 Alba Maria Zaluar (Rio de Janeiro) é uma antropóloga com atuação na área de antropologia urbana e 
antropologia da violência. 

0
50

100
150
200
250
300
350

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

93,70%

6,02% 0,26%

VÍTIMAS DE CVLI DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE JAN 
E MAI DE 2015 CLASSIFICADA POR GÊNERO/IDENTIDADE DE 

GÊNERO

Masculino

Feminino

Não identificado
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mais", que está ligado a um "etos da hipermasculinidade", que leva alguns jovens do 

sexo masculino a se arriscarem no tráfico de drogas em busca do reconhecimento por 

meio da imposição do medo, poder financeiro e atração das mulheres. 

 Nas comunidades visitadas pela equipe técnica do CEAV ver-se essa realidade 

colocada pela antropóloga descrita usualmente pela população local como 

“ostentação”. Por querer adotar uma condição social acima da média, os jovens da 

periferia se envolvem com o tráfico de drogas. 

Em seguida vêm os crimes de proximidade, que são brigas de vizinhos, brigas de 

amigos, em bares, ou seja, em espaços geralmente públicos, mas em momentos 

difíceis de serem combatidos com a força policial, sendo um trabalho primordial de 

prevenção, uma vez que em sua maioria são de ordem banal, como briga por som alto, 

por exemplo, e que leva a morte. Em quase 100% dos casos o uso do álcool está 

associado aos crimes, não que ele seja o causador, mas possivelmente um 

potencializador da ação criminosa. 

A partir dessa observação, vê-se a necessidade de ampliação de Políticas Públicas 

direcionadas à família em sua totalidade, facilitando a inclusão dos seus membros na 

escola, postos de saúde, espaços profissionalizantes, espaço de atendimento 

especializado como Centros de Atenção Psicossociais – CAPS, dentre outros.  

 

2.1.2 Encaminhamentos dos casos de CVLI 

Os encaminhamentos dos casos de CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais) 

consistem no envio, para os CREAS Regionais e Municipais, de uma lista composta pelo 

nome da vítima direta de CVLI, a data do crime, o nome da pessoa que identificou a 

vítima direta de CVLI no IML (Instituto de Medicina Legal) e o telefone e endereço 

desta pessoa. Estes dados são obtidos através do site da INFOPOL e do próprio IML, e 

são fornecidos semanalmente.  

O supracitado encaminhamento é feito mensalmente e sempre no mês seguinte 

ao dos fatos. São enviados e-mails para os CREAS Regionais e Municipais, visando os 
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atendimentos, por estes, aos familiares das vítimas diretas de CVLI, bem como o 

monitoramento destes encaminhamentos. 

O envio destes dados objetiva que as vítimas indiretas de CVLI das sub-regiões 

mais longínquas da capital pernambucana e da AIS 6, onde atua o CEAV, sejam 

atendidas, com eficácia, e que o Estado possa fazer as reparações cabíveis e possíveis, 

sendo estas de relevante importância. Um dos objetivos destes encaminhamentos é, 

justamente, o de promover orientação e apoio, seja ele sócio-psíquico-jurídico, à 

família da vítima de CVLI, além de promover a redução dos crimes de proximidade 

(homicídios causados por motivos banais, tais como: discussões entre vizinhos, 

confusões no trânsito ou conflitos dentro de casa que acabam em morte).  

Outro aspecto favorável é que com os encaminhamentos aos CREAS Regionais e 

Municipais temos uma noção segmentada do número de CVLI’s para cada uma das 

sub-regiões do Estado de Pernambuco, podendo, assim, desenvolver um perfil 

criminológico para cada sub-região, bem como controlar as fichas que enviamos, 

juntamente com os encaminhamentos dos casos, ao recebê-las preenchidas.  

De janeiro a maio de 2015, foram 1.197 encaminhamentos, assim discriminados: 

 Sub-regiões Casos 

Agreste Meridional 56 

Agreste Setentrional 63 

Agreste Central 230 

Sertão Central 16 

Sertão do São Francisco 54 

Sertão do Pajeú 17 

Sertão do Moxotó 11 

Sertão do Araripe 30 

Sertão do Itaparica 15 

Mata Sul 113 

Mata Norte 119 

Região Metropolitana do Recife* 473 

Total 1.197 
*Não contabilizada a AIS 6 (Jaboatão dos Guararapes e Moreno) e Recife, porque são atendidos e acompanhados 
pela equipe do CEAV. 
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2.1.3 Abordagens aos familiares das vítimas de CVLI e casos de repercussão. 

 

O CEAV faz abordagem e acompanhamento das famílias das vítimas de CVLI de 

Jaboatão dos Guararapes e Moreno, com já falado acima. De janeiro a maio de 2015 

foram assassinadas 148 vítimas nestes municípios que compreendem a AIS-6. 

Destacaremos, aqui, as vítimas diretas da AIS 6 por ser a área de prioridade do CEAV, 

após discutido e acordado com o Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos da gestão anterior.  

Faz-se necessário relatar, que a equipe técnica do CEAV realizou 100% das 

abordagens as famílias das vítimas diretas de CVLI da AIS 6; no entanto, devido à 

necessidade de entrar em contato mais de uma vez com alguns dos familiares e/ou 

entrar em contato com mais de um membro da família das vítimas diretas, superamos 

as metas propostas. 

Os atendimentos aos familiares, ou seja, as vítimas indiretas são lançadas no 

gráfico a seguir dentro da categoria de gênero. Ver-se uma maioria maciça (80%) de 

mulheres, sendo mães, filhas, esposas, companheiras, avós e tias que geralmente 

demandam mais no atendimento e acompanhamento da equipe do CEAV. Os outros 

(20%) dos atendimentos foram aos que se apresentaram como do gênero masculino. 

Homens que perderam seus filhos(as), netos(as), sobrinhos(as), parentes.   

 

 

80%

20%

Sexo das Pessoas Atendidas

FEMININO

MASCULINO

http://www.institutoensinar.org/


 

12 
___________________________________________________________________________________________________________      

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   

 

O quesito raça/cor é outro aspecto importante e que segue considerado pela 

equipe do CEAV como forma, de no momento da visita levantar a questão racial, 

mesmo sendo um momento delicado de luto, mas vem sendo tratado com muito 

cuidado pela equipe. É colocado que só há cinco categorias elencadas pelo IBGE e que 

a pessoa atendida precisa se reconhecer em uma dessas. Esse momento é visto como 

educativo, a fim de desconstruir o multicolorismo colocado pelo mito da democracia 

racial. Sem tom professoral, mas dialógico, a equipe tem facilitado a reflexão sobre 

essa questão. Nos dados abaixo vemos com clareza que há uma dificuldade das 

pessoas se colocarem como negras ou brancas, preferindo o lugar da neutralidade, ou 

seja, parda. Essa maioria (65%) de pardos se aproxima mais da população negra que 

ainda não tem empoderamento suficiente para se auto-afirmar. 

 

 

 
 

No momento do atendimento, a pergunta sobre a identidade afetivo sexual, é 

uma das perguntas que parece exigir mais acuidade por parte da equipe técnica. Vale 

ressaltar que os atendimentos realizados pelo CEAV, em sua maioria, acontecem na 

residência dos familiares das vítimas de CVLI e ainda, na maioria dos casos, não é 

apenas um único familiar que se faz presente. Por mais didática e discrição que a 

equipe use para colher informações em relação à identidade afetivo sexual das 

pessoas, há uma tendência de as pessoas não sentirem-se confortáveis para reponde-

14%
2%

11%

65%

8%

Raça/cor das Pessoas Atendidas

BRANCA

INDIGENA

NEGRA

PARDA
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las com honestidade, obviamente o serviço entende que não pode dar conta disso e 

faz o possível para não causar nenhum tipo de constrangimento aos usuários e 

usuárias. Nesse sentindo, observa-se que a maior parte das pessoas atendidas se 

autodeclaram como heterossexuais.  

 

 
 

Sobre a escolaridade das pessoas atendidas, há uma grande tendência a serem 

pessoas que se evadiram da escola muito jovem, na maior parte das vezes por precisar 

encontrar uma fonte de renda para colaborar com as despesas familiares, ou então 

por dinâmicas de casamentos onde a mulher fica reservada apenas ao ambiente 

doméstico, sendo a vida doméstica e a maternidade suas únicas possibilidades de 

realização pessoal. A falta de escolaridade costuma repercutir em vínculos 

empregatícios sem formalidade, abrindo espaço para um mercado informal sem 

garantias de direitos trabalhistas e previdenciários.  

 

79%

1%
20%

Identidade Afetivo Sexual das Pessoas Atendidas

HETEROSSEXUAL

GAY
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Os municípios onde reside o público atendido pelo CEAV, quais sejam: as 

vítimas de violação de direitos e os familiares de vítimas de CVLI, na maioria dos casos, 

coincidem com o local onde se deu a violência. Nesse sentido, esse contexto tem 

gerado um sentimento de insegurança na equipe técnica, sendo necessária a adoção 

de cuidados a fim de evitar riscos demasiados ou um novo CVLI, uma vez que a equipe 

não vai acompanhada de escolta, não tem seguro de vida e o veículo utilizado não tem 

adesivo do programa nem do Estado. Os mencionados cuidados adotados pela equipe 

são bem diversificados, tais como: tentativa de agendamento de visitas em espaços 

públicos (CREAS, CRAS, Conselho Tutelar) quando o crime ocorreu dentro da residência 

da família, não estender o horário das visitas domiciliares realizadas no turno da tarde, 

dentre outras. 

Vale ressaltar que Jaboatão dos Guararapes tem o maior número de pessoas 

por se tratar da área prioritária de atuação do CEAV. Ainda a título de informação, 

menciona-se que houve uma pessoa atendida que residia no Estado da Paraíba, mas 

que fazia parte de uma família pernambucana que teve uma vítima de CVLI e, a 

mencionada pessoa estava na residência da família no momento da visita domiciliar 

ante a necessidade de realização de questões burocráticas decorrentes da morte.  

 

 

8%

49%
9%

12%

15%
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Casos de repercussão atendidos pelo CEAV de janeiro a maio de 2015 

Caso Vítima  Abordagem  Atendimento Encaminhamentos 

JANEIRO 2015 

Rebelião do 
Complexo do 
Curado  

PM em atividade Realizada 04 atendimentos 
realizados 
(mulheres) 

- Hospital da PM 
(psiquiatra e 
mastologista); 
- Orientação jurídica. 

Assassinato no 
CEASA 

PM fora de 
atividade 

Realizada  03 atendimentos 
realizados (01 

homem, 02 
mulheres) 

- Orientação jurídica. 

FEVEREIRO 2015 

Chacina em 
Poção  

03 Conselheiros 
Tutelares (01 
mulher, 02 
homens) 
01 idosa* 

Realizada  16 atendimentos 
realizados (13 
mulheres, 03 

homens) 

- Orientação jurídica; 
- Serviço de saúde 
(psicoterapia, 
psiquiatria, clínico, 
cardiologia, 
endoscopia, 
oftalmologia, 
ultrassonografia). 

Chacina em 
Macaparana 
 

03 mulheres (idosa, 
adulta, criança 
todas da mesma 
família) 

Realizada 05 atendimentos 
realizados (03 
homens, 02 
mulheres) 

- Orientação jurídica; 
- Encaminhamento ao 
CREAS para 
acompanhamento; 
- Serviço de saúde 
(psicoterapia, 
psiquiatria). 

Assassinato em 
Ferreiros/MN  

PM em atividade  Realizada  Família recusou 
atendimento 

 
---- 

ABRIL 2015 

Bala perdida que 
atingiu menina 
de 7 anos em 
Paulista/PE  

01 criança Realizada 04 atendimentos 
realizados (02 
mulheres, 02 

homens) 

- Não houve demanda. 

FUNASE/CASE 
Abreu e Lima 

01 adolescente 
(homens) 

Realizada  02 atendimentos 
realizados (02 

homens) 

- Rede básica de 
saúde. 

MAIO 2015 

Chacina em 
Ibirajuba  

03 adolescentes 
(homens) 

Realizada  04 atendimentos 
realizados (04 

mulheres) 

- CREAS; 
- Rede básica de 
saúde. 
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Rebelião 
FUNASE/CASE 
Caruaru  

02 adolescentes 
(homens) 

Realizada  
04 atendimentos 

realizados (03 
mulheres, 01 

homem) 

- Defensoria Pública; 
- Em um dos casos não 
houve 
encaminhamentos, 
devido ao processo 
intenso de luto vivido 
pela família por está 
aguardando o 
reconhecimento do 
corpo. 

Bala perdida que 
atingiu menina 
de 2 anos em 
Santa Cruz do 
Capibaribe/PE 

01 criança  
 

Realizada  
04 atendimentos 

realizados (03 
mulheres, 01 

homem) 

- CREAS. 

- Retorno a Macaparana, Pesqueira, Poção e Paudalho.   
Tendo como objetivo acompanhar os casos, quanto aos encaminhamentos e reunião com a rede de 
saúde. 

 

 

2.2. REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO JUNTO À 

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL EM GERAL DURANTE AS SEMANAS 

DE DIREITOS HUMANOS. 

Meta 2 

REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO JUNTO À REDE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL EM GERAL DURANTE AS SEMANAS DE DIREITOS 

HUMANOS. 

Submeta 
Meta 

prevista 
Meta 

executada  

A – Realizar 10 cines debate sobre o contexto da violência e 
juventude com estudantes. 

10 15* 

B – Realizar 05 cines debate a respeito do contexto da violência 
em Pernambuco e as possíveis políticas de reparação do Estado. 

05 05** 

 

*Os cines debates foram pensados inicialmente em ser realizados em parceria com o Governo Presente 
nas escolas públicas municipais de Jaboatão dos Guararapes, por ser a área prioritária das ações do 
CEAV, AIS 6, seguindo recomendações acordadas no Pacto pela Vida. No entanto a SEDH, assim como o 
Governo Presente passaram por mudanças de gestão e com isso algumas articulações foram perdidas, 
além de outras demandas, como os casos de CVLI que tiveram repercussões e que se tornaram 
prioridades para o trabalho do CEAV. A articulação com Governo Presente só foi retomada e 
consolidada em maio, ou seja, no final do contrato de gestão. Além disso, a equipe, assim como demais 
programas da SEDH, enfrentou dificuldade em relação à mudança de equipe, suspensão temporária de 
combustível, falta de carro e outras dificuldades, em consonância com as dificuldades enfrentadas pelo 
país, nesse ano de crises e ajustes. A ressalva se faz necessária, uma vez que essas dificuldades somadas 
impossibilitaram a realização de atividades planejadas como os cines debates. No entanto, mesmo 
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diante dessas dificuldades, a equipe do CEAV realizou outras atividades, com a mesma relevância dos 
cines debates, como várias visitas institucionais e reuniões com a rede parceira.  
**Essa meta foi cumprida, mas com formato diferente do proposto. No formato de cine debate 
realizamos 01 atividade, mas foram realizadas outras atividades com o mesmo objetivo, mudando 
apenas o formato. As mesmas estão descritas abaixo.  
 
 

2.2.1 – Atividades Realizadas  

Programa Defensoria Amiga dos Direitos Humanos 

Data da ação: 30 de maio de 2015 

Local: Rua Marquês do Amorim s/n, Boa Vista, Recife.  

Horário: 08 horas 

Público: Usuários do CEAV e do CECH; advogados do CEAV e do CECH e Defensores 

Públicos.  

Tempo de duração: 04 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pelo advogado Bruno Araújo, esteve presente no Projeto Defensoria 

Amiga para acompanhamento ao atendimento de 03 usuárias do CEAV, sendo 01 mãe, 

01 companheira e 01 irmã da vítima direta de CVLI. 

As demandas apresentadas foram as seguintes: guarda da neta, filha da vítima 

direta de CVLI. A defensora que a atendeu e a orientou encaminhou-a para a própria 

Defensoria, “secção” especializada em guardas; a segunda usuária atendida foi 

encaminhada à Defensoria no intuito de receber dinheiro devido ao seu marido, que 

trabalhara dentro do sistema prisional quando detido estava. A defensora que a 

atendeu dará entrada a este ainda esta semana; já a terceira trouxe demanda 

referente à posse de terreno que se localiza na parte de trás de sua residência. Neste 

caso, como a usuária reside em Moreno, à defensora pública que a atendeu fez 

encaminhamento para a Defensoria Pública em Moreno, tendo a Sra. Eliza prioridade 

de atendimento.  

 

Mesa debate: “incidente de deslocamento de competência (idc) – 2; a luta por 

justiça: caso Manoel Mattos” 

Data: 10.04.2015 
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Organização: Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Local: Faculdade de Direito do Recife 

Descrição: Debate sobre o caso Manoel Mattos, advogado militante dos Direitos 

Humanos que fora executado, em 2009, por um grupo de extermínio que atua entre os 

Estados de Pernambuco e Paraíba - área também conhecida por Fronteira do Medo - 

por combater com austeridade violações a direitos, os mais distintos, de trabalhadores 

rurais na Mata Norte do Estado de Pernambuco, A federalização do caso é uma 

conquista inédita. Foi conseguida em 2010, graças à mobilização de diversas entidades 

que pressionaram para que a investigação e o julgamento do homicídio fossem 

transferidos para o âmbito da Polícia e da Justiça Federal. O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) autorizou a instauração do Incidente de Deslocamento de Competência 

(IDC), mecanismo previsto na Constituição desde 2004 para crimes que envolvam 

grave violação de direitos humanos. Este foi o primeiro caso de federalização, em 

crimes dessa natureza, do Judiciário brasileiro. 

 

Formação sobre a garantia da cidadania LGBT promovida pelo Centro Estadual de 

Combate à Homofobia (CECH) 

Data: 10.04.2015 

Organização: CECH – Centro Estadual de Combate à Homofobia 

Local: auditório da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) 

Descrição: Formação com o fim de esclarecer acerca de terminologias, especificidades 

no atendimento - visto que algumas expressões LGBT estão presentes nos 

instrumentais do CEAV - e dispositivos legais referentes ao contexto LGBT. Foram 

trabalhados conceitos como sexo biológico, identidade de gênero e orientação afetivo-

sexual. 

 

Lançamento da Campanha do CECH “O Trabalho TRANSforma” 

Data: 22.05.2015 

Organização: Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH) / Secretaria Executiva 

de Direitos Humanos (SEDH) 
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Local: Auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações - SINTTEL 

Duração: 4 horas 

Descrição: O evento de lançamento da campanha do Centro Estadual de Combate a 

Homofobia – CECH “O trabalho transforma” teve como principal objetivo estimular o 

acesso e permanência de pessoas trans no mercado de trabalho, com a construção de 

espaços legítimos e formais. O debate promoveu a reflexão sobre a importância da 

contratação e permanência no trabalho formal das pessoas trans. 

 

Divulgação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

Data: 22.05.2015 

Local: Auditório da Secretaria Executiva de Direitos Humanos - SEDH 

Duração: 3 horas 

Descrição: A capacitação contou com a participação de membros dos diversos 

programas da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, inclusive todos os membros 

do CEAV.  O evento teve como objetivo divulgar o trabalho desenvolvido pelo 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura para todos os profissionais da 

Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

Visita institucional ao Poder Judiciário de Arcoverde/PE 

Data: 11.02.2015  

Local: Arcoverde/PE 

Instituição: Descrição: A equipe do CEAV esteve em uma reunião com o juiz da Vara de 

Infância de Juventude de Arcoverde e a Promotora de Justiça lotada no município, 

para sensibilizá-los s sobre a atual situação de acolhimento da criança sobrevivente da 

chacina ocorrida no município de Poção. Ambos se mostraram bastante receptivos e 

engajados para contribuir com o ocorrido em Poção. 

 

Visita institucional ao CRAS Pina 

Data: 31.03.2015 

Local: Pina, Recife/PE 
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Descrição: A equipe do CEAV esteve no CRAS Pina, após uma visita aos familiares de 

uma vítima de CVLI do bairro, com o intuito de conhecer o serviço e a rede que cobre o 

território. Além de apresentar o programa e firmar parcerias. 

 

Visita institucional ao Conselho Tutelar Regional 04  

Data: 08.04.2015  

Local: Conjunto Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE 

Descrição: A equipe do CEAV esteve no Conselho Tutelar, após visita aos familiares de 

vítima direta de CVLI, em Vila dos Palmares, com o intuito de conhecer o serviço e a 

rede que cobrem o território, bem como estreitar laços, visto que a região prioritária 

de atendimento deste Programa, segundo os parâmetros determinados pelo Pacto 

Pela Vida, é a Área Integrada de Segurança 6 (AIS6), que compreende os Municípios de 

Jaboatão dos Guararapes e Moreno. A equipe do CEAV apresentou o Programa ao 

conselheiro tutelar que nos recebeu e foram firmadas parcerias futuras. 

 

Visita institucional à Rede Sócioassistencial e de Saúde de Paudalho 

Data: 09.04.2015 

Local: Município de Paudalho 

Descrição: A equipe do CEAV dialogou com a rede de assistência e de saúde do local 

para discutir um caso de CVLI ocorrido no município de Paudalho, haja vista que foi 

informada por um familiar de vítima de CVLI, que a família não tinha acesso à saúde, 

pois não recebia a presença dos Agentes Comunitários de Saúde no território, além de 

a equipe perceber um possível comprometimento psíquico de alguns dos familiares. 

Assim, a equipe dialogou com o Conselho Tutelar de Paudalho e com as agentes 

comunitárias de saúde Posto de Saúde do Loteamento Primavera I e II que se 

comprometeram a realizar uma visita domiciliar para adquirir mais informações. A 

equipe se dirigiu para a Secretaria de Saúde de Paudalho e repassou o caso de CVLI 

que ocorreu no município e, assim, as responsáveis ficaram de acompanhar de perto o 

caso e dar um retorno para o CEAV.  
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Visita institucional ao CREAS Regional – Agreste Central 

Data: 14.04.2015  

Local: Caruaru/PE 

Descrição: Reunião de articulação para acompanhamento das famílias dos 

conselheiros tutelares vítimas da chacina ocorrida na cidade de Poção. 

 

Visita institucional a Rede de Saúde de Moreno/PE 

Data: 22.04.2015  

Local: Secretaria de Saúde do Município e CAPS Acolher, Moreno/PE 

Descrição: Reunião com o propósito de realizar uma articulação com a Secretaria de 

Saúde do município, visto que é um local prioritário do CEAV. No CAPS a equipe 

dialogou com assistente social e com a coordenadora de saúde mental de Moreno. Foi-

nos relatado por elas a precariedade dos serviços de saúde no município. O CAPS esta, 

atualmente, em uma estrutura física, apesar de estar com a equipe completa, que não 

comporta atender os usuários em regime de hospital-dia e, desta forma, está 

atendendo apenas emergência. Após acolhermos os relatos das profissionais, 

apresentamos o CEAV e iniciamos uma parceria com o munícipio.  

 

Visita institucional ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 

Data: 28.04.2015  

Local: Macaparana/PE 

Descrição: Reunião com o assessor da coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família – NASF. Foi feita uma breve explanação sobre o trabalho do CEAV e, em 

seguida, informamos sobre a atual situação em que se encontra o adolescente 

sobrevivente da chacina ocorrida no município de Macaparana e a sua família, bem 

como sobre a necessidade dos atendimentos aos mesmos. 

 

Visita institucional CREAS Regional do Agreste Setentrional 

Data: 07.05.2015  

Local: Bom Jardim/PE 
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Descrição: A reunião visou                                                                                                                                                                                                                            

à apresentação, aproximação e articulação, para parcerias futuras, bem como 

demandá-lo em caso de repercussão que a supracitada equipe técnica do CEAV fora 

atender no Município de Bom Jardim, a 117 quilômetros da capital, Recife. 

 

Visita institucional à rede de saúde de Recife e Jaboatão dos Guararapes 

Data: 26.05.2015  

Local: Policlínica do Pina, CAPS Solar dos Guararapes, CAPSad Recanto dos Guararapes 

e Policlínica José Carneiro Lins - Municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes/PE 

Descrição: Reuniões com a rede de saúde de Recife e Jaboatão a fim de articular os 

locais para encaminhando para psicoterapia e psiquiatria para os usuários atendidos 

pelo Centro. 

 

Visita institucional ao CREAS Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE 

Data: 27.05.2015  

Local: CREAS Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE 

Descrição: Reunião com a coordenadora do CREAS municipal do Cabo de Santo 

Agostinho, a qual trouxe, dentre outras coisas, as inúmeras dificuldades encontradas 

por eles para absorver as demandas encaminhadas pelo CEAV e que, apesar da rede 

sócio-assistencial e de saúde do Município do Cabo de Santo Agostinho funcionar bem, 

há, devido à enorme demanda que eles já têm, dificuldade em assumir os casos de 

CVLI que o CEAV repassa mensalmente. Acertou-se, por fim, que se tentaria articular 

uma reunião com a coordenadora do CREAS Regional da RMR Sul. 

 

2.2.2 – Realização de cines debate a respeito do contexto da violência em 

Pernambuco e as possíveis políticas de reparação do Estado. 

 

9ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, filme “Que bom te ver 

viva”. 

Data da ação: 31 de março de 2015 
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Local: Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP, Recife.  

Horário: 14 horas 

Público: técnicos do CEAV, CIAPPI, PEPDDH, CECH e NAP, programas que compõem a 

Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

Número de participantes: 12 participantes 

Tempo de duração: 04 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pela advogada Elaine Alves e pelo psicólogo Josimar Souza, esteve 

presente na 9ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul exibindo o 

filme “Que bom te ver viva”. 

O material áudio visual apresentado trouxe a baila depoimentos de mulheres que 

participaram da militância política de esquerda no Brasil e sobreviveram às torturas 

sofridas durante o golpe civil e militar ocorrido no Brasil; como cada uma vivenciou esse 

período, como elas conseguiram seguir em frente e como estão à vida de cada uma hoje, 

tantas décadas depois.  

O filme tem relatos marcantes que nos fazem refletir sobre a dificuldade de ser 

um sobrevivente, uma vez que a população os ver como heróis, mártir. Além de frases 

que nos levam a ver as consequências do golpe civil e militar por outro ângulo: 

“Sobrevivente não é humano, assim como o torturador também não é”; “Tenho sensação 

de impotência ao contar as coisas ocorridas após a tortura”, dentre outras.  

 

Discussão e construção da Ação Cidadania Itinerante da Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado de Pernambuco 

Data da ação: 24 de março de 2015 

Local: Vice Governadoria – Palácio Frei Caneca, Recife.  

Horário: 9 horas 

Público: Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, o Secretário Executivo 

de Justiça, Eduardo Campelo e os técnicos do CIAPPI, PEPDDH e NAP, programas que 

compõem a Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

Número de participantes: 16 participantes 
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Tempo de duração: 02 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pelo advogado Bruno Araújo, esteve presente na reunião de ajustes do 

projeto piloto da Ação Cidadania Itinerante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

do Estado de Pernambuco. Na reunião fora apresentada a Ação Cidadania Itinerante bem 

como os serviços que nela seriam prestados, dentre eles: orientação jurídica cível e 

criminal; emissão de RG, certidão de nascimento e carteira de trabalho; mediação 

comunitária. A proposta inicial é que esta primeira Ação seja um protótipo e que a partir 

dela pense-se um formato uniforme para as demais Ações, com uma segunda reunião 

marcada para o dia 30/03/2015, às 9h30, no mesmo local da primeira, para que sejam 

expostas as impressões do primeiro evento, e sejam dadas sugestões para os próximos.  

  

Reunião de avaliação e aperfeiçoamento da Ação Cidadania Itinerante da Secretaria 

de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco 

Data da ação: 30 de março de 2015 

Local: Vice Governadoria – Palácio Frei Caneca, Recife.  

Horário: 9 horas 

Público: Consultora Técnica da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos Ana Gusmão, 

os técnicos CIAPPI, PEPDDH e NAP, programas que compõem a Secretaria Executiva de 

Direitos Humanos, a representante do PROCON/Pernambuco Danyelle Sena e a 

representante do Balcão de Direitos, Marta Maria Azevedo, dentre outros.  

Número de participantes: 12 participantes 

Tempo de duração: 02 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pelo advogado Bruno Araújo, esteve presente na reunião de 

aperfeiçoamento do projeto piloto da Ação Cidadania Itinerante da Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, realizada na Escola Rotary, no Alto do 

Pascoal. Na reunião, foram apresentados projetos e reparos que visem ao 
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aperfeiçoamento da Ação Cidadania Itinerante, com base no que foi feito na semana 

anterior (dia 26/03/2015), no Alto do Pascoal. Algumas ideias foram postas, dentre elas a 

presença de um defensor público no próximo mutirão, devido à excessiva demanda para 

a Defensoria Pública do Estado, bem como a presença de uma equipe técnica da 

secretária de para articular, na semana do mutirão, a população, lideranças comunitárias, 

Ong’s e outros atores sociais da comunidade a receber que irá receber a ação, a fim de 

divulgá-la.  

 

1ª Ação Cidadania Itinerante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado 

de Pernambuco 

Data da ação: 26 de março de 2015 

Local: Escola Rotary, Alto do Pascoal, Recife.  

Horário: 15 horas 

Público: Secretário Executivo de Justiça, Eduardo Campelo e os técnicos do CIAPPI, 

PEPDDH e NAP, programas que compõem a Secretaria Executiva de Direitos Humanos, 

do PROCON, do Balcão de Direitos e a população da comunidade do Alto do Pascoal e 

adjacências. 

Tempo de duração: 05 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pelo advogado Bruno Araújo, esteve presente na Ação Cidadania Itinerante 

da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, que teve como 

objetivo ofertar à população local diversos serviços, incluindo orientação jurídica. Neste 

contexto, foram realizados atendimentos a 16 pessoas, gerando 22 demandas e 19 

encaminhamentos; dentre estes, 13 para a Defensoria Pública, 01 para Delegacia de 

Polícia, 01 Cartório, 01 Instituto Tavares Buril, 01 Secretaria de Ressocialização, 01 para o 

CREAS, 01 Justiça do Trabalho. Estiveram presentes, dentre outros, além do supracitado 

representante do CEAV, representantes do CIAPPI (Simone Corrêa), PEPDDH (Rodrigo 

Otávio) e NAP (Alana Costa), programas que compõem a Secretaria Executiva de Direitos 

Humanos. A proposta inicial é que esta primeira Ação seja um teste e que a partir dela 

pense-se um formato uniforme para as demais Ações, com uma segunda reunião para 
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avaliação e aperfeiçoamento da ação marcada para o dia 30/03/2015, às 9h30, na Vice 

Governadoria, para que sejam expostas as impressões do primeiro evento, e sejam dadas 

sugestões para os próximos.  

 

2ª Ação Cidadania Itinerante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado 

de Pernambuco 

Data da ação: 18 de abril de 2015 

Local: Igreja Nossa Senhora das Graças, Engenho do Meio, Recife.  

Horário: 08 horas 

Público: Secretário Executivo de Justiça, Eduardo Campelo e os técnicos do CIAPPI, 

PEPDDH e NAP, programas que compõem a Secretaria Executiva de Direitos Humanos, 

do PROCON, do Balcão de Direitos e a população da comunidade do Engenho do Meio 

e adjacências. 

Tempo de duração: 04 horas 

Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência – CEAV, 

representado pelo advogado Bruno Araújo, esteve presente na Ação Cidadania 

Itinerante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco - 

SEJUDH. Esta é uma ação piloto da SEJUDH, em parceria com a Secretaria de Defesa 

Social - SDS na comunidade do Engenho do Meio, visando ofertar à população local 

diversos serviços, dentre estes, orientação jurídica. Neste contexto, foram realizados 

atendimentos a 35 pessoas, gerando 37 demandas e 27 encaminhamentos, dentre 

estes 10 à Defensoria Pública, 03 CIAPPI, 01 INSS, 01 Posto de Atendimento Autorizado 

do Seguro DPVAT, 02 PROCON, 01 Cartório, 01 Juizado Especial Cível, 01 Ministério 

Público, 02 Mediação de Conflito, 05 Justiça do Trabalho. Especificadas conforme a 

tabela abaixo: 

Casos por matéria Demandas Nº demandas 

Cível Guarda/regulamentação de visita 01 
Alimentos 05 
Retificação de certidão 
nascimento/casamento 02 
Divórcio/Dissolução de união estável 02 
Formalização de união estável 01 

24 
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Seguro DPVAT 02 
Dívidas 03  
Distrato 01 
Compesa/CELPE 02 
Usucapião 01 
Inventário/Renúncia de Herança 02 
Teste de paternidade 01 
Saúde - Direito Negado 01 

Penal Defensor para acompanhamento 
processual 0 
Orientação procedimento 
administrativo 0 
Orientação Jurídica/situação processual 
0 
Recambiamento 0 
Ameaçado no pavilhão dentro do 
presídio 01 
Desistência de ação 01 

02 

Trabalhista 06 06 

Previdenciário Benefício 01 
Pensão 01 
Revisão de aposentadoria 01 

03 

Tributário IPTU 0 00 

Informação/orientação  02 

 

 

2.3 PROMOVER FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CEAV JUNTO A REDE DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS, OBJETIVANDO GARANTIR ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO MAIS 

ADEQUADO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE CVLI 

 

Meta 3 

PROMOVER FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CEAV JUNTO A RDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
OBJETIVANDO GARANTIR ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO MAIS ADEQUADO PARA AS 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE CVLI 

Submeta 
Meta 

prevista 
Meta 

executada  

A – Realizar 05 oficinas de divulgação do CEAV e sensibilização 
a respeito do tema Direitos Humanos e Violência 

05 05 

 

2.3.1 Realização de oficinas de divulgação do CEAV e sensibilização a respeito do 

tema DH e violência 
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O Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência - CEAV - realizou de janeiro a 

maio de 2015, oficinas para divulgar seu trabalho e sensibilizar a sociedade civil e as 

instituições sobre violência e Direitos Humanos. Essas oficinas contaram com a 

participação de membros da sociedade civil, gestores de políticas sociais, profissionais 

dos CREAS municipais e regionais, membros dos conselhos tutelares, membros de 

delegacias e sindicatos, população em geral, dentre outros. 

O objetivo das oficinas foi além de visibilizar as ações do CEAV e suas principais 

atividades, estabelecer uma parceria para o encaminhamento das demandas relativas 

ao atendimento das famílias de vítimas de CVLI, bem como ouvir da população suas 

necessidades.  Outro ponto foi discutir a respeito da violência que perpassa por todos, 

seus ciclos e o que de mantenedor há nas famílias, comunidades, sociedades, bem 

como os direitos humanos como tema central de nosso trabalho e ação.  

A metodologia adotada para atividade foi à participativa, onde as intervenções 

foram feitas pelos (as) participantes durante a apresentação.  Os assuntos foram 

discutidos a partir do que foi trazido, dentre eles: a falta de estrutura dos serviços 

(pessoal, transporte, material), papel do CREAS, responsabilidades junto aos casos das 

famílias elencadas pelo CEAV, encaminhamentos das demandas e qual o fluxo destas, 

violência, violação de direitos, situações ocorridas, entre outros.  

 Data: 08.03.2015 

Local: Auditório da Secretaria Executiva de Direitos Humanos  

Público: Integrantes da delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa - DHPP e do 

Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco - SINPOL  

Tempo de duração: 03 horas 

Descrição da ação:  A equipe do CEAV, juntamente com outros programas 

desta casa - CECH, CIAPPI e NAP, apresentou o trabalho desenvolvido pelo 

CEAV à, objetivando o conhecimento e uma melhor percepção sobre o CEAV 

pelos interlocutores, bem como para estreitamento de laços a fim de 

desenvolverem-se parcerias futuras.  
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 Data da ação: 10.04.2015 

Local: Auditório da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, Recife.  

Horário: 09 horas 

Público: Equipes do Centro Estadual de Combate a Homofobia - CECH, Centro 

Integrado de Apoio e Proteção à Pessoa Idosa - CIAPPI, Núcleo de Acolhimento 

Provisório - NAP; Representantes do Sindicato dos Policiais Civis de PE – 

SINPOL; Representante da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP. 

Número de participantes: 30 participantes 

Tempo de duração: 03 horas 

Descrição da ação: O objetivo desta oficina foi de visibilizar as ações do CEAV, 

assim como dos outros programas da SEJUDH para os parceiros, a fim de 

sensibilizá-los sobre a dinâmica da Secretaria, visando o estreitamento de laços 

e fortalecimento de parcerias.  

 

 Data da ação: 23.04.2015 

Local: CREAS Municipal de Lajedo - Rua do Socorro, 83, Lajedo.  

Horário: 10 horas 

Público: Equipe Técnica do CEAV (Alexsandra Silva, Bruno Araújo e Ingrid Vier); 

Representantes do CREAS municipal, do CRAS, do NASF, do Conselho Tutelar e 

do Abrigo Casa Lar. 

Número de participantes: 14 participantes 

Tempo de duração: 03 horas 

Descrição da ação: Após a apresentação de cada um(a) dos(as) participantes, a 

equipe do CEAV falou sobre o serviço trazendo dados e casos que 

enriqueceram o debate e os técnicos presentes trouxeram algumas questões 

que foram discutidas acerca do objeto de trabalho do Centro.  A oficina foi 

realizada devido ao número elevado de CVLI’s praticados dentro dos limites da 

circunscrição de Lajedo. Ao final, articulou-se um retorno futuro para outras 

atividades de formação e também para o atendimento das demandas 
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levantadas junto às famílias atendidas. 

 

 Data da ação: 21.05.2015 

Local: Auditório da Secretaria Executiva de Direitos Humanos - SEDH 

Horário: 10 horas 

Público: equipe técnica do CEAV, psicólogos do NAP, CIAPPI, PEPDH e CECH; 

docentes e discente 8º período do curso de psicologia da UNINASSAU 

Número de participantes: 15 participantes 

Tempo de duração: 03 horas 

Descrição da ação: Possuiu como principal objetivo apresentar aos alunos, às 

alunas e aos/às demais interessados(as) o CEAV, assim como explicitar a 

dinâmica de serviços prestados pelos programas da SEDH no que se refere a 

prática da psicologia no contexto de violação de direitos, ameaças e violência. 

Refletiu-se sobre a importância da profissão para atender as demandas desse 

público, bem como o compromisso ético dos profissionais em relação à 

educação em direitos humanos, além disso, foi problematizada a importância 

da escuta clínica para avaliações de psicopatologias e questões referentes à 

saúde mental, álcool e drogas.  

 

 Data: 27.05.2015 

Local: Secretaria de Programas Sociais, Cabo do Santo Agostinho. 

Público: equipe técnica do CEAV (Bruno Araújo e Josimar Souza); equipe do CREAS 

Municipal do Cabo de Santo Agostinho; representante da Secretaria de Programas 

Sociais. 

Número de participantes: 06 participantes 

Tempo de duração: 03 horas 

Descrição da ação:  Esta atividade teve como objetivo divulgar o CEAV e 

sensibilizar os técnicos na temática de direitos humanos, visando uma 

aproximação entre os serviços, bem como esclarecimentos e posicionamentos 
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diante de alguns problemas, que são comuns aos CREAS Municipais. A 

coordenação do CREAS municipal do Cabo de Santo Agostinho trouxe, dentre 

outras coisas, as inúmeras dificuldades encontradas por eles para absorver as 

demandas encaminhadas pelo CEAV e que, apesar da rede sócio-assistencial e 

de saúde do Município funcionar bem, há, devido à enorme demanda que eles 

já têm, dificuldade em assumir os casos de CVLI que o CEAV repassa 

mensalmente. Ao afinal, acertou-se com a coordenadora do CREAS do Cabo 

articularia uma reunião com a coordenadora do CREAS Regional da RMR Sul, 

onde estariam presentes os coordenadores dos CREAS municipais daquela 

regional e o CEAV, com o intuito de se buscar alternativas ao problema 

apresentado.  

 

2.4. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CLÍNICA DO TESTEMUNHO EM PERNAMBUCO 
– POLÍTICA DE REPARAÇÃO NA ORDEM DA SAÚDE MENTAL EM PARCERIA COM A 
COMISSÃO DA ANISTIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 
 

Meta 4 

CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CLÍNICA DO TESTEMUNHO EM PERNAMBUCO – POLÍTICA 
DE REPARAÇÃO NA ORDEM DA SAÚDE MENTAL EM PARCERIA COM A COMISSÃO DA 

ANISTIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

Submeta 
Meta  

prevista 
Meta 

executada 

A - Participação em 01 audiência pública da Comissão Estadual da 
Memória e da Verdade 

01 00* 

B - Realização de 25 atendimentos/acompanhamentos a 
anistiados políticos e familiares. 

25 16 

C - Participação em 03 ações do Governo Presente 03 03 

*No período entre janeiro a maio de 2015 não houve audiência pública. 

 

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

Criada há mais de 10 anos, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça tem 

por objetivo promover a reparação de violações a direitos fundamentais praticadas 

entre 1946 e 1988, promovendo o reencontro do Brasil com seu passado. A princípio a 
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Comissão surgiu com um pedido de avaliar em torno de 10 mil pedidos de anistia e 

hoje têm mais de 100 mil pedidos protocolados. A Comissão de Anistia tem realizado 

várias ações, nos âmbitos coletivo e individual, entre elas: Projeto Marcas da Memória, 

Caravanas da Anistia, Audiências Públicas e Projeto piloto Clinicas do Testemunho.  

A Clínica surge pela Comissão da Anistia na medida em que quando julgava os 

pedidos de anistia política, percebia que a reparação moral e econômica, que vinham 

sendo praticados pelo Ministério da Justiça, não davam conta da dimensão de todo o 

dano que era causado às vítimas da ditadura. Essa reflexão de expandir o processo de 

reparação levou a comissão a organizar o projeto Clínica do testemunho ouvindo 

especialistas da área da saúde mental, para pensar como esses depoimentos que 

seriam dados pelas vítimas a Comissão da Anistia afetariam essa vítima 

psicologicamente, como eles mostrariam essa dimensão do sofrimento que talvez 

estivesse oculta e que não era percebida no processo jurídico da reparação.  

 Essa metodologia da Clínica começou a ser pensada em quatro estados, São 

Paulo com duas clínicas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Pernambuco. A ideia é que, 

através da oitiva da vítima, da devolução da voz, da possibilidade de falar aquilo que 

por tanto tempo foi calado, a vítima possa não só elaborar seu trauma de forma 

pública, mas ao mesmo tempo garantir a memória e a verdade sobre o passado, bem 

como ajudar a melhorar sua saúde, sua relação consigo mesma e com a história do 

país. 

O Projeto Clínicas do Testemunho visa trabalhar algumas consequências de mais 

de 21 anos de restrição e interrupção no direito ao projeto de vida das pessoas vítimas 

da ditadura. Faz-se uma reflexão em três níveis: 1- nem sempre é possível termos 

como detectar qual é o momento de maior dor, de maior sofrimento, ou seja, do que 

se projeta no tempo, porque é um conjunto de elementos que restringiram a 

potencialidade humana. 2 – a dimensão da transgeracionalidade. Como o dano é 

transgeracional. Quando a vida é interrompida aquela consequência é levada para 

dentro da convivência familiar da pessoa e até do tratamento, ela passa de geração em 

geração. 3  até que ponto é possível reparar? O que evidentemente não afasta do 

Estado o dever em tentar se redimir, de prestar esse serviço público, essa política 
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pública enquanto uma obrigação porque foi ele mesmo que causou esse prejuízo a 

essas pessoas. 

As chamadas Clínicas do Testemunho são parte de uma política que visa reparar 

erros cometidos por agentes do Estado brasileiro durante a ditadura. Entre estes, 

perseguições, tortura, desaparecimentos e assassinatos de supostos oponentes 

políticos. 

O projeto “Clínicas do Testemunho” é resultado de um longo processo de 

responsabilização do Estado que busca congregar diversos segmentos da sociedade 

civil brasileira na promoção da justiça, da verdade e da memória. Consiste na formação 

de núcleos de atenção psicológica para pessoas afetadas pela violência do Estado 

durante o período da ditadura militar.  

No caminho da justiça de transição, na construção da democracia a lacuna dos 

anos de silenciamento dá lugar a reparação na construção, da memória, da verdade e 

da atenção psicológica aos sobreviventes, através da Clínica do Testemunho. 

O processo de reparação individual e coletivo da memória está ligado à 

possibilidade de elaboração das marcas traumáticas da violência de Estado vividas 

pelos sujeitos. A atenção psicológica é uma das formas possíveis de elaboração, 

reinscrição e coletivização da experiência traumática pessoal.  

Desde o início das discussões acerca da implantação da Clinica do Testemunho 

como mecanismo de reparação na ordem da saúde mental para os anistiados políticos, 

a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através da sua Executiva 

de Justiça e Direitos Humanos se inseriu no debate com a clareza de que esta 

secretaria deveria contribuir com os trabalhos da Comissão da Anistia, e para isto, a 

partir da Chamada Pública de Projetos instituídas pela Portaria nº 16/2012, publicada 

pela D.O.U, de 26 de setembro de 2012, direcionou sua estratégia no sentido de 

identificar instituição da sociedade civil parceira que se enquadrasse nos critérios para 

se habilitar no certame.  

Mesmo com a divulgação do resultado da seleção, na qual a proposta ficou na 8ª 

colocação, não sendo possível o aporte financeiro, o Estado de Pernambuco assumiu o 

projeto por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através 
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de sua Executiva de Justiça e Direitos Humanos, sendo o Centro Estadual de Apoio às 

Vítimas de Violência - CEAV - o programa a coordenar e executa a clínica do 

testemunho em Pernambuco. 

Foi necessária a discussão e aproximação com a Gerência de Saúde Mental do 

Estado, com quem firmamos Termo de Cooperação para atendimento das pessoas 

inscritas na Clínica, o que na prática não aconteceu por não haver aderência dessa 

gerência na proposta ora apresentada, sendo necessário realizar articulações com 

profissionais particulares da saúde mental. 

Este é um ponto bastante delicado porque a Clínica do Testemunho é uma 

política na ordem da saúde mental e os profissionais do CEAV, apesar de fazer o 

acolhimento e escuta dos anistiados políticos e seus familiares, não podem realizar a 

psicoterapia e/ou análise, deixando a Clínica de Pernambuco numa situação mais 

delicada quanto às demais que contam em suas equipes com psicólogos, psicanalistas 

e psiquiatras. Além disso, até o mês de dezembro de 2014 não dispúnhamos de sala 

adequada para atendimento, só sanando esse problema quando nos foi cedida sala no 

Memorial da Verdade. Atualmente só temos uma psicanalista que atende de forma 

voluntária a demanda da clínica de Pernambuco, o que é muito pouco se 

considerarmos a demanda. 

O fato de não termos o aporte financeiro da Comissão da Anistia e o recurso do 

CEAV não ter condições de efetivar algumas ações importantes e urgentes, 

principalmente os atendimentos clínicos, a única Clínica do Testemunho que já 

trabalha num formato mais próximo de uma política pública é a de Pernambuco. No 

entanto, é necessário maior olhar para essa política importante e delicada em nosso 

Estado, tão atuante na época da ditadura e com muitas pessoas com sequelas e sem 

confiar nesse Estado que agora tenta ofertar uma reparação. 

Atualmente a Clínica do testemunho em Pernambuco é coordenada pelo Centro 

Estadual de Apoio às Vítimas de Violência, por ter a expertise no atendimento as 

vítimas de violência, sobretudo junto aos familiares de vítimas de CVLI. O CEAV 

trabalha com a temática da violência como um fenômeno multicausal, complexo e 

correlacionado com determinantes sociais, econômicos e culturais, o que reforça a 
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ideia de que o tema não pode ser analisado nem tratado fora da sociedade. Além 

disso, é a única Clínica que dar conta da violência de Estado atual, sendo convidada 

inclusive para falar de sua experiência em outros estados da federação, bem como de 

receber técnico da Comissão da Anistia para entender/compreender como realizamos 

esse trabalho juntos aos familiares de vítimas de CVLI. 

A Clínica do Testemunho de Pernambuco se coloca a disposição para participar 

das audiências públicas da Comissão da Memória e da Verdade, objetivando prestar 

apoio psicológico aos depoentes, antes e depois das audiências quando necessário 

e/ou quando somos solicitados. 

 

2.4.2 Realização de atendimentos a anistiados políticos e ou familiares 

A Clínica ocupa-se dos desdobramentos psíquicos e sociais das diversas formas 

de violência do Estado, inclusive das atuais. Os efeitos devastadores destes crimes 

incidem tanto no plano coletivo quanto no individual, com ressonâncias para as 

gerações seguintes. Por isso, faz-se necessário recuperar a memória, recontar a 

história, legando aqueles que nos sucedem o conhecimento e a verdade. 

Na maioria das vezes, a não elaboração coletiva das várias formas de violência de 

Estado podem regressar nas novas gerações, travestidas de crimes e de outras formas 

e ciclos de violência. Neste processo de Justiça de Transição em estamos atravessando 

o Projeto Clínicas do Testemunho, além de ser mais um instrumento de garantia do 

direito à memória, à verdade e de reparação psicológica, também lançará insumos 

para elaboração de políticas públicas e para que o horror não mais se repita. 

Os traumas de violência do Estado de exceção, ou seja, quando o Estado 

deliberadamente destrói as condições psicológicas e físicas daqueles cidadãos que ele 

tem o dever de cuidar, exige dele a reparação. É dever hoje na democracia que o 

Estado institua mecanismos de reparação integral: econômica (com indenizações); 

moral (pedidos de desculpas, sessões de homenagens públicas); Coletiva (construção 

de monumentos, que de forma indeterminada prestigia a todos os que tiveram na 

resistência democrática) e a psicológica (reparação da ordem da saúde mental). 
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De janeiro a maio de 2015 foi atendido um familiar de perseguido e morto 

político que recebeu anistia e dois ex-presos políticos (mulheres) também anistiadas. 

Desses três casos foram realizados 16 (dezoito) atendimentos/acompanhamentos a 

anistiados políticos e familiares. 

 

2.4.3. Participação em 03 ações do Governo Presente 

Garantir a igualdade de oportunidades e o acesso da população às ações do 

Governo nas áreas de maior vulnerabilidade. Esse é o objetivo do Programa Governo 

Presente de Ações Integradas para a Cidadania, que desde o dia 14 de julho de 2011 

foi instituído pela Lei Estadual nº 14.357. 

Criado em 2008, atuou na capital pernambucana mudando a realidade de 

localidades antes tomadas pela criminalidade, oferecendo aos moradores desses 

pontos mais cidadania e acesso as oportunidades. Em 2011, virou lei e foi 

reestruturado, ganhando novo recorte que atinge todas as macrorregiões do Estado - 

Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.   

Para executar essas ações, o Programa Governo Presente é responsável pela 

articulação permanente das 15 (quinze) secretarias estaduais, integrando políticas 

públicas para o desenvolvimento social nas áreas mais vulneráveis, discutindo em rede 

as prioridades de ações e controle social dos resultados. 

O público prioritário do Programa Governo Presente são segmentos sociais mais 

expostos à violência e criminalidade, como egressos do Sistema Socioeducativo e do 

Sistema Prisional, vítimas e autores de violência, pessoas em situação de ameaça, 

usuário e dependentes de drogas, entre outros. Dessa forma, Programa Governo 

Presente tem como mostrar e incentivar a população a participar das oportunidades 

oferecidas.  

Portanto, o CEAV é regularmente convidado a participar das ações do Programa 

Governo Presente, haja vista a expertise de sua equipe acerca das vítimas de violência, 

em especial, de CVLI e, nesse contexto, desenvolveu as seguintes atividades: 

 

 Oficina com Jovens sobre Violência 
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Data: 05.02.2015 

Local: Escola Estadual José Neves 

PÚBLICO: Estudantes e professores (as) da Escola.  

Nº de participantes: 15 jovens e 11 professores (as) da Escola. 

Duração: 04 horas. 

Descrição: Iniciamos a oficina falando sobre o CEAV e a SEJUDH e introduzimos 

o tema violência a partir dos números de atendimentos aos familiares vítimas 

de CVLI que trabalhamos na AIS6, especificamente Jaboatão dos Guararapes e 

Moreno. Questionamos por que ocorrem tantos assassinatos nestas 

localidades?  Após as várias respostas foi feito outro questionamento, sendo: o 

que é violência? Na discussão foi visto que os motivos que levam os homens 

jovens a serem as maiores vítimas dos crimes violentos, além do que foi falado 

pelos participantes, são os crimes de proximidades e o uso banal da violência. 

Esse ponto foi o mote para reflexão sobre o que se pode evitar para que haja 

menos casos de violência. Outro ponto da discussão foi o envolvimento maior 

dos homens nesses tipos de crimes.  Como link para fechar a discussão foi 

colocado que as diferenças entre homens e mulheres refletem nas violências 

cotidianas.  

 

 Oficina com Jovens sobre Violência com o tema: “Direitos Humanos e a 

Violência Contra a Mulher” 

Data da ação: 12.03.2015 

Local: Estação do Governo Presente Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes  

Horário: 09 horas 

Público: Alunos da Escola Estadual Desembargador José Neves Filho, equipe da 

Estação do Governo Presente Cajueiro Seco  

Número de participantes: 22 participantes 

Tempo de duração: 02 horas 

Descrição da ação: O evento teve como principal objetivo refletir o tema da 

Violência Contra a Mulher na perspectiva dos Direitos Humanos, em alusão a 
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comemoração do Dia Internacional da Mulher, tendo como serviços 

responsáveis para realização de oficinas o CEAV e o Programa Atitude Jaboatão. 

O principal objetivo foi promover a reflexão sobre os avanços e retrocessos na 

sociedade brasileira em relação aos Direitos Humanos, trazendo o recorte dos 

Direitos da Mulher, sobre os tipos de violências, sobre a Lei Maria da Penha (Lei 

nº 11.340) e sobre a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104, 2015), as Políticas de 

Enfrentamento e Prevenção a Violência Contra a Mulher e os serviços 

disponíveis na Rede Socioassistencial para esse público. Na ocasião também foi 

repassada informações da dinâmica de serviços prestados CEAV.  

 

 Data da ação: 12.03.2015 

Local: Educandário Magalhães Bastos, Várzea, Recife.  

Horário: 15 horas 

Público: Mulheres da Associação Internacional de Caridades – AIC, Pastoral da 

Mulher Marginalizada e Rede Um Grito Pela Vida 

Número de participantes: 32 participantes 

Tempo de duração: 02 horas 

Descrição da ação: As participantes desenvolvem atividades voluntarias junto à 

população de comunidades carentes da Região Metropolitana do Recife e sabe-

se que nessas abordagens aparecem casos de violência doméstica e sexual. O 

objetivo foi instrumentalizá-las no que concerne ao acesso aos equipamentos 

de apoio, rede de proteção e denuncia da violência sofrida pelas mulheres 

atendidas por elas. A oficina promoveu a reflexão sobre os avanços e 

retrocessos na sociedade brasileira em relação aos Direitos Humanos, trazendo 

o recorte dos direitos da mulher, sobre os tipos de violências, sobre a Lei Maria 

da Penha (Lei nº 11.340) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104, 2015), as 

políticas de enfrentamento e prevenção e os serviços disponíveis na para esse 

público. Na ocasião também foi repassada informações da dinâmica de serviços 

prestados pelo Centro Estadual de Apoio à Vítimas de Violência – CEAV.  
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2.5. CONSIDERAÇÕES 

 Considerando as dificuldades encontradas é possível afirmar que mesmo diante 

disto conseguimos avanços significativos, como: a parceira com o Governo Presente, 

uma maior adesão dos CREAS Regionais junto às demandas do CEAV, a parceria com a 

Polícia Civil - DHPP e a parceria firmada com o Centro de Referência em Direitos 

Humanos – CRDH Caruaru. 

De janeiro a maio de 2015, o CEAV foi incluído no calendário de atividades do 

programa Governo Presente numa tentativa de debater sobre violência, divulgar o 

programa e garantir o acesso da população às ações do Governo nas áreas de maior 

vulnerabilidade.  

Outro avanço foi uma maior adesão dos CREAS Regionais para encaminhamentos 

e atendimentos dos casos de CVLI das respectivas regiões. Parceria conquistada após 

muitas reuniões para explanação do trabalho do CEAV e a importância da atuação dos 

CREAS que está sendo confirmada com o envio ao CEAV com o retorno de vários 

relatórios de atendimentos. 

A parceria com a Polícia Civil está em fase de finalização. O objetivo é que o CEAV 

estreite a relação e a comunicação, a fim de obter informações sobre o andamento das 

investigações dos casos atendidos em que a família deseja acompanhar o inquérito, 

além de poder encaminhar familiares que queiram contribuir com mais informações 

sobre o ocorrido. Ressalta-se que as informações são de caráter geral e não causam 

nenhum prejuízo ao sigilo nem andamento das investigações, assim como a segurança 

dos familiares. São elas: a delegacia que acompanha o caso, a data da última diligência, 

se já existe suspeito, dentre outras. Tais informações, mesmo que genéricas, 

tranquilizam a família por saber que está havendo empenho para descobrir e punir os 

responsáveis pelo crime. 

Por fim, ainda se tem como avanço do ano de 2015 a parceria firmada com o 

Centro de Referência em Direitos Humanos – CRDH Caruaru que passou a atender 

junto com o CREAS Regional de Caruaru os casos de CVLI do Agreste Central. 
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Considerando que o principal objetivo do CRDH é construir uma nova vivência junto 

aos cidadãos pernambucanos no que diz respeito à temática de Direitos Humanos. 

No entanto é preciso salientar que descontinuidade do programa dificultou a 

execução das atividades planejadas pelo CEAV a serem executadas de janeiro a maio 

de 2015. Tivemos falta de combustível, automóvel e diárias, grande parte das 

atividades do Centro ficam impedidas de serem realizadas, prejudicando, 

espacialmente, o público beneficiado com as ações do programa.  

A falta de continuidade nos contratos fragiliza o trabalho da equipe, impede que 

as metas planejadas sejam cumpridas e deixam as vítimas direitas de violação de 

direitos e indiretas de CVLI sem um serviço de referência para atender suas demandas. 

O impacto dessas lacunas é sentido quando se avalia o Centro, uma vez que 

historicamente, o CEAV não vem conseguido passar um ano sem a quebra do contrato 

e descontinuidade em relação aos recursos.  

 

INGRID VIER 

Coordenadora do CEAV 

 

 

 

 

________________________________ 

MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS 

Diretor Presidente 

 

 

 

Recife, 10 de julho de 2015. 
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ANEXOS 

 

Oficina com as Mulheres da Associação Internacional de Caridades – AIC, Pastoral da 
Mulher Marginalizada e Rede Um Grito Pela Vida 
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Oficina com Jovens sobre Violência com o tema: “Direitos Humanos e a Violência 
Contra a Mulher”, em alusão do Dia Internacional da Mulher 
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Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, filme  
“Que bom te ver viva”. 
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Reunião de lançamento da Campanha pelo  

Fundo Nacional de Combate ao Racismo 
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Visita institucional – Conselho Tutelar Regional 4 Muribeca 

 

 
 

 
 
 

Reunião de articulação com a equipe do CREAS para oficina com a rede 
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Oficina de divulgação do CEAV e sensibilização a respeito do tema, Direitos Humanos 

e Violência com a rede socioassistencial do município de Lajedo 
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Oficina de divulgação do CEAV com o SINPOL e DHPP 
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Visita institucional ao CREAS e NASF - Macaparana 
 

 
 
 
 
 

Reunião com a rede parceira, Conselho Tutelar – Paudalho 
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Secretaria de saúde de Pesqueira 

 

 

Lançamento da Campanha “O Trabalho TRASNforma” 
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Reunião com as coordenadoras dos CREAS Regionais  
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Equipe de trabalho do Projeto Defensoria Amiga dos Direitos Humanos 

  
 

Oficina com a equipe do CREAS do Cabo de Santo Agostinho 
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Capacitação de divulgação do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura 
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Oficina com alunos e professores da UNISSAU  
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Capacitação com a Professora Maelda Lacerda 
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