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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 julho de 2015. 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS: 

2.1. Ciclos de Estudos Internos  

Neste mês realizamos 06 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.  

Vem-se discutindo nos ciclos de estudos internos a abordagem aos familiares, ou 

seja, a abordagem inicial por contato telefônico que geralmente é feito pelo psicólogo da 

equipe, o que não impede de outros profissionais também realizar, mas considerando o 

momento do contato com os familiares ser justamente na fase inicial do luto entende-se 

que esse profissional seja o mais indicado para essa atividade. A metodologia de 

abordagem vem sendo aperfeiçoada, através dos debates que estamos realizando em 

equipe discutindo as experiências vivenciadas. Hoje a equipe do CEAV só, faz a devida 

abordagem após oito dias do ocorrido (correspondentes ao período de luto familiar). Isso 

se tornou uma regra de atuação, considerando a necessidade de respeitar o momento 

de grande introspecção dos familiares ao vivenciar o luto, bem como as tratativas 

referentes às questões específicas como: velório, enterro, missa de 7º dia etc. 

Além dos momentos de estudo em equipe tivemos uma capacitação interna 

promovida pela equipe gestora da SEDH em parceria com o movimento Encrespa Geral 

de Pernambuco. Este momento será 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, 
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tanto junto aos familiares em atendimento, quanto aos grupos que ministramos 

oficinas, curso, etc..  

 

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

- Casos de Violação de Direitos Atendidos 

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

realizou 05 (cinco) atendimentos referentes a casos de violação de direitos, sendo 01 

(uma) do sexo feminino e 03 (três) do sexo masculino, conforme descreve quadro 

abaixo. 

CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 59/15 01 01 -- 

Caso nº 72/15 01 01 -- 

Caso nº 126/15 01 -- 01 

Caso nº 127/15 02 01 -- 

Caso nº 136/15 01 -- 01 

 05 casos 06 Atendimentos  03 02 

 

Breve resumo dos casos de violação de direitos atendidos no mês de julho 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. Quando ela foi embora estava grávida de 02 meses e 
tempos depois teve o filho que nasceu prematuro e morreu. 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. 
Encaminhamentos: recolher documentação para o processo cível de reintegração de posse e o 
processo de família da guarda do filho.  
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 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. 
Encaminhamento: Programa Defensoria Amiga dos Direitos Humanos.  
 
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 o ocorrido a mesma diz ter prestado B.O. contra o 
padre em decorrência dessa agressão, mas que o mesmo nem chegou a ser ouvido pela polícia. 
Após esse episódio a usuária foi obrigada a se retirar do local. Ela procurou Dom Fernando 
Saburido e contato toda à 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. Apesar disso a mesma traz que seus filhos estão sem estudar e que foram muito 
afetados durante esses anos. 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. 
Encaminhamento: Programa Defensoria Amiga dos Direitos Humanos.  
 
Caso nº 127: O usuário faz uma retrospectiva história para apontar as violações de direitos que 
sofreu (trabalhar sem carteira assinada, receber pouco ou quase nada para refeições diárias 
durante a carga horária de trabalho, ameaças por questionar suas condições, entre outras). O 
mesmo procurou a delegacia de Polícia Civil da 26ª Circunscrição e relatou ameaças deferidas 
contra ele, após o mesmo relatar em redes sociais que o vereador Jonas Ribeiro, para o qual 
trabalhava como caseiro entre 2001 e 2015 (04 anos), cuidando de uma casa de propriedade do 
político que servia como centro comunitário. Jonas Ribeiro não lhe pagou as verbas trabalhistas 
após demiti-lo. O usuário foi dispensado e acusado de roubo e pedofilia, bem como sido 
chamado de “burro”, inútil” e, ainda, que colocava “mulheres e ladrões” para dentro da referida 
casa. Após tais acontecimentos, o usuário registrou o boletim de ocorrência, fundamentado nos 
crimes de ameaça, injúria e difamação. Posteriormente, informou que já foi à Justiça do Trabalho 
e entrou em contato com advogado trabalhista, o qual lhe informou que só poderia entrar com 
a ação trabalhista exigindo suas verbas rescisórias, após a instauração do processo judicial 
relativo ao B.O. Assim, nos informa que está esperando esse fato para depois voltar a entrar em 
contato com o advogado. O usuário é egresso do sistema prisional. Após liberdade, o vereador 
lhe teria prometido: emprego, carteira assinada e aposentadoria digna. O usuário faz uso de 
medicação psiquiátrica, mas está há um tempo sem avaliação de um profissional. O usuário não 
possui renda, nem endereço fixos. Que, na maior parte de sua vida, residiu de favor ou nos locais 
em que tomava conta.  
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Encaminhamentos: Defensoria Publica de Olinda/PE, para a medida protetiva (já realizado); 
Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, para Reclamatória Trabalhista; CRAS, para 
cadastramento Bolsa Família; CREAS abrigo, casa de acolhimento, república, ante a situação de 
rua; CAPs, para atendimento psicológico e reavaliação clínica.  
 
 
Caso nº 136: A usuária relata as violações sofridas por ela, no intuito de se informar o que 
poderia ser feito para se resguardar. Afirmou que conviveu com um rapaz, mais novo que ela, 
durante 05 anos. Que no início do relacionamento o mesmo estava muito descontente com seu 
emprego numa OSCIP e que ela o incentivou a fundar a própria organização, o que, por sua vez, 
foi feito durante esses 05 anos juntos.  No entanto, devido a diferença de idade, a mãe do rapaz 
teria se intrometido muito na relação, o que a desgastou e a fez chegar ao fim. Que ao chegar 
ao fim o relacionamento e com o fim de alguns projetos que financiavam a organização, ela que 
trabalhava como assistente social na organização, foi deslocada a função de apoio 
administrativo, sem CTPS assinada, sendo paga como prestadora de serviço e recebendo a 
quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, bem como as demais colegas de trabalho que 
exercem a mesma função, possuem carteira de trabalho assinada. Aduz que o ápice da 
humilhação sofrida diariamente no emprego, foi neste dia, que o seu ex-companheiro, levou a 
futura esposa e sua mãe para conhecer a organização, apresentando todos(as) os(as) 
funcionários e, inclusive ela. Por fim a usuária questiona a advogada o que pode ser feito com 
relação a essas humilhações sofridas, porque, inclusive, acredita sofrer assédio moral, devido a 
mensagens de texto que recebe dele, que a fazem acreditar que ele deseja reatar o 
relacionamento, no entanto, a usuária afirma que, pelos motivos elencados, não deseja, pelo 
menos por enquanto, ajuizar qualquer ação judicial, visto que isso ocasionaria em sua demissão. 
Mas que deseja um acompanhamento psicológico. 
Encaminhamentos: Orientações jurídicas relativas ao reconhecimento de vínculo trabalhista e 
de união estável e acompanhamento psicológico. 
 

- Abordagens realizadas 

No mês de Julho de 2015 foram assassinadas 25 pessoas da AIS 6 (Jaboatão dos 

Guararapes e Moreno), sendo 24 homens e 01 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). Os casos de CVLI da AIS 6 do mês de junho não 

foram abordados, devido aos problemas financeiros pelos quais o CEAV está passando. 

As abordagens aos casos ocorridos em junho foram abordadas juntamente com os casos 

de CVLI do mês de julho. Segue em detalhes no quadro abaixo: 
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Quantitativo de CVLI na AIS 6 

JUNHO JULHO 

21 CVLI’s 25 CVLI’s 

19 homens 02 mulheres 24 homens 01 mulher 

ABORDAGENS ABORDAGENS 

04 Famílias  Visitadas  05 Famílias  Visitadas  

05 Famílias Sem número  02 Famílias Sem número  

03 Famílias  Número fornecido não 
funciona 

03 Famílias  Número fornecido não 
funciona 

03 Famílias Recusou  06 Famílias Recusou  

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

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

02 Famílias  Visitas agendadas 02 Famílias  Falta abordar* 

21 abordagens realizadas 25 abordagens realizadas 
*Aguardando período de 8 dias do ocorrido para fazer o contato inicial com a família.  
 
 

 Casos de CVLI abordados da Região Metropolitana do Recife  

JULHO 

05 CVLI’s 

04 homens 01 mulher 

ABORDAGENS  

01 Família Visitada 

01 Família  Visita agendada 

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

05 abordagens realizadas 

 

 

- Casos de CVLI Atendidos 

A equipe técnica do CEAV, durante o mês de julho de 2015, realizou 15 

atendimentos aos familiares das vítimas diretas de CVLI da AIS 6 (Jaboatão dos 

Guararapes e Moreno). E 01 atendimento aos familiares de um adolescente vítima de 

CVLI durante rebelião na FUNASE/CASE de Abreu e Lima.  Os familiares atendidos, ou 

seja, as vítimas indiretas foram maioria do sexo feminino (mães, irmãs, avó, esposa). O 

quantitativo de casos e atendimentos segue no quadro abaixo: 
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CASOS DE CVLI’S ATENDIDOS  

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 129/2015 02 -- 02 

Caso nº 130/2015 03 01 02 

Caso nº 131/2015 02 01 01 

Caso nº 132/2015 03 -- 03 

Caso nº 133/2015 02 -- 02 

Caso nº 134/2015 01 01 -- 

Caso nº 135/2015 02 01 01 

07 casos  15 atendimentos  04 11 

 
 
Breve resumo dos casos de CVLI da AIS 6 atendidos no mês de maio de 2015: 
 
Caso nº 129: A usuária encontrava-se muito fragilizada. Relata que a filha não queria nenhum 
tipo de aproximação com a pessoa que foi presa em flagrante por está no interior da casa onde 
o corpo foi encontrado. Segundo ela, a filha era evangélica, mas estava afastada da igreja e saia 
muito com as amigas, todas adolescentes, e a irmã mais velha de 22 anos. Elas sempre iam a um 
bar, nas adjacências, acompanhadas por um senhor que também tem um bar na localidade. 
Relata que esse senhor é muito conhecido e todos sabem que ele alicia as adolescentes para 
fazer programas. A usuária vive em união estável há 24 anos e tem mais duas filhas, um sobrinho 
adolescente que ela cria e uma neta. A condição socioeconômica da família é frágil. O 
companheiro trabalha de carteira assinada e recebe um salário mínimo e meio, sendo a única 
renda da família. Ela não recebe mais o benefício do programa Bolsa Família. O imóvel é alugado 
(apesar de pertencente ao pai da usuária), construído em alvenaria e nota-se que é uma 
edificação antiga e sem reformas. Os móveis e utensílios mostram-se bastante usados e as 
condições de higiene são precárias.  A usuária há 2 anos e meio perdeu uma filha de 2 anos. Diz 
não ter familiar com quem tenha uma boa relação, porque foi criada pela madrasta e que os 
familiares cuidaram bem dela. Questionada se há interesse em acompanhar o inquérito e, 
consequentemente, o processo sobre o assassinato da filha, diz que sim e que se for preciso irá 
colaborar com o que sabe, apesar de já ter sido ouvida. 
Encaminhamentos: Articular com o CRAS da localidade para ver a possibilidade de resgatar o 
beneficio recebido, através do Programa Bolsa Família; Verificar se há serviço de psicoterapia 
nas proximidades para encaminhamento; Agendamento de consulta médica; Verificar 
andamento do inquérito na DHPP e Agendamento com psiquiatra para o marido da Sra. 
Valdenice.  

 
Caso nº 131: A equipe foi recebida na residência da vítima. Trata-se de um grande terreno da 
família onde várias casas foram construídas e hoje residem outros familiares. Apesar de uma 
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grande quantidade de familiar se fazer presente no momento da visita, apenas o pai e a 
companheira da vítima, aproximaram-se e mostraram-se disponíveis para a conversa, estando 
os demais com aparência de desconfiança em relação às motivações daquela visita da equipe a 
família, por isso foi iniciada uma explicação sobre o motivo do atendimento. Após esse momento 
os usuários trouxeram detalhes sobre o crime e as repercussões do mesmo na dinâmica da 
família. A família soube da morte responsável pela frota de táxi, na qual a vítima direta exercia 
a função de taxista auxiliar, o qual foi buscar o carro, após a ocorrência do crime. Informam que 
ficaram muito abalados(as), posto que a vítima direta não tinha problemas de relacionamento, 
nem tinha histórico de desorganização pessoal e social em decorrência do uso de drogas. Porém, 
um aspecto relevante trazido pela família foi a informação de que a vítima tinha diagnóstico de 
Transtorno Bipolar, tendo ao longo dos anos 3 crises intensas, a primeira aos 18 anos, onde foi 
necessário internação em urgência psiquiátrica, afim de amenizar os sintomas e sofrimento 
apresentados por ele, no entanto, segundo sua companheira, o mesmo estava sendo 
devidamente acompanhado e com o uso das medicações controlado, embora em alguns 
momentos resistisse a tomar os mesmos. A companheira da vítima direta, traz a informação de 
que, devido ao transtorno de bipolaridade, seu companheiro, em meio as crises, costumava 
esbanjar demasiadamente e, talvez, por isso tenha sido morto por inveja de algumas pessoas, 
as quais ela não sabe dizer quem são. Questionados sobre situação de saúde, financeira ou 
psicológica da família, não trouxeram nenhuma demanda, apenas, o desejo de investigar o que 
realmente aconteceu, que não foram procurados pela polícia, bem como não foram à DHPP, 
pois não seriam atendidos. A família, assim, não possui o número do boletim de ocorrência, nem 
qualquer outra informação sobre o crime. 
Encaminhamentos:  Orientação jurídica referente ao andamento das investigações. 
 
Caso nº 132:  A usuária se identificou como mãe de criação da vítima, pois, segundo seu 
relato, ele veio morar com ela quando tinha apenas 03 dias de vida. A mesma aparentava está 
bastante abatida e comovida com a perda do filho e se culpava. A usuária diz ter três filhas (15, 
10 e 4 anos) e ter criado dois filhos de sua irmã, mas que após a morte da vítima, a sua irmã não 
mais entrou em contato com a mesma, o que a deixava ainda mais triste. Afirmou que soube da 
notícia da morte por um programa de televisão que noticiou ao vivo sobre um corpo encontrado 
no município de Moreno que tinha a tatuagem no braço do pássaro da mitologia grega Fênix. A 
vítima direta deixou dois filhos, uma de dois anos e outro que ainda está sendo gestado por uma 
jovem que encontra-se presa (dois meses de gravidez). Como a vítima direta estava sem 
documentos no momento em que fora encontrado seu corpo foi enterrado sem identificação e 
o exame de DNA foi agendado pra o dia 7 ou 17 de dezembro, segundo informações da família. 
Desse modo, a equipe do CEAV tentará antecipar tal data a pedido da família numa tentativa de 
minimizar a dor e a longa espera da família. A família afirma ter interesse em acompanhar as 
investigações sobre a morte. 
Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico; Antecipação do exame de DNA; Orientação 
jurídica com relação ao acompanhamento das investigações. 

 
Caso nº 133: A usuária soube da morte do seu filho através de notícia do filho do patrão dele. A 
vítima direta é filho de criação da usuária. A mãe biológica deu o filho prometendo, em troca, 
pequenas quantias em dinheiro. Foi embora, voltando apenas quando a vítima tinha 06 anos. A 
vítima direta conheceu uma moça em um bar e dessa relação nasceu um filho, que atualmente, 
tem 03 (três) anos. A vítima de sua companheira eram usuários de drogas (crack e maconha). 
Atualmente a ex companheira da vítima se encontra presa por tráfico de drogas. A vítima foi 
egresso do sistema prisional. A sua irmã biológica, devido à briga por herança (processo já em 
curso e concluído), posto que, ao sair da prisão, o mesmo procurou sua irmã para pegar o 
dinheiro, fruto da venda do terreno, onde tinha duas casas, objeto da herança. A vítima foi 
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negado o recebimento desta quantia. O banco informa que toda a quantia já foi entregue e o 
advogado não soube informar como a vítima não pegou a sua parte. A família desconfia que a 
irmã da vítima pegou todo o dinheiro e, por causa das cobranças do irmão, ordenou sua morte. 
Sobre a morte, a família não foi chamada a depor, ou recebeu qualquer informação por parte 
da polícia ou da justiça. A família não acredita na justiça, principalmente, após o fato do 
inventário judicial. Diz que deseja regularizar a guarda da criança. Foi informada que, 
possivelmente, essa guarda será provisória, posto que a mãe da criança está viva, embora em 
situação de prisão. A família não possui outras demandas além dessas, bem como não 
demonstrou interesse em acompanhar o andamento das investigações, pois alega só acreditar 
na justiça divina. 
Encaminhamentos: Orientações referentes à Defensoria Pública em relação à demanda de 
guarda do filho da vítima e orientações jurídicas relativas ao recebimento de alvará judicial de 
processo já concluído e patrocinado por advogado particular. 

 
Caso nº 134: O usuário encontrava-se bastante mobilizado pela perda do seu filho, embora já 
esperasse que a morte acontecesse em breve, uma vez que seu filho estava praticando 
pequenos roubos na comunidade e fazendo uso intenso de crack e maconha. O filho foi 
abandonado pela genitora quando ainda era criança, sendo criada pelo pai até o último dia de 
sua vida. Em relação a sua relação desorganizada com o uso intenso de drogas, o mesmo chegou 
a ser assistido por alguns programas e centros de tratamento, num deles chegando a passar 
mais de 01 ano, porém não tinha conseguido estabelecer uma relação menos danosa com as 
substancias que fazia uso. Após ser demitido por faltar ao trabalho por mais de 30 dias, a vítima, 
passou a intensificar o uso e o tráfico de drogas e a furtar móveis de sua casa para trocar por 
droga. Ele informa que reside há um ano e alguns meses com uma companheira e que aguarda 
o resultado de uma seleção que fez recentemente para conseguir uma vaga para trabalho, mas 
que após a morte de seu filho tem tido dificuldades para dormir. O usuário traz também a perda 
do pai no início do presente ano e posteriormente a morte de um irmão. O mesmo chora durante 
quase todo atendimento mostrando-se emocionalmente desorganizado e carecendo de apoio 
para enfrentar as marcas desses últimos acontecimentos em sua vida. O mesmo não 
demonstrou interesse em estar acompanhando o inquérito de perto. Espera que a polícia faça 
o trabalho dela, mas o mesmo prefere manter-se distante das questões referentes ao crime, por 
medo de represália.  
Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico. 

 
Caso nº 135: O usuário começou a trabalhar muito cedo em Alagoas lugar onde morava. Já maior 
de idade veio para Pernambuco, inicialmente em Goiana e depois para o Curado. Foi casado e 
separou-se, iniciando um novo relacionamento, no qual teve dois filhos. Mais uma vez separou-
se e voltou a morar com a primeira esposa. Após um tempo afastado da segunda esposa soube 
que o filho (a vitima direta, na época com 12 anos de idade) estava usando drogas, e em acordo 
com a mãe da criança resolveu traze-lo para morar no Curado. Apesar de todo esforço o filho 
continuava a estabelecer uma relação desorganizada com a droga e o tráfico. A vítima aos 18 
anos foi presa por tráfico de drogas. O usuário conta que seu filho estudou pouco e trabalhava 
fazendo alguns “bicos”, mas há um tempo estava fazendo uso intenso de crack e maconha e 
traficando tais drogas e, talvez por isso, pessoas desconhecidas foram até o local onde ele 
morava e atiravam nele na frente da esposa e do filho, hoje com 2 anos de idade. A vítima 
indireta alegou que não tem interesse em retomar os estudos e foi orientada sobre 
planejamento familiar. Ao final do atendimento, as vítimas indiretas alegaram não ter demandas 
ao CEAV e lhes foi entregue o folder com o telefone e o endereço do centro para um contato 
futuro, caso venha a surgir demandas. 
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 Analisando os casos acima e o que foi visto nas visitas é possível afirmar que o 

envolvimento com tráfico de drogas ainda se configura um dos fatores motivador para 

maior incidência de CVLI no universo masculino. A inserção dos homens jovens no 

tráfico geralmente acontece devido à necessidade de obter renda para o sustento da 

família e/ou para demonstrar poder adquirindo bens de consumo e promovendo 

benesses para a comunidade. Ver-se que é necessária, a partir dessa observação, a 

ampliação de politicas públicas direcionadas a família em sua totalidade, a fim de incluir 

seus membros nos serviços de saúde, educação, assistência, profissionalização, dentre 

outros. 

 

CASOS DE CVLI’S ATENDIDOS  

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 128/2015 01 -- 01 

01 casos 01 atendimento  00 01 

 

 
Resumo do Caso nº 128: A usuária informa que o filho foi levado inicialmente à unidade 
socioeducativa de Caruaru/PE. Na última vez que foi visitar o filho, ao saber da rebelião ocorrida 
naquela unidade, foi informada que o adolescente foi transferido para a unidade de Vitória, na 
qual ficou pelo período de 15 (quinze) dias e, posteriormente, transferido para Abreu e Lima, 
fato que a usuária só soube após a morte de seu filho, que por sua vez, só soube da notícia 
através de sua mãe (avó do adolescente) que viu pela TV. A equipe da unidade não teve qualquer 
contato com a usuária, o que a faz pensar que a postura da unidade foi errada.  Conta que o 
filho deixou uma filha de 02 anos de idade.  A usuária é egressa do sistema prisional, bem como 
o pai do vítima e o irmão mais velho. A usuária conta que seu filho era usuário drogas, e que o 
mesmo era influenciado por outras pessoas. Sobre sua saúde, informa que não possui o cartão 
do SUS. Informa que o posto de saúde do Vietnã está fechado e que se consulta, quando 
necessário, em Torrões. 
Encaminhamentos: Atendimentos médico ambulatorial (clínico geral); Acompanhamento 
psicológico; Orientações referentes ao Programa Bolsa Família através do CRAS; Orientações 
referentes à Defensoria Pública em relação a demanda contra o Estado (encaminhar pelo 
Programa Defensoria Amiga). 

Com relação aos familiares de vítimas de CVLI ao longo do Estado, realizamos os 

seguintes encaminhamentos para os CREAS Regionais e Municipais, totalizando 276 

(duzentos e setenta e seis) encaminhamentos, assim distribuídos: 

 25 casos para o Agreste Meridional; 
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 11 casos para o Agreste Setentrional; 

 38 casos para o Agreste Central; 

 21 casos para a Mata Norte; 

 29 casos para a Mata Sul; 

 113 casos para a Região Metropolitana, exceto Jaboatão dos Guararapes e 

Moreno, que compreendem a AIS 6; 

 07 casos para o Sertão do Araripe; 

 06 casos para o Sertão Central; 

 03 casos para o Sertão do Pajeú; 

 07 casos para o Sertão do Moxotó; 

 04 casos para o Sertão de Itaparica; 

 12 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 ao Abrigo Lar Esperança  

O Abrigo Lar Esperança atende em acolhimento atualmente 15 adolescentes do sexo 

masculino que apresente algum transtorno psíquico.  No caso em que a equipe do CEAV 
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vem acompanhando trata-se de um adolescente sobrevivente de uma chacina no 

interior do estado que vitimou fatalmente seu irmão gêmeo. Atualmente o adolescente 

encontra-se no Abrigo Lar Esperança, apesar de não ser perfil do público atendido pelo 

abrigo, mas por não se ter como coloca-lo num programa de proteção. Para que ele seja 

encaminhado e acolhido em proteção é preciso de um responsável legal para 

acompanhá-lo e o mesmo não tem. A mãe e o padrasto encontram-se em privação de 

liberdade, o pai é alcoolista e não possui vinculo e a irmã também é menor de idade.  

Repassamos para a equipe do abrigo a situação da família a qual realizamos o 

atendimento e sobre as demandas apresentadas. Precisávamos que os irmãos se 

encontrassem, pois foi a demanda apresentada pela irmã do adolescente no 

atendimento. E que fosse entregue uma carta feita pela mãe aos filhos e que eles 

produzissem algo para que ela se certificasse que eles estavam bem.  

A equipe do abrigo já conhecia o caso e se responsabilizou para que as solicitações 

acontecessem, pois eles iriam acompanhar o adolescente para ser ouvido pelo juiz no 

Fórum de Lajedo no dia 27/08 pela manhã. Acordamos que faríamos contato com a 

equipe para feedback do caso.   

 

2.4. Reunião com a Rede Parceira 

Data: 14 de julho de 2015 

Local: Auditório SEDH – Recife/PE 

Horário: 14 horas 

Participantes: secretária executiva de direitos humanos, o gerente do SEPP, equipe do 

CEAV, analistas da SEPLAG; coordenadores dos programas da Secretaria Executiva de 

Direitos Humanos;  

 

O objetivo da reunião foi reunir os programas que compõe o SEPP para definir quais 

as informações relevantes de cada um que podem ser repassadas ao secretário, conforme 

suas especificidades e metodologia de trabalho. Os técnicos da SPLAG especialistas em 

monitoramento fizeram as orientações e questionamentos necessários,  a fim de mostrar 
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os números que visibilizem e mostre da melhor maneira o trabalho que desenvolvido por 

cada programa. 

Outro objetivo foi de requisitar aos programas que enviem mensalmente os números 

de atendimentos, encaminhamentos, formações e visitas institucionais, para munir o 

secretário de justiça e direitos humanos do Estado de Pernambuco, Dr. Pedro Eurico, nas 

entrevistas que possa vir a conceder a imprensa. 

 

2.5. Oficinas  

Oficina de divulgação do CEAV e sensibilização a respeito do tema, Direitos Humanos e 

Violência.  

Data: 14 de julho de 2015 

Local: Escola Estadual Saturnino de Brito – Jaboatão dos Guararapes 

Horário: 09 horas 

Participantes: adolescentes alunos da 1ª série do ensino médio 

 

A equipe do CEAV, representado pelo psicólogo Josimar Souza e pela advogada 

Maíra Kerstenetzky, participou do evento realizado pelo Governo Presente Prazeres que 

contou com uma oficina sobre o tema “Violência e Respeito”.   

O objetivo da oficina foi tratar sobre a violência e propor alternativas para 

impedi-la e/ou coibir a mesma. O público-alvo direcionado para a oficina foi de 

adolescentes, alunos e alunas da escola. A atividade teve a participação de 30 (trinta) 

alunos/as presentes, porém nem todos/as participaram ativamente da oficina. Foi 

trazido para realidade dos/as jovens exemplos de casos de violência e o que eles/as 

podem fazer (mudança de atitude, repensar atos naturalizados, dentre outros) para 

romper este ciclo, apostando no respeito ao outro. Finalizamos a oficina com 

informações sobre o trabalho realizado pelo CEAV.  

A equipe considera que a organização de atividades de temas tão delicados, 

precisa investir na sensibilização do público anteriormente, caso seja possível. 

Entendemos que o contexto escolar tem suas dificuldades e que ter a atenção dos/as 

alunos/as para momentos como esse não é uma tarefa fácil, porém, a obrigatoriedade 
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da participação em atividades que visam sensibilizar pessoas para o tema da cultura de 

paz, precisa partir de um convite humanizador que despertem o interesse do aluno e 

não através de uma participação forçada.  

Essa observação vem no sentido de relatar certa ausência de zelo dos parceiros 

do Programa Governo Presente. O CEAV ao longo dos anos vem se mostrando um 

parceiro importante das ações do Governo Presente, porém, nas últimas ações nas 

escolas, as equipes tem sentido falta de uma maior organização e planejamento das 

atividades, horários e materiais solicitados.  

 

2.6. Participação em Eventos 

Seminário “Prevenção em Políticas Públicas sobre Drogas” 

Data da ação: 03 de julho de 2015 

Local: Auditório da Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE 

Horário: 9 horas 

Descrição da ação: O CEAV, representado pela advogada Elaine Alves e pelo psicólogo 

Josimar Souza, esteve presente no Seminário “Prevenção em Políticas Públicas sobre 

Drogas”. O evento iniciou com a mesa de abertura composta por representantes da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco; Secretaria 

de Saúde de Pernambuco; Secretaria de Defesa Social de Pernambuco; Secretaria de 

Educação de Pernambuco; Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas de 

Pernambuco; Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; Conselho Estadual de 

Políticas sobre Drogas; Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime//UNODC/ONU.  

Em seguida foi iniciada a mesa redonda “O contexto das políticas públicas na 

prevenção ao uso de drogas” cujos facilitadores foram os senhores Leon Garcia (diretor 

de articulação e coordenação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) e Nara 

Santos (escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime/UNODC/ONU – Oficial do 

Programa HIV/AIDS). A discussão foi muito enriquecedora e ao final teve muitos 

questionamentos do público. 
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Na parte da tarde teve uma apresentação cultural do grupo de percussão dos 

usuários do Programa ATITUDE de Jaboatão dos Guararapes. A apresentação foi 

maravilhosa e contagiou os presentes que dançaram na parte da frente do auditório e 

depois fizeram uma grande roda para dançar Ciranda. 

Em seguida, iniciou-se a segunda mesa redonda “Redes de prevenção: 

experiências exitosas de prevenção” facilitada pela Dra. Larissa de Almeida Nobre 

Sandoval (Doutora em Psicologia - Espanha) que apresentou a experiência, a avaliação 

e a adaptação à realidade brasileira do programa Fortalecendo Famílias. O debate 

também foi bastante rico e contou com alguns esclarecimentos sobre o programa 

Fortalecendo Famílias. 

 

Congresso Pernambucano de Direito Processual Civil  

Data da ação: de 08 a 10 de julho de 2015 

Local: Fórum do Recife 

Descrição da ação: O CEAV, representado pela advogada Elaine Alves, esteve presente 

no Congresso Pernambucano de Processo Civil realizado nos dias 08 a 10 de julho de 

2015 no auditório do Fórum do Recife. Este evento foi promovido pela Escola Superior 

de Advocacia de Pernambuco. 

O principal objetivo do evento foi apresentar e esclarecer as mudanças e 

aspectos do novo Código de Processo Civil (CPC). O mesmo reuniu grandes nomes do 

direito local e nacional, como Eduardo Talamini, Alexandre Freitas Câmara, José Rogério 

Cruz e Tucci, Misael Montenegro e Eduardo José da Fonseca Costa. 

A mesa de abertura, do primeiro dia do evento, foi composta pelo presidente da 

OAB/PE, Pedro Henrique Reynaldo Alves, o presidente do Tribunal Regional Federal/5ª 

Região, Marcelo Navarro, o desembargador Ricardo Paes Barreto, diretor da Escola 

Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador do TJPE Eduardo 

Sertório, o diretor geral da ESA/PE, Gustavo Ramiro, o diretor da Escola Nacional de 

Advocacia, Henri Clay Andrade, o presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de 

Pernambuco, Ronnie Preuss Duarte, e pelo processualista e coordenador do congresso, 

Roberto Campos Gouveia Filho.  
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As mesas temáticas trataram de assuntos variados, com a participação de 

magistrados, advogados e professores, tudo com o objetivo de fomentar um debate com 

visões diversificadas acerca do novo Código de Processo Civil. 

O segundo dia do evento teve início com a conferência do advogado e professor 

Misael Montenegro. Em seguida, aconteceu uma mesa de debates sobre o tema 

“Codificação: Normas Fundamentais e Poderes do Juiz”. Onde participaram os juízes 

Lúcio Grassi e Sérgio Torres, o advogado e professor no Estado de Minas Gerais Lúcio 

Delfino, sendo a mesa presidida pelo deputado estadual de Pernambuco Rodrigo 

Novaes. A segunda mesa teve uma discussão sobre o “Novo CPC e o processo Judicial 

Eletrônico”. Sendo presidida pelo juiz Demócrito Ramos Reinaldo Filho, presidente 

Instituto dos Magistrados do Nordeste (IMN), e contou com a participação de Frederico 

Preuss Duarte, do juiz Alexandre Pimentel, Mateus Pereira e Alexandre Bartilotti. A 

terceira e última mesa de debate da teve como tema as “Implicações do Novo CPC para 

a Fazenda Pública”. O debate se deu entre Ricardo Paes Barreto, Rinaldo Mouzalas, 

Lucas Buril e Marco Aurélio Peixoto sendo mediado por Luiz Henrique Diniz Araújo. Ao 

final houve uma conferência do juiz federal do Estado de São Paulo Eduardo José da 

Fonseca Costa. 

O último dia do evento teve início com a conferência de José Rogério Cruz e Tucci, 

professor de Direito da USP e doutor em Direito pela Universidade de Roma. Em seguida, 

aconteceu a mesa de debate sobre “Direito de Família e das Sucessões no Novo CPC”. 

Nesta participaram o desembargador Jones Figueiredo, Larissa Leal, Andrian Galindo, 

Maria Rita Holanda e Silvio Neves Baptista, e a mesa foi presidida por Venceslau 

Tavares. No horário da tarde foi debatido o tema “Procedimentos Extrajudiciais e o Novo 

CPC”, que abordou procedimentos como divórcio, inventário, usucapião, dentre outros 

feitos independentemente de atuação do Poder Judiciário. Com participação de Roberto 

Paulino, Ivanildo Figueiredo, Jadelmiro Rodrigues e Beclaute de Oliveira Silva, o debate 

foi mediado por João Lessa. Por fim, o jurista Alexandre Freitas Câmara, desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Processual Civil 

em diversas instituições, realizou uma conferência sobre os aspectos do novo Código de 

Processo Civil.  
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Momento de Formação Interna – Movimento Encrespa 

Data da ação: 03 de julho de 2015 

Local: Auditório SEDH 

Descrição da ação: O debate sobre racismo foi realizado no auditório da SEDH, possuindo 

como palestrantes Jaqueline Cíntia e Vânia Freitas, do movimento Encrespa Geral, e 

Alesson Teixeira, assistente social do NAP - Núcleo de Acolhimento Provisório. 

Jaqueline Cíntia e Vânia Freitas fizeram a apresentação do Movimento Encrespa Geral 

que trabalha as questões raciais e de identidade negra através da assunção do cabelo, 

incentivando a liberdade de manter os cabelos naturais – livres de chapinhas e 

secadores que modelam os padrões de beleza, encorajando as mulheres a colocarem 

suas verdadeiras raízes em primeiro plano, preservando a memória, a tradição e a 

ancestralidade negra.  
O Movimento Encrespa Geral é um projeto de ação social que promove eventos para 

celebrar a inspiração e valorização do uso do cabelo natural  (cabelo crespo, cacheado, 

ondulado) como forma de autoconhecimento e reencontro das raízes, independente da 

idade, cor de pele, etnia ou tipo de textura capilar. A transformação causada pela 

jornada de descoberta do cabelo natural leva também a  refletir sobre a invisibilidade 

do negro em espaços da sociedade.  Essa  reflexão leva inevitavelmente ao  debate 

sobre a consciência negra, a discussão sobre o racismo velado e institucional e contribuir 

na luta de combate ao racismo e pela igualdade racial. 

Os objetivos do Movimento são: 

 Empoderar crespas, cacheadas  e onduladas  para a assumir suas raízes em qualquer 

esfera social. 

 Valorizar a diversidade racial 

 Refletir sobre a questão de cuidados capilares x saúde. 

 O trabalho não tem o objetivo de impor um estilo. Apenas fornecer inspiração e 

informações para quem se interessa pelo tema, para que cientes possam fazer suas 

escolhas. 
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 Promover espaço para exposição de trabalhos afroempreendedores sempre que 

possível. 

 Já Alesson Teixeira, apresentou alguns dados números, os quais demonstram a 

vulnerabilidades da juventude negra e a importância e necessidade de mais políticas 

públicas de combate à desigualdade racial no país.  

A discussão foi muito enriquecedora e ao final teve muitos questionamentos do 

público. 

 

2.7. Ação Itinerante – “É meu direito”  

Data da ação: 24 de julho de 2015 

Local: Escola Missionário São Bento, situada na Rua Capitão Vicente Curado, 350, UR04 

– Ibura, Recife/PE.  

Público: população em geral 

Tempo de duração: 05 horas 

 

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

representado pelas advogadas Elaine Alves e Maíra Kerstenetzky, esteve presente na 

ação itinerante na comunidade do Ibura (UR 04) intitulada “É meu direito”. Como 

principais atividades houveram orientação jurídica e encaminhamento de demandas a 

Defensoria Pública do Estado; promover mediação de conflitos; fiscalização pelo 

PROCON; formação em Direitos Humanos, dentre outros. 

Os atendimentos para orientação jurídica foram relativos aos mais variados 

temas do direito, tais como: direito penal, direito de família, direito previdenciário e 

direito civil. A equipe de advogados foi composta por 4 profissionais, sendo 2 do Centro 

Estadual de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV (Elaine e Maíra), 1 do Patronato 

(Vanessa) e 1 da GEPAIS (Ricardo).  

Ao final, foram contabilizados 25 atendimentos relativos à orientação jurídica e 

a equipe fez uma avaliação muito positiva do trabalho desempenhado pelos advogados, 

bem como da organização do evento. 
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2.8. Clínica do Testemunho 

 

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.  

Sessão Pública realizada pela Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder 

Câmara 

Data da ação: 23 de julho de 2015 

Local: Auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de PE (SINDSEP/PE) 

Público: população em geral 

Tempo de duração: 05 horas 

Descrição da ação: Sessão Pública realizada pela Comissão Estadual da Memória 

e Verdade Dom Helder Câmara (CEMVDHC) contou com os depoimentos de Oldak 

Miranda, jornalista e ex-militante da Ação Popular Marxista-Leninista (APML), e 

Mariluce de Souza Moura, jornalista, ex-militante da Ação Popular Marxista-Leninista 

(APML) e esposa de Gildo Lacerda que foi um militante da APML morto durante a 

ditadura civil militar do Brasil cujos restos mortais permanecem desaparecidos.  

A atividade foi realizada no dia 23 de julho de 2015 no auditório do Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais de PE (SINDSEP/PE) e também contou com a presença de 

Henrique Mariano, secretário-geral da CEMVDHC, do relator Manoel Morais, Marcelo 

Santa Cruz, Marília da Matta Machado, dentre outros. 

Os referidos depoimentos à Comissão da Verdade de Pernambuco foram 

voltados a contribuir com as apurações sobre crimes de violação aos direitos humanos 

durante a ditadura civil e militar. Vale ressaltar que a audiência faz parte das 
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investigações acerca das mortes de Gildo Lacerda e José Carlos Novaes da Matta 

Machado, dirigentes da Ação Popular Marxista-Leninista, mortos sob tortura nas 

dependências do Destacamento de Operações de Informações do IV Exército, no Recife, 

em 28/10/73. 

 

Em seu depoimento emocionante, Mariluce Moura afirma “É a primeira vez que 

venho para Recife em caráter político tratar da morte de Gildo. Falar aqui é um ato 

mobilizador de profundas emoções. É difícil aceitar uma morte em que não se tem 

materialidade, a falta de um corpo para ser enterrado” (SIC).  

 

Passados 41 anos, os restos mortais de Gildo Lacerda permanecem 

desaparecidos, mas o secretário-geral da Comissão Estadual da Memória 

e Verdade Dom Helder Câmara (CEMVDHC), Henrique Mariano, afirmou que a Comissão 

de Pernambuco está trabalhando fortemente pela localização do corpo de Gildo para 

que se possa enfim fazer justiça. 

 

Ao final do evento, os depoentes receberam do secretário-geral da CEMVDHC, 

documentos inéditos sobre a Operação Cacau, deflagrada em Salvador em junho de 

1973, para desmontar a Ação Popular Marxista-Leninista (APML). 

 

Resumo quantitativo das atividades realizadas no mês de julho: 

 

Atividades Quantidade 

Ciclos de estudos internos  06 

Abordagens  30 

Atendimentos casos Violação de Direitos  Total de 
Atendimentos 

22 

06 

Atendimentos casos de CVLI AIS 6 15 

Clínica do Testemunho 00 

Atendimentos RMR e outras RD’s 01 

Encaminhamentos a rede parceira 21 

Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS 276 

Visitas institucionais 02 

Reunião com a rede parceira 01 

Audiência Pública: Clínica do Testemunho 01 
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Participação em Eventos 03 

Ação Itinerante: “É Meu Direito” 01 

Oficinas 01 
 

 

 

 

 

É o relatório 

 

 

Ingrid Vier 

Coordenadora do CEAV 

 

 

_________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 

 

 

 

Recife, 05 de agosto de 2015. 
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ANEXOS 

 

 
Sessão Pública da CEMVDHC - Entrega dos documentos sobre a Operação Cacau 

 
 

Visita institucional ao Abrigo Lar Esperança 
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Oficina com os estudantes da Escola Estadual Saturnino de Brito – Prazeres  

 

 

 SSe  

Seminário “Prevenção em Políticas Públicas sobre Drogas” 
 
 
 

 
Reunião de rede com a SEPLAG 
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Congresso Pernambucano de Direito Processual Civil  

 
 
 

  

Participação no Programa É meu direito – Ibura/Recife 
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ANEXO I  
 

ATA DA OFICINA NA ESCOLA ESTADUAL SATURNINO DE BRITO.  
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE ABORDAGENS E ATENDIMENTOS. 
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