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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades realizadas pela 

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

no mês de agosto de 2015. 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS: 

2.1. Ciclos de Estudos Internos  

Neste mês realizamos 04 ciclos de estudos internos. Os estudos internos foram 

voltados aos estudos dos casos que a equipe vem atendendo e encaminhando para a 

rede socioassistencial. Trata-se de um momento onde os casos são trazidos e a equipe 

debate e acorda sobre pontos da metodologia adotada. A equipe vem mantendo um 

encontro semanal para discutir caso a caso, não só na perspectiva dos encaminhamentos, 

mas no ajuste da metodologia.  

Dentre os momentos de estudo da equipe houve dois momentos externos, onde 

os técnicos que participaram fizeram o repasse das informações. Estes momentos serão 

descrito em outro tópico deste relatório.  

Esta atividade tem como objetivo instrumentalizar os técnicos, visando melhorar o 

atendimento do CEAV, assim como prepará-los para uma melhor didática e condução, 

tanto junto aos familiares em atendimento, quanto aos grupos que ministramos 

oficinas, curso, etc..  

 

2.2. Atendimento, acompanhamentos e visitas as vítimas e familiares. 

- Atendimentos aos Casos de Violação de Direitos  

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

realizou 07 (sete) atendimentos referentes a casos de violação de direitos, sendo 03 

(três) do sexo feminino e 04 (quatro) do sexo masculino, conforme descreve quadro 

abaixo. 
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CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 59/15 (antigo) 03 -- 01 

Caso nº 72/15 (antigo) 01 01 -- 

Caso nº 124/15 (novo) 02 -- 02 

Caso nº 126/15 (novo) 01 03 -- 

 04 casos 07 Atendimentos  04 03 

 
Resumo dos casos de violação de direitos atendidos no mês de agosto de 2015: 
 
Caso nº 59: A demanda trazida pelo usuário está relacionada com o processo criminal contra um 
grupo do Movimento Sem Terra (MST) que ocupou o engenho Poço Dantas onde ele morava e 
tinha posse há 8 anos. As pessoas do MST o acompanharam por um caminho para que fosse 
embora do local sem levar seus pertences, inclusive um automóvel e os animais que criava. 
Retornou depois e viu a casa toda destruída, assim como seu carro e sua plantação. Ele tirou 
fotos e procurou a delegacia. Fez um BO e no dia da audiência de mutirão ele perdeu o horário 
e não compareceu; por esse motivo o processo foi arquivado. Após esse episódio ele voltou para 
casa da mãe com a esposa e o filho de 04 anos, que no dia da expulsão não estavam em casa. 
Algum tempo depois sua esposa foi embora morar com parentes e levou a criança e não deixa 
o usuário ter contato com a mesma. Atualmente ele deseja muito ficar com o filho de 04 anos e 
já tentou dar entrada num processo de guarda, mas segundo ele a documentação foi perdida na 
Defensoria Pública de Jaboatão. O usuário foi encaminhado ao Programa Defensoria Amiga e a 
equipe vem acompanhando o caso. 
 
 CASO nº 72: A demanda trazida pelo usuário diz respeito a uma violação de direitos sofrida após 
o falecimento da companheira do usuário, pois o mesmo foi posto para fora do local onde 
residia, pelos familiares da sua companheira, apenas com a roupa do corpo. A equipe do CEAV 
acompanhou o usuário até a defensoria pública para tentar uma conciliação com a família e, 
caso não fosse possível à conciliação o usuário ingressaria com uma ação judicial. Em seguida, a 
equipe acompanhou o usuário na delegacia para prestar o BO sobre tal violação e para a retirada 
dos seus pertences, documentos pessoais e medicamentos da residência e ao final, a equipe o 
conduziu até a casa de uma amiga para deixar os seus pertences. O usuário foi encaminhado ao 
Programa Defensoria Amiga e a equipe vem acompanhando o caso. 
 
 
 CASO 124: O caso em tela refere-se à prisão de um jovem de 22 anos suspeito de assassinar um 
policial militar no bairro de Areias. Os familiares do jovem buscaram o serviço a fim buscar 
informações para onde o acusado foi levado, uma vez que não conseguiram saber quando foram 
até a Delegacia de Homicídios e Proteção À Pessoa – DHPP após a prisão do suspeito, bem como 
pela suspeita de tortura sofrida pelo mesmo durante a sua prisão. De acordo com os familiares, 
a suspeita de tortura cometida contra o acusado deve-se ao fato de, no momento em que as 
mesmas sofriam agressões verbal, patrimonial e moral durante uma suposta investigação 

http://www.institutoensinar.org/


 

4 
____________________________________________________________________________________________________________      

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   
 

policial que antecedeu a prisão de acusado, supostos policias diziam que iriam matá-lo por ele 
ter tirado a vida de um policial, homem de família e trabalhador.  
Encaminhamento: Usuária encaminhada ao MECPT/PE. 
 
CASO nº 126: A usuária fez uma retrospectiva das violações de direitos que sofreu desde 2012 
em decorrência da venda de uma casa. Um homem procurou a família demonstrando interesse 
na compra casa e disse que era padre da igreja do bairro. O valor da casa foi dividido em várias 
parcelas, mas o padre não cumpriu o acordo. Falou que ele possuía um casarão na parte história 
de Olinda e que ela podia passar um tempo lá, já que estava sem condições de pagar aluguel.  
Nesse período ela engravidou e foi morar nesse casarão com seus 02 (dois) filhos adolescentes 
e sua mãe. Por se queixar do local ao padre o mesmo teria indo até o casarão e humilhado e 
agredido a usuária, grávida na época. Após esse episódio a usuária foi obrigada a se retirar do 
local. Ela procurou Dom Fernando Saburido e contou a história. O mesmo orientou que o padre 
resolver suas questões com a usuária, questionando se o mesmo iria deixar que uma mulher 
grávida e com filhos fossem despejados, porém o padre ignorou a tentativa de sensibilização do 
Dom e não fez nada para impedir o que se seguiria a posteriori. A mesma foi morar num morro 
numa casa cedida por conhecidos. Teve sua filha num um parto e pós-parto complicado, hoje 
está trabalhando como costureira. A mesma quer justiça seja feita e que ela possa ter de voltar 
o que é dela e que o padre a peça desculpa, bem como que chegue ao papa toda situação que 
ela passou afim de que o padre seja afastado da igreja. 
A usuária foi encaminhada ao Programa Defensoria Amiga e a equipe vem acompanhando o 
caso. 
 

- Abordagens realizadas aos Casos de CVLI da AIS 6 

No mês de Agosto de 2015 foram assassinadas 26 pessoas da AIS 6 (Jaboatão dos 

Guararapes e Moreno), sendo 23 homens e 03 mulheres.  

O foco prioritário do atendimento do CEAV são 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).  

Neste mês as abordagens foram prejudicadas devido ao funcionamento precário 

do Instituto de Medicina Legal – IML. O Instituto teve momentos de paralização durante 

o mês, no qual a equipe do CEAV ficou impossibilitada de obter as informações 

necessárias. Devido a isto nota-se, também que não houve, por parte dos funcionários 

o empenho em registrar o contato telefônico do familiar que liberou o corpo. Essa 

informação é imprescindível para o trabalho desenvolvido pelo CEAV. Dos 26 casos de 

CVLI registrados na AIS 6 tivemos 12 casos sem contato do familiar que fez a liberação 

do corpo. Sem esse dado não temos como contatar a família. O quadro abaixo quantifica 

e explicita as diversas situações da abordagem.  
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Quadro quantitativo das abordagens realizadas aos Casos de CVLI da AIS 6 

Quantitativo de CVLI em Agosto na AIS 6 =  26 CVLI’s 
23 homens/ 03 mulheres 

ABORDAGENS 

02 Famílias  Aceitaram o atendimento  

12 Famílias Sem número telefônico para contato 

04 Famílias  Número fornecido não funciona 

04 Famílias Recusou o atendimento  

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

26 abordagens realizadas 
 
 

- Atendimentos realizados aos casos de CVLI ocorridos em Agosto da AIS 6  

A equipe técnica do CEAV, durante o mês de agosto de 2015, registrou 02 casos e 

realizou 08 atendimentos aos familiares das vítimas diretas de CVLI da AIS 6. Os 

familiares atendidos, ou seja, as vítimas indiretas, em maioria foram do sexo feminino, 

mães, irmãs, avó. Do sexo masculino atendemos os pais das vítimas diretas.  

No entanto, devido a recorrente falta de recursos, principalmente no mês de 

junho, onde o CEAV ficou sem carro para realizar as visitas causando um acumulo da 

demanda. A demanda reprimida de junho foi abordada no mês de julho e algumas visitas 

agendadas para o mês de agosto, devido à disponibilidade da família e agenda da equipe 

que acumulou a demanda de junho e julho. Diante disto, ainda em agosto registra-se 04 

casos de CVLI ocorridos na AIS 6 em junho que resultou em 07 atendimentos, como 

descreve quadro abaixo.  

 

CASOS DE CVLI’S E ATENDIMENTOS NA AIS 6 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

CVLI’S ocorridos em Agosto/15 na AIS 6 

Caso nº 144/2015  04 01 03 

Caso nº 146/2015 05 01 04 

02 casos  09 atendimentos  02 07 

CVLI’S ocorridos em Junho/15 na AIS 6 

Caso nº 138/2015 02 -- 02 

Caso nº 141/2015 02 -- 02 

Caso nº 142/2015 01 -- 01 
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Caso nº 143/2015 02 01 01 

04 casos 07 atendimentos  01 06 

Totalizando  

06 casos 16 atendimentos 03 13 

 
Resumo dos casos de CVLI da AIS 6 atendidos no mês de Agosto de 2015: 
 
Caso 138: o atendimento deu-se na casa da amiga da usuária.  a mesma não consegue entrar 
em sua residência, nem chegar próximo a casa, porque se lembra do seu filho. Questionada 
sobre o motivo do homicídio, ela nos informa que não entende o porquê do acontecido por que 
o filho era um bom menino, completou os estudos e serviu ao exército. Ele tinha uma 
companheira e um filho, 06 meses. Chamou-nos atenção o fato da usuária reforçar por várias 
vezes que seu filho não tinha medo de sair nas ruas, nem para fazer biscaites com seu pai, dando 
a entender que o jovem poderia ter algo que o ameaçasse, mas não temia. Verifica-se que ela 
ainda está muito abalada e chora sempre que toca no assunto da morte do filho.  
Encaminhamentos: acompanhamento psicológico; 
 
Caso 141: a usuária fala que sua filha sempre foi uma criança tranquila e aos 12 anos era 
introvertida, não falava muito, mas sempre foi estudiosa e frequentava regularmente a escola. 
Ela relata que aconteceu tudo de maneira muito rápida, em apenas um ano, um ano e meio. Ao 
perceber que a filha estava utilizando substancias psicoativas, e que já estava bem avançada, 
vez que a adolescente estava muito magra e passava o dia fora de casa. Ela saia para encontra-
la bem tarde da noite, e em lugares demasiadamente sujos. Percebendo que não poderia 
continuar daquela maneira, ela procurou o Conselho Tutelar, pois seu desejo era amarrar a filha 
na cama e trancá-la para que a mesma não saísse, nem fizesse o uso de drogas e ela pudesse 
trabalhar. O Conselheiro Tutelar informou que ela não poderia fazer isso, por ser uma espécie 
de tortura, cárcere privado e poderiam denunciá-la por tal atitude. A usuária foi informada do 
assassinato da filha por moradores da área, que já sabiam da situação. Ademais, a usuária traz 
que possui um quadro de saúde debilitado, visto que já foi operada devido à embolia pulmonar 
e que, por isso, também toma medicações pós-operatórias. 
Encaminhamentos: Orientação jurídica quanto ao caso; Psicoterapia para a mãe, a irmã e a tia 
da vitima direta; Acompanhamento psiquiátrico e Clínico Geral para tia. 
 
Caso 142: A esposa da vitima direta informa que não sabe o motivo do homicídio. Acredita que 
por o marido ser estrangeiro as pessoas achavam que eles tinham dinheiro. Coloca também que 
ele era ingênuo e juntou-se com pessoas de má fé. A filha mais velha da usuária foi trabalhar na 
Espanha e conheceu a vitima direta e teve um relacionamento com ele, onde nasceu uma 
criança, hoje com 6 anos. Após um tempo a mãe foi morar com a filha e a neta na Espanha e 
casou-se com a vítima direta para obter o visto e permanecer no país, daí a o matrimônio se 
consolidou e eles resolveram cuidar da criança. Em 2014 a Sra. Fátima resolveu retornar ao 
Brasil. Segundo ela, o casal resolveu alugar casa em Muribeca rua por ter aluguéis mais barato. 
Em atendimento as vítimas indiretas (mãe e filha), foi possível observar que a mãe encontra-se 
emocionalmente abalada, apresentando, segundo ela, crise nervosa, insônia, medo e muita 
tristeza. Quanto a criança não se percebe, em breve atendimento, nenhuma atitude 
diferenciada diante do ocorrido. No entanto a Sra. Fátima traz que a menina faz muitas 
perguntas sobre o que aconteceu com o pai, mas segundo ela nada preocupante. Há ainda uma 
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preocupação pelo fato do Sr. Francisco ser estrangeiro e mesmo antes do sepultamento o 
Consulado Espanhol fez contato com a ela, assim como os familiares que moram lá.  
Encaminhamentos:  
Atendimento psicológico; Realizar contato com a DHPP para agilizar depoimento e entrega do 
B.O. para tradução.  
 
Caso 143: A mãe da vítima direta informou que ele não residia com ela, mas com a 
esposa/companheira no bairro da Mustardinha e que devido a brigas conjugais, estava passando 
uma temporada com ela, no Curado IV. Conta que após sua morte, a esposa/companheira 
alugou uma casa nas proximidades, pois gosta do convívio familiar. A mãe também trouxe que 
o mesmo não completou os estudos, que passou maior parte do tempo morando com sua avó 
materna. Acerca do seu círculo de amigos/as e convivência, a mãe trouxe que apenas sabia de 
seu convívio com os familiares que sempre foi muito bom, que ele era muito querido por 
todos/as da família, mas que não sabia dizer sobre as demais pessoas, que “da porta pra fora” 
ela não sabia nada do filho, mas que ele sempre foi o que lhe deu mais trabalho, pois embora 
os outros dois filhos, um de 22 anos e o outro de 19 anos. O mais velho trabalha e é quem 
sustenta financeiramente a casa, como mecânico de refrigeração. Já, o segundo, andou fazendo 
alguns bicos, mas por conselhos dela, irá voltar a estudar. 
Encaminhamentos: Não houve demanda para o CEAV.  
 
Caso 144: A família está muito abalada e informou que a vítima direta era muito inteligente e 
chegou a iniciar o ensino médio, vindo há falecer pouco tempo depois de completar 18 anos. A 
família informa que o mesmo, aos 14 anos, experimentou drogas e, após certo tempo passou a 
se envolver com o tráfico. Segundo seus familiares, a vítima direta tinha uma boa relação com a 
família, sendo muito bem quisto por todos, em especial as irmãs que estão com o 
comportamento bastante mudado depois do falecimento dele chegando a falar em suicídio. 
Segundo os pais da vítima direta, o jovem não se conformava com o divórcio dos pais, mas tinha 
uma boa relação com os dois, inclusive ainda recebia pensão de seu pai que sempre o ajudou 
psicológica e financeiramente numa tentativa de afastá-lo do tráfico. Porém, o jovem, segundo 
seus familiares, gostava de dinheiro fácil e continuava envolvido com a criminalidade, inclusive 
inserido em diversas brigas e, assim, fazendo inimigos. A mãe da vítima direta relata que o jovem 
teve uma passagem pelo CENIP.   
Encaminhamentos: Orientação jurídica; Psicoterapia as irmãs da vítima direta. 

 
Caso 146: A família parecia ainda está muito abalada com a perda brutal do jovem assassinado 
com 6 tiros, que segundo os mesmos, o motivo foi um suposto envolvimento em uma briga. 
Segundo a avó, o jovem estava residindo com ela, o seu esposo e uma irmã. Além disso, afirmou 
que a vítima direta tinha um filho de 2 anos que residia com sua genitora e que o jovem era 
muito bom e não tinha envolvimento com atos criminosos nem fazia uso de substancias 
entorpecentes. Contudo, no B.O. registrado para o caso consta que o jovem era usuário de 
drogas. A família alega que até o momento nenhum de seus membros foi ouvido pela Polícia e 
que o CEAV foi o primeiro órgão a procurá-los, alega ainda que no local do homicídio havia 
câmera e essa informação foi repassada para a Polícia. Ao ser questionada sobre o interesse em 
acompanhar o inquérito, a família deixou bem claro o seu interesse nesse acompanhamento.  
Encaminhamentos: Realizar contato com a DHPP para verificar andamento das investigações. 
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- Abordagens realizadas aos Casos de CVLI em Recife 

No mês de Agosto de 2015 foram assassinadas 53 pessoas em Recife, sendo 51 

homens e 02 mulheres.  

Dos 53 casos de CVLI registrados pela Infopol ocorridos em Recife tivemos 11 casos 

sem contato do familiar que fez a liberação do corpo, como já descrito acima esse dado 

é imprescindível para efetivação do trabalho do CEAV. O quadro abaixo quantifica e 

explicita as diversas situações da abordagem.  

Quantitativo de CVLI em Agosto em Recife = 53 CVLI’s 
51 homens/ 02 mulheres 

ABORDAGENS 

02 Famílias  Aceitaram o atendimento  

05 Famílias  Visitas agendadas para setembro 

11 Famílias Sem número telefônico para contato 

16 Famílias  Número fornecido não funciona 

08 Famílias Recusou o atendimento  

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

07 Famílias  Tempo insuficiente para realizar o primeiro contato (8 dias pós morte) 

53 abordagens realizadas 

 

- Atendimentos realizados aos casos de CVLI ocorridos em Agosto em Recife 

Foram realizados 03 atendimentos aos familiares de uma vitima direta de CVLI no 

bairro de Cavaleiro, Recife.  Os familiares atendidos, ou seja, as vítimas indiretas foram 

à mãe e a irmã. 

 

CASOS DE CVLI’S ATENDIDOS EM RECIFE 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 145/2015 03 -- 03 

01 caso 03 atendimentos  00 03 

 

 

Caso 145: a mãe da vítima direta, diz estar muito triste com o ocorrido, posto que seu 
filho caçula não tinha envolvimento com drogas ou com “pessoas erradas”, que era um 
bom rapaz, tinha um filho de 14 (catorze) anos que, no momento, está com a mãe no 
Rio de Janeiro. Ela relata que soube da notícia do ocorrido por telefone, por sua filha, 
que tudo foi muito rápido e de repente e, aparentemente, o motivo teria sido “muito 
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bobo”. Haja vista que o filho teria ido ao “troca-troca”, alguém tropeçou, derrubando 
suas coisas e, por isso, houve uma discussão e, assim, esse alguém teria se irritado com 
a discussão, voltado para casa, pego uma arma e o matado. A vítima direta estava 
desempregado e era analfabeto.  
Encaminhamentos: Rede de saúde; Inclusão em grupos e atividades de recreação, 
cultura e lazer (CRAS Totó). 
 

- Abordagens realizadas aos Casos de CVLI da AIS 8 e AIS 11 

A equipe do CEAV foi acionada, no uso e suas atribuições para prestar 

atendimento a dois casos de CVLI’s ocorridos no mês de agosto, sendo um caso de uma 

mulher transexual morta em Carpina (AIS 11) e de um reeducando assassinado na 

penitenciária Barreto Campelo em Itamaracá (AIS 8). As famílias foram abordadas e 

aceitaram a visita.  

 

- Casos e Atendimentos realizados em Agosto na AIS 8 e AIS 11 

A equipe técnica do CEAV, durante o mês de agosto de 2015, registrou 02 casos e 

realizou 03 atendimentos aos familiares das vítimas diretas de CVLI da AIS 8 e 11. Os 

familiares atendidos, ou seja, as vítimas indiretas foram do sexo feminino, mães e irmãs.  

O quantitativo de casos e atendimentos realizados pela equipe do CEAV segue 

descrito no quadro abaixo: 

 

CASOS DE CVLI’S E ATENDIMENTOS NAS AIS’s 8 e 11 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

CVLI’S ocorridos em Agosto/15 na AIS 6 

Caso nº 137/2015  01 -- 01 

Caso nº 140/2015 02 -- 02 

02 casos  03 atendimentos  -- 03 

 

Resumo dos casos de violação de direitos atendidos no mês de agosto de 2015: 
 
Caso 137: O atendimento deu-se no Mercado Público de Carpina/PE, local de trabalho da 
usuária. Ela fez uma retrospectiva história do dia do crime. Na madrugada recebeu a noticia 
através de um amigo da sua filha, juntamente com a polícia sobre o acontecido. A usuária 
informa que aceitou a transexualidade do filho (embora confunda com a homossexualidade). 
Quando o filho assumiu sua transexualidade o genitor foi embora. A equipe questiona se haveria 
algum incomodo ao nos referir a sua filha pelo nome feminino, uma vez que era assim que a 
vítima preferia ser chamada, ela informa que não haveria problemas. Diz que sua filha não era 
usuária de nenhuma droga, terminou o ensino médio e queria cursar culinária. Cozinhava bem 

http://www.institutoensinar.org/


 

10 
____________________________________________________________________________________________________________      

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   
 

e que, inclusive, trabalhou como garçonete, mas que já não estava mais exercendo a função ao 
falecer. Fala que tem outro filho que é usuário de drogas.  
Encaminhamentos: CRAS resgate do Bolsa Família; rede de saúde mental para avaliação e 
acompanhamento psicológico e psiquiátrico para o irmão da vítima direta;  
 
Caso 140: A matriarca da família teve 08 filhos(as), sendo 04 mulheres e 04 homens. Todos os 
filhos homens já são falecidos. Incialmente a família relata que todas as mortes estão 
conectadas, haja vista o grande sentimento de vingança presente nos homens da família em 
decorrência da morte do primeiro irmão décadas atrás. No entanto, não fica claro para a equipe 
a conexão entre as mortes. Sobre o ocorrido, a família relata que vitima direta, estava se 
recuperando de uma cirurgia de apendicite e, por isso, mal estava conseguindo andar. Que era 
dia de visita no presídio, que tinha muita gente na hora do acontecido, que, ao contrário do que 
a Polícia afirma, ele não teria tentado fugir, posto que, como aduzido, ele não teria condições 
físicas para tal.  
Encaminhamentos: Encaminhar para a Defensoria Amiga; Orientações jurídicas sobre a 
retenção dos documentos retidos e acompanhamento do processo; Rede de Saúde para a mãe 
da vitima direta; Acompanhamento psicológico para toda família. 

 

Considerando os números relativos às abordagens e atendimentos realizados no 

mês de agosto, ver-se que a meta não foi alcançada, porém vale ressaltar algumas 

peculiaridades que precisam ser elencadas, como: 

- Equipe desfalcada, ou seja, necessitando de mais um psicólogo; 

- Salários atrasados e sem perspectiva de regularidade da situação; 

- Sem contratação na CTPS da equipe do Centro; 

- Contingenciamento de combustível; 

- Certa resistência dos familiares abordados em aceitar atendimento. 

Com relação aos familiares de vítimas de CVLI ao longo do Estado no mês de 

Agosto, realizamos os seguintes encaminhamentos para os CREAS Regionais e 

Municipais, totalizando 302 (duzentos e setenta e seis) encaminhamentos, assim 

distribuídos: 

 20 casos para o Agreste Meridional; 

 15 casos para o Agreste Setentrional; 

 65 casos para o Agreste Central; 

 17 casos para a Mata Norte; 

 22 casos para a Mata Sul; 
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 109 casos para a Região Metropolitana, exceto Jaboatão dos Guararapes e 
Moreno, que compreendem a AIS 6; 

 05 casos para o Sertão do Araripe; 

 04 casos para o Sertão Central; 

 04 casos para o Sertão do Pajeú; 

 10 casos para o Sertão do Moxotó; 

 04 casos para o Sertão de Itaparica; 

 27 casos para o Sertão do São Francisco. 

 

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

correspondentes, 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.  

 

2.3 Visitas institucionais 

Foram realizadas duas visitas institucionais no mês de junho: 

- Visita ao IML 

A visita ao IML é 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. 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. Temos hoje um fluxo estabelecido e uma parceria institucional consolidada.  

 

- Visita institucional a Policlínica José Carneiro Lins  

A equipe do Centro Estadual de Apoio às Vitimas de Violência – 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 
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o CEAV atende reside nas proximidades e veem na 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. 

 

2.4. Participação em Ações do Governo Presente 

Data da ação: 14 de agosto de 2015 

Local: Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Avenida Herculano Bandeira, 471 – 

Pina/Recife 

Duração da ação: 5 horas 

Descrição da ação: 

O evento “Conexão Comunidade” realizada pelo Governo Presente em parceria 

com o Instituto JCPM contou com uma divulgação dos serviços do Centro Estadual de 

Apoio às Vítimas da Violência – CEAV.  

O objetivo do evento foi oferecer diversos serviços gratuitos para a comunidade, 

bem como divulgar os serviços disponibilizados pelas diversas secretarias do Estado. 

Dentre os serviços oferecidos destacam-se: atendimento comercial da Celpe e Compesa 

com negociação de débitos; cadastro e atualização do NIS e Bolsa-Família; palestras 

sobre saúde e bem-estar; emissão de documentos; serviços de saúde: teste de glicemia, 

aferição de pressão, citopatologia e mamografia, triagem odontológica, exame 

oftalmológico, etc; bazar solidário e; orientações para o mercado de trabalho.  

O evento “Conexão Comunidade” teve uma participação muito grande da 

população e a equipe técnica do CEAV, representada pelas advogadas Elaine Alves e 

Maíra Kerstenetzky, conseguiram fazer uma boa divulgação dos serviços do Centro 

Estadual de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV, bem como da Secretaria Executiva de 

Direitos Humanos do Estado. 

 

2.5. Ação Itinerante – “É meu direito”  

Data da ação: 14 de agosto de 2015 

Local: Escola Estadual São José - Avenida da Floresta, 130, Janga/Paulista 
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Público: população em geral 

Tempo de duração: 05 horas 

Descrição da ação:  

Este evento foi realizado na comunidade do Tururu no Janga e teve como 

principais atividades orientação jurídica e encaminhamento de demandas a Defensoria 

Pública do Estado; promover mediação de conflitos; fiscalização pelo PROCON; retirada 

de documentos, dentre outros. 

Os atendimentos para orientação jurídica foram relativos aos mais variados 

temas do direito, tais como: direito penal, direito de família e direito do trabalho. A 

equipe de advogados foi composta por 04 profissionais, sendo: 02 do Centro Estadual 

de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV (Elaine Alves e Maíra Souto) e 02 do Patronato.  

Ao final, foram contabilizados 09 (nove) atendimentos relativos à orientação 

jurídica. A equipe presente na ação fez uma avaliação muito positiva do trabalho 

desempenhado dos(as) advogados(as) junto a população atendida, bem como da 

organização do evento. 

 

Data da ação: 28 de agosto de 2015 

Local: Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição - Rua Artur Lício, nº 221, Pina/Recife  

Público: população em geral 

Tempo de duração: 05 horas 

Descrição da ação:  

O Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV, esteve presente na 

ação itinerante intitulada “É meu direito”. Este evento foi realizado na comunidade do 

Bode/Pina e teve como principais atividades orientação jurídica e encaminhamento de 

demandas a Defensoria Pública do Estado; promover mediação de conflitos; fiscalização 

pelo PROCON, retirada de documentos, dentre outros. 

Os atendimentos para orientação jurídica foram relativos aos mais variados 

temas do direito, tais como: direito penal, direito de família e direito do trabalho. A 

equipe de advogados foi composta por 05 profissionais, sendo: 01 do Centro Estadual 

de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV (Maíra Souto), 01 do Patronato, 01 do Núcleo 

de Apoio e outros.   

Ao final, foram contabilizados 04 (quatro) atendimentos relativos à orientação 

jurídica e a equipe fez uma avaliação muito positiva do trabalho desempenhado 

pelos(as) advogados(as), bem como da organização do evento. 
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2.6. Participação em Eventos 

Seminário ''Direitos da criança e do adolescente e a promoção da igualdade racial'' 

Data da ação: 20 de agosto de 2015 

Local: Auditório do Fórum Rodolfo Aureliano, Recife/PE  

Horário: 9 horas 

Descrição da ação:  

A equipe técnica do CEAV, representada pela advogada Maíra Kerstenetzky, 

esteve presente no seminário promovido pelo Centro de Estudos das Relações do 

Trabalho e Desigualdade (CEERT), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco 

(MPPE) e a Petrobrás. 

O seminário foi voltado para os(as) profissionais do sistema de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente e demais interessados(as). 

O objetivo do evento foi tratar sobre como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente pode colaborar no enfrentamento da discriminação racial na infância e 

adolescência e para a adoção de políticas igualitárias por meio da participação de órgãos 

públicos e da sociedade. 

O seminário iniciou-se com a mesa de apresentação e, aqui, ressalto algumas 

falas, dentre elas, Hédio Silva Júnior, coordenador do CEERT, destacou que a iniciativa 

embora trate de uma obviedade, os profissionais da área devem sempre promover e 

reforçar o debate acerca dos maus-tratos contra as crianças e adolescentes, haja vista 

os diversos casos cotidianos.  

Já, Mallon Aragão, vice-presidente do CEDCA/PE, trouxe que embora todas as 

crianças e adolescentes sejam iguais em direitos, há o fato de que elas possuem, cada 

qual, individualmente, orientação sexual, identidade de gênero, sexo, cor, raça, etnia, 

religião. E, isso, deve sempre ser observado, ou seja, todas essas variantes devem 

sempre ser pautadas nas discussões sobre o tema em pauta. 

Em sua fala, Irismar Santana, representante do UNICEF, informa que a entidade 

possui ação contínua no enfrentamento ao racismo, destacando que a “democracia 

racial” é um mito, posto que a questão racial ainda hoje é impeditiva no exercício de 

direitos e aquela pessoa negra que consegue alcançar algum direito, geralmente, o faz 

“as duras penas”. 

Com a palavra, Catarina Silva, representante da sociedade civil do CONANDA, 

traz o fato de que embora o Estatuto da Criança e do Adolescente esteja completando 

25 anos de existência, ainda tem-se que enfrentar grandes retrocessos como, por 
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exemplo, a aprovação da redução da idade penal em segundo turno na Câmara dos 

Deputados, bem como a questão da PEC 18, sobre a redução da idade para trabalho. 

Que, definitivamente, aprovadas como leis, atingirão, em maior parte, a população 

jovem negra, o que, por sua vez, significaria aumentar, o já alto, extermínio dessa 

juventude. 

Por sua vez, Marcia Chagas, gestora de projetos da Petrobrás, patrocinadora do 

evento, aduz que ficou surpresa e admirada com o quantitativo numeroso de agentes, 

presentes, que efetivamente trabalham na área de defesa e promoção dos direitos da 

criança e do adolescente, em especial, da polícia militar e do Poder Judiciário. 

Já, Paulo Rubem Santiago, presidente da FUNDAJ, agradeceu o convite, explicou 

brevemente sobre o Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Identidades 

(mestrado) e salientou a necessidade de se intensificar o debate nos fóruns e conselhos 

de educação estaduais e municipais, haja vista considerar a escola um espaço 

insubstituível para a construção da cidadania. Isso, porque, faz-se necessário tornar 

efetiva a política pública de educação, porque ela deve ser vista como um instrumento 

de emancipação e garantia de direitos. 

Finalizando a mesa de abertura, destaco a fala de Ana Paula Maravalho, 

representante do Observatório Negro de Pernambuco. Ela ressalta que a infância, hoje, 

paga um preço muito alto devido ao racismo. Para ela, atualmente, o que se tem visto é 

o genocídio da juventude negra, em número cada vez maior e cada vez mais cedo, 

justificando-se, isso, através de uma visão preconceituosa, qual seja, “a criança negra é 

semente da violência” (sic). Lembra que o vocábulo “menor” foi utilizado pela primeira 

vez na promulgação da Lei do Ventre Livre, para se referir aos/as filhos/as das mulheres 

negras, que, saliente-se, de livre não tinham nada. Finda com ”o que se vê hoje é um 

retrocesso” (sic), acerca da redução da idade penal. 

A primeira mesa a mesa temática, intitulada “Discriminação racial: sinônimo de 

maus tratos – Estatuto da Criança e do Adolescente”, foi integrada pela procuradora de 

Justiça e coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo (GT Racismo) do 

MPPE, Maria Bernadete Figueiroa e pelo o advogado e, Hédio Silva Júnior, coordenador 

do CEERT. As exposições foram a partir da perspectiva jurídica, o recorte em relação ao 

enfrentamento da discriminação e promoção da igualdade racial nos mais diversos 

ambientes, especialmente, naqueles que envolvem a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Por fim, a segunda mesa temática, intitulada “Propostas para abordagem e 

inclusão da discriminação racial nas notificações de maus-tratos”, foi integrada pelo 

advogado Daniel Teixeira, pela psicóloga Shirley Santos, ambos do CEERT e pela 

psicóloga Paula Fonsêca, do GT PsiER do CRP/PE, 2ª região. As exposições buscaram 

apresentar a perspectiva de fortalecimento da atuação dos conselheiros tutelares a 
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partir da inserção da discriminação racial como elemento a ser considerado nos 

atendimentos. 

 

Seminário “Vou contar para os meus filhos” 

Data da ação: 28 de agosto de 2015 

Local: Sala do Júri do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Maurício de Nassau -

Rua Joaquim Nabuco, 547, Graças - Recife 

Horário: 9 horas 

Descrição da ação:  

O seminário foi voltado para os(as) alunos(as) do curso de Direito da referida 

universidade e o objetivo do evento foi lembrar os 36 anos da Lei Federal nº 6.683/1979 

com a exibição do documentário “Vou contar para os meus filhos”, da diretora Tuca 

Siqueira, o qual mostra o reencontro de 4 ex-presas políticas da Colônia Penal do Bom 

Pastor, 40 anos após o ocorrido. Todas têm em comum o passado de luta contra a 

repressão da ditadura militar. Quatro décadas depois e com maridos, filhos e uma vida 

tranquila, elas dão um tom de leveza à narrativa de uma história carregada de 

simbolismo e sofrimento. 

Após a exibição do documentário, abriu-se debate acerca do período de ditadura 

com Lilia Maria Pinto Gondim, coordenadora do projeto Marcas da Memória da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e o professor Manoel Moraes, da disciplina 

de Direitos Humanos. 

Lília, ex-presa política, após diversas perguntas, dentre elas, quantas vezes ela 

teria sido presa, quanto tempo passou detida, quais foram as violações que sofreu, ela 

relata alguns fatos, de forma resumida, como por exemplo, quando estava pichando 

ônibus com mais alguns/algumas colegas, com dizeres contra ditadura. Que, devido a 

este fato, foi condenada a um ano de prisão, mas depois o Supremo Tribunal Militar 

reformou a sentença para absolvê-la. Mas, depois que já estava em liberdade, foi 

sequestrada, levada ao Destacamento de Operações de Informações de Defesa do 

Exército, o Doi-Codi, onde sofreu diversas agressões e constrangimentos. Dessa vez, 

passou 03 dias. Não sabia exatamente sua localização, mas percebia que estava próxima 

a Faculdade de Direito do Recife, devido ao badalar do sino. Depois, soube que o local 

era o antigo quartel do 4º Exército, no qual hoje funciona um edifício-garagem. 

Após o depoimento de Lília, o professor Manoel, contextualizou a história dos 

Direitos Humanos, do Estado Liberal, do Estado Social com o novo Direito Penal do 

Inimigo, quando a visão que se tinha era de que o “comunista” era “inimigo do Estado” 

e, sendo assim, não era considerado sujeito de direitos humanos e, portanto, poderia, 
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em tese, ser violado em todos os seus direitos. É o que aconteceu também no regime 

nazista e no regime do Apartheid sul-africano, onde parcelas da população eram 

subjugadas pelo grupo social a que pertenciam. 

 

Seminário “Marcos Legais para o Enfrentamento da Violência de Gênero” 

Data da ação: 28 de agosto de 2015 

Local: Auditório do Banco do Brasil na Av. Cais do Apolo – Recife/PE. 

Composição da mesa: representantes do Tribunal de Justiça, ALEPE, Ministério 

Público, Secretaria de Defesa Social, Defensoria Pública do Estado, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Educação, SEPLAG, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.  

Horário: 9 horas 

Descrição da ação:  

A Secretaria da Mulher de Pernambuco e a Câmara Técnica de Enfrentamento 

da Violência de Gênero contra a Mulher do Pacto pela Vida realizou o I Seminário: 

Marcos Legais para o Enfrentamento da Violência de Gênero.  

Os nove anos de criação da Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio foi debatido 

pela professora Dra. Carmen Hein Campos, jurista especialista da Lei Maria da Penha e 

em criminologia feminista. Ela é pesquisadora e consultora no campo dos direitos das 

mulheres, violência de gênero e saúde reprodutiva. Com experiência como 

coordenadora nacional do Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 

Diretos da Mulher (Cladem/Brasil), Carmem focou sua fala em duas recomendações que 

compõe a Convenção de CEDAW, as quais apontam questões legais a serem 

consideradas no enfrentamento a violência contra mulher.   

Além da palestra da jurista a secretaria Silvia Cordeiro apresentou um 

levantamento dos seis meses de ações da política de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Consta do levantamento, os dados dos Crimes 

Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) contra as mulheres, número de mulheres 

abrigadas e monitoradas no Estado, além do cadastro de mulheres no Centro Integrado 

de Operações de Defesa Social (CIODS) e o número de visitas da Patrulha Maria da 

Penha, entre outros.  

A parte lúdica do evento contou com a presença da cantora Nena Queiroga que 

fez a abertura cantando o hino de Pernambuco entre outras músicas do seu repertório.  

 

2.7. Clínica do Testemunho 

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   
 

Os atendimentos psicoterápicos da Clínica do Testemunho não aconteceram este 

mês, porque a psicanalista voluntária, Sra. Lia Giraldo, responsável pelos atendimentos, 

encontra-se comprometida com demandas pessoais e por esse motivo os atendimentos 

foram suspensos. 

Os atendimentos são agendados pelo CEAV e os usuários são contatados, a fim de 

serem informados do dia, horário, local e profissional que fará o atendimento.  

Os atendimentos da Clínica do Testemunho deverão ser retomados, assim que a 

psicanalista retomar as atividades que vem ocorrendo seja normalizado.  

 
Resumo quantitativo das atividades realizadas no mês de Agosto: 

Atividades Quantidade 

Ciclos de estudos internos  04 

Abordagens  81 

Atendimentos casos Violação de Direitos  Total de 
Atendimentos 

30 

07 

Atendimentos casos de CVLI AIS 6 16 

Clínica do Testemunho 00 

Atendimentos RMR e outras RD’s 07 

Encaminhamentos a rede parceira 12 

Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS 302 

Visitas institucionais 02 

Reunião com a rede parceira 00 

Audiência Pública: Clínica do Testemunho 00 

Participação em Eventos 03 

Ação Itinerante: “É Meu Direito” 02 

Oficinas 00 
 

 

 

É o relatório 

 

___________________________________ 

Ingrid Vier 
Coordenadora do Centro Estadual de Apoio as Vítimas da Violência - CEAV 
 

_________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
 

Recife, 04 de setembro de 2015. 
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ANEXOS 
 

 

  
Participação em Ações do Governo Presente 
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Seminário “Marcos Legais para o Enfrentamento da Violência de Gênero” 
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Seminário “Vou contar para os meus filhos” 
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Seminário ''Direitos da criança e do adolescente e a promoção da igualdade racial'' 

 

  

 
Visita Institucional a Policlínica José Carneiro Lins 

 

  
Ação É meu direito – Comunidade do Tururu - Janga/Paulista 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE ABORDAGENS E ATENDIMENTOS. 
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