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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 junho de 2015. 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS: 

2.1. Ciclos de Estudos Internos  

Neste mês realizamos 04 ciclos de estudos internos, tendo como tema: “As várias 

faces da violência”, que é a temática da oficina que hoje o CEAV leva aos estudantes e 

população em geral nas atividades que estão sendo realizadas.     

Os ciclos tiveram vários momentos, sendo leitura de textos, audição de músicas e 

vídeos que coubesse na temática. Ao final das audições e exibições dos vídeos foi 

escolhida a música do grupo de rock-pop Titãs “Comida” e o vídeo “Era uma vez uma 

família”, do Instituto PAPAI. 

A música e o vídeo compõem o leque de opções que vem sendo preparado pela 

equipe. Pois as oficinas têm públicos diferenciados, além de que em alguns casos o 

público diverge da oficina preparada. Por esse motivo estamos estudando e 

formatando alguns modelos para que não seja preciso improvisar, a ponto de perder o 

foco do tema.  

Esta atividade tem como objetivo instrumentalizar os técnicos, visando melhorar 

o nível do debate, assim como prepará-los para uma melhor didática e condução do 

tema junto aos grupos.  
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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 08 (oito) atendimentos referentes a casos de violação de direitos, sendo 

07(sete) do sexo feminino e 01 (homem) do sexo masculino, conforme descreve 

quadro abaixo. 

 

CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 119 02 01 01 

Caso nº 120 02 -- 02 

Caso nº 123 02 -- 02 

Caso nº 124 01 -- 01 

Caso nº 125 01 -- 01 

 05 casos 08 Atendimentos  01 07 

 

Breve resumo dos casos de violação de direitos atendidos no mês de abril de 2015: 
 
Caso nº 119: Após o desaparecimento da usuária, por alguns dias, e sem notícias sobre onde à 
mesma se encontrava, a família acionou a polícia e o caso foi divulgado nas mídias de 
comunicação e nas redes sociais online. Ao receber ajuda de alguém que emprestou o celular 
para que a usuária pudesse fazer contato com a família, a mesma retornou para casa. Em 
decorrência do episódio, a mesma solicita acompanhamento psicológico para lidar com os 
últimos acontecimentos, porém apresenta embotamento afetivo e grande dificuldade de falar 
sobre si e/ou sobre o que aconteceu. A usuária veio ao serviço encaminhada por Gleide 
Ângelo, Delegada do HPP, responsável pelo caso.   
Encaminhamento: Encaminhamento para psicoterapia no Serviço de Psicologia da UFPE. 
 
CASO nº 120: A usuária procurou o CEAV alegando que seu filho foi preso e encontra-se no 
COTEL com uma bala na perna oriunda de um tiro que levou no momento da prisão e que até 
aquele momento continuava sem qualquer atendimento médico. Em contato com a 
responsável pela enfermagem do COTEL, a equipe do CEAV foi informada que desde o 
momento da entrada na unidade o reeducando foi prontamente acompanhando e tendo suas 
necessidades especiais devidamente atendidas. Além disso, relatou que seu filho possui 
histórico de ações criminosas desde a adolescência, bem como utiliza substâncias psicoativas e 
remédios controlados. E, ainda, que ela foi diagnosticada o CID F. 32.1 e F. 44.8, mas está 
sendo devidamente acompanhada e tratada. 
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CASO nº 123: alega ter sido encaminhada ao CEAV por uma instituição, que não se reporta o 
nome, para receber informações soube uma denúncia feita contra ela na Ouvidoria da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ocorre que ao entrar em contato com a ouvidora 
desta secretaria foi informado que não há nenhuma denúncia contra a usuária. A usuária 
alegou que seus vizinhos fizeram denúncias de que ela agredia sua filha que tem problemas 
psíquicos, o que gerou um processo judicial, o qual a usuária não sabe o número. No decorrer 
do atendimento, constatou-se que a denúncia foi realizada à Promotoria de Justiça e Defesa da 
Cidadania da Capital. Ao entrar em contato com a Ouvidoria do Ministério Público, verificou-se 
a existência da referida denúncia e que esta foi feita de maneira anônima com pedido de sigilo, 
mas que já foi concluída.  
Encaminhamento: Encaminhou-se a usuária à Ouvidoria do Ministério Público para que a 
mesma obtivesse maiores informações acerca da denúncia relatada. 
 
Caso nº 124: A usuária alegou que seu filho foi preso e levado para o COTEL e atualmente 
encontra-se no Presídio de Igarassu. O motivo da prisão do mesmo foi um roubo com 
simulação de uso de arma de fogo realizado contra uma jovem. A mesma relata que seu filho 
se encontra ameaçado de morte porque antes de ser preso por roubo, o mesmo havia 
“entregue” um traficante à polícia e, apesar de ter sido preso e cumprido pena, o mesmo hoje 
encontra-se em liberdade, mobilizando num forte desejo de vingança junto a novos 
presidiários. Informa também que seu filho é usuário de substancias psicoativas. Consumo 
este, intensificado quando entrou na unidade prisional e autorizado internamente, sendo 
difícil a buscar por tratamento ou redução de danos.  
Encaminhamento: Dialogar com a unidade prisional de Igarassu sobre o possível risco de 
morte do reeducando e a possibilidade de mudança de setor. 
 
Caso Nº 125: Após relatar seu histórico de relação conturbada com marido, filhos(as) e 
respectivos(as) cônjuges, bem como a internação do marido devido a câncer, informou a 
equipe do CEAV a sua preocupação no que concerne à sua alimentação e ao seu sustento num 
geral, haja vista que é seu marido quem detém a gestão financeira da residência, posto que ela 
não tem uma boa relação com o marido e que ele se nega a vê-la ou falar com ela no quarto de 
hospital e, assim, não há como ele sacar quantias e entregar a ela. Afirma que, enquanto o 
marido está internado, quem está pagando é a sua filha que está em posse do cartão do pai. 
Que nem sua filha, nem seu filho se propõem a ajuda-la em seu cotidiano. Ainda, aduz que a 
única renda própria que possui é no valor de um salário mínio que ganha de aposentadoria. 
Que ao informar isso, lembrou que foi aposentada “por loucura” sem saber e que isso foi 
realizado pelo seu marido. 
Encaminhamentos: Entrar em contato com a equipe Clínica Pulmonar do Hospital Português a 
real situação do Sr. Antônio, orientando que todas as informações acerca do paciente sejam 
também relatadas a Sra. Antônia. Após isso, verificar se é possível tomar outras providências. 
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- Casos de CVLI Atendidos 

No mês de Junho de 2015 foram assassinadas 21 pessoas da AIS 6 (Jaboatão dos 

Guararapes e Moreno), sendo 19 homens e 02 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).  

A equipe técnica do CEAV, durante o mês de junho de 2015, não realizou 

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

Guararapes e Moreno), porque não se tem recurso para aquisição (aluguel) de um 

veículo para locomover a equipe  para os atendimentos.  

Foram realizadas 05 abordagens aos familiares de três adolescentes vítimas de 

CVLI durante rebelião na FUNASE/CASE de Caruaru e Jaboatão.  02 abordagens foram 

exitosas, agendamos visita e realizamos 03 atendimentos. As outras 03 abordagens os 

familiares recusaram o atendimento.   

No mês de junho realizamos 06 atendimentos aos familiares de vítimas de CVLI. 

Sendo 03 atendimentos aos familiares de dois dos adolescentes vítimas de CVLI em 

rebelião na FUNASE e os outros 03 atendimentos foram de casos atendidos 

anteriormente e que vem sendo acompanhados pela equipe do CEAV. Os familiares 

atendidos forma 06 vítimas indiretas do sexo feminino (mães, irmãs, cunhada, 

companheira). O quantitativo de casos e atendimentos segue no quadro abaixo: 

 

CASOS DE CVLI’S ATENDIDOS  

CASOS ATENDIMENTOS 
SEXO 

masc fem 

Caso nº 122/2015 02 -- 02 

Caso nº 121/2015 01 -- 01 

Caso nº 118/2015 01 -- 01 

Caso nº 77/2015 01 -- 01 

Caso nº 40/2015 01 -- 01 

05 casos 06 atendimentos  00 06 

 
 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

____________________________________________________________________________________________________________      

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    

 
 
 
Breve resumo dos casos de CVLI da AIS 6 atendidos no mês de maio de 2015: 
 
Caso Nº 122: As usuárias, mãe e cunhada da vítima direta de CVLI, na última rebelião ocorrida 
na FUNASE Case de Caruaru, foram atendidas em domicílio pela equipe do CEAV. Constatou-se 
uma moradia precária. Segundo uma das usuárias, a vítima foi cobrar uma dívida de R$15 a um 
homem a pedido de um amigo e na ocasião, foi agredido. Após o agressor oi até a casa do 
adolescente portando uma faca e ameaçando que se defendeu atingindo o braço do homem 
com facadas. A polícia foi acionada e levou o adolescente para FUNASE, onde ele estava há um 
ano e um mês. A família denuncia que a Polícia Militar e a Guarda Municipal da cidade 
costuma agir com truculência e não apura os fatos, antes de agredir os adolescentes. Denuncia 
também que o adolescente repassou informações sobre várias violações de direitos humanos 
sofrida por ele e os demais jovens dentro da unidade socioeducativa. Informações estas que 
foram repassadas a diretora do estabelecimento que disse não saber das mesmas. A família 
está mobilizada em processar o Estado na intenção de apurar o que aconteceu e impedir que 
casos como esse acometam outras famílias. A família contratou um advogado particular para o 
caso. Na fala da família, a FUNASE não prestou nenhum apoio diante do que aconteceu. 
Encaminhamentos: Articulação com o CRAS, a fim de solicitar uma atenção e continuação do 
acompanhamento psicológico de familiares. 
 
Casos Nº 121: A usuária atendida pela equipe do CEAV foi a irmã da vítima direta de CVLI na 
última rebelião ocorrida na FUNASE Case de Caruaru. Relata que o seu irmão passou a ter 
contato com “amizades erradas” e que um crime foi cometido por outro adolescente que era 
seu amigo, mas as suspeita apontavam para ele, o qual passou a ser ameaçado de morte 
devido ao homicídio. Segundo relata, na tentativa de evitar ser morto, o adolescente pegou 
uma moto emprestada e uma arma foi atrás dos que estavam procurando por ele, porém no 
caminho foi pego pela polícia e encaminhado para a FUNASE. Informa que os pais não querem 
envolvimento no caso e que ela era a única que dava suporte ao adolescente, que apesar 
dessa aproximação com a criminalidade, a vítima respeitava a família e era um adolescente 
muito carinhoso e gostava de ajudar. Informou que o adolescente relatava diversos casos de 
violações de direitos humanos na unidade socioeducativa e que a diretora do estabelecimento 
dizia não saber dos acontecimentos. A usuária enfatizou que a FUNASE não prestou qualquer 
apoio à família e que a mesma soube por vizinhos da rebelião e só soube da confirmação da 
morte do irmão, porque foi até a unidade e insistiu muito, chegando a quase ser agressiva na 
recepção da unidade, porque a equipe não queria lhe repassar informações. A usuária é 
separada, possui um filho pequeno que é, muitas vezes, deixado aos cuidados dos vizinhos ou 
levado ao ambiente profissional, porque a mesma trabalha em um fabrico próximo à sua 
residência e está grávida, recebe menos de um salário mínimo e a colaboração financeira do 
ex-companheiro é irregular. 
 
Encaminhamentos: Orientação jurídica a respeito do processo, caso seja necessário, pois a 
família ainda não decidiu se irá entrar com uma ação judicial contra o Estado. Articulação com 
o CRAS para informações a respeito da inscrição no programa Bolsa Família. 
 
Casos Nº 118: O atendimento foi realizado na sala do Serviço Social do Hospital Otávio de 
Freitas porque a usuária, mãe da vítima direta de CVLI, estava acompanhando sua neta de 05 
anos de idade, que teve, segundo ela, um problema de saúde depois de saber que seu pai 
havia sido assassinado. A usuária relata que seu filho já possuía antecedentes criminais por 
causa de um roubo de celular. Uns dias antes de ser encontrado morto embaixo do viaduto do 
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Shopping o jovem estava com outro rapaz numa moto. A usuária informa que seu filho era 
usuário de crack há cerca de 08 meses, mas que quando ela ia trabalhar ele tomava conta das 
crianças que residem no imóvel e não consumiu nenhuma droga. Após o ocorrido, a usuária, 
que detém a responsabilidade por deus 09 netos, com a ajuda de sua patroa, conseguiu uma 
casa em Piedade para alugar, pois não tem interesse em continuar no local onde mora por 
receio de que algo lhe aconteça ou aos seus netos, bem como por não desejar lembrar da 
morte de seu filho que foi tão perto de onde mora. Relata também que possui outra filha 
usuária de crack. Foi orientado assim, que procurasse o programa Atitude. Relatou que já está 
prestes a conseguir a guarda definitiva dos netos, que irá regularizar a situação perante o 
programa Bolsa Família e que já encaminhou sua aposentadoria junto ao INSS. Portanto, não 
trouxe demanda ao CEAV. 
 
Caso Nº 77: Atendimento a domicílio das usuárias, mãe e avó de vítima direta de CVLI foi 
realizado na data de 31.03.2015, no qual foi verificada a necessidade de psicoterapia para 
ambos. Em contato posterior, no mês de maio de 2015, a mãe da vítima nos informou que a 
avó da vítima faleceu devido a um infarto. Ainda no mês de maio foi articulado local para a 
psicoterapia para a mãe da vítima. No mês de junho, o encaminhamento à Policlínica Pina foi 
entregue para a mãe da vítima.  
  
Casos Nº 40: Atendimento realizado em 18.12.2014 através do qual foi detectada a 
necessidade de psicoterapia para a usuária, companheira de vítima direta de CVLI. Em 
26.06.2015 foi entregue a usuária seu encaminhamento para a Policlínica Manoel Calheiros, a 
fim de que seja realizado o devido acompanhamento. 
 

 

 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. 

 

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

seguintes encaminhamentos para os CREAS Regionais e Municipais, totalizando 225 

(duzentos e vinte cinco) encaminhamentos, assim distribuídos: 

 24 casos para o Agreste Meridional; 

 10 casos para o Agreste Setentrional; 

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

 28 casos para a Mata Sul; 

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

Moreno, que compreendem a AIS 6; 

 06 casos para o Sertão do Araripe; 

 07 casos para o Sertão Central; 

 03 casos para o Sertão do Pajeú; 

 05 casos para o Sertão do Moxotó; 

 00 casos para o Sertão de Itaparica; 

 08 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.  

 

- CRAS Júlio César - Santa Cruz do Capibaribe  

A visita ao CRAS teve como objetivo conhecer o serviço e estreitar a parceria junto aos 

atendimentos que foi realizado no território, no caso no bairro de Santo Agostinho, 

Santa Cruz do Capibaribe. O CRAS conta com atendimento de um advogado que vai 

semanalmente, uma assistente social e uma psicóloga. Ver-se que não há muita 
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estrutura, a equipe não tem carro, nem linha telefônica. Porém, vem realizando o 

trabalho na localidade dentro das especificações da política de assistência social, ou 

seja, é um serviço que está próximo da população, a sede é na comunidade, tem 

equipe técnica completa e até um plus que é o advogado. Foram disponibilizados os 

contatos do CEAV, assim como os contatos dos técnicos do CRAS, a fim mantermos 

contato e manter-se informados sobre o direcionamento das demandas dos usuárias 

atendidas.  

 

2.4. Reunião com a Rede Parceira 

Reunião da Rede Parceira - Participação do CEAV na Reunião da Câmara Técnica de 

Prevenção Social do Pacto Pela Vida 

Data da ação: 08 de junho de 2015 

Local: Sala de Controle da SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão 

Horário: 8:30 horas 

Participantes: Representantes: SEDH/PCR, SEAS/SDSCJ, SECTECI, SECID, Espaço 

Ciência/SECTECI, FUNASE, CEAV/SEDH, SEE, GPAC/SDS, Defensoria Pública, SDS, 

Governo Presente, SEPOD, Vida Nova/SDSCJ, SESSFC/SDSCJ, Patronato/SDSCJ, 

SEMPETQ, CEASA, IITB/SDS, Expresso Cidadão/SAD, SECULT, Secretaria de Qualificação 

– PCR. 

Pauta: 

1. Informes;  

2. Apresentação CEASA;  

3. Leitura dos encaminhamentos da última reunião;  

4. Detalhamento das Informações dos UPs. 

Desenvolvimento: 

 IITB não trouxe apresentação por estar passando por reestruturações interna na 

parte física;  

 Estação Afogados realizou uma parceria com a Ferreira Costa para inclusão 

sócioprodutiva dos UPs;  
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  Foi falada sobre a demanda de emissão de documentação da FUNASE e também do 

Programa Atitude: RG, CPF e CTPS. 

 A próxima reunião da Câmara de Prevenção Social será em 17/06/2015 às 09h na 

sala de monitoramento da SEPLAG com a presença do Governo Paulo Câmara e todos 

os Secretários de Estado;  

 Acontecerá no Governo Presente em 16/06/2015 às 10h uma prévia da reunião com 

o Governador para alinhamento do discurso.  

2.5. Oficinas  

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

Violência – Ação Rede Cidadania do Governo Presente. 

Data: 02/07/2015 

Local: Escola Municipal Florestan Fernandes - Rua Rio Parnaíba, 541, Ibura, Recife. 

Público: equipe técnica do CEAV; adolescentes estudantes da Escola Municipal Florestan 

Fernandes.  

Tempo de duração: 03 horas 

Número de participantes: 28 participantes 

Observação: Esta atividade estava prevista para o dia 29/06/15 às 9 horas. No entanto 

devido as fortes chuvas que ocorreram na cidade neste dia a direção da Escola suspendeu 

as aulas liberando alunos e professores. Devido a essa intempérie o Governo Presente 

adiou a atividade para o dia 02/07/15 no mesmo local e horário. 

 

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

representado pelo psicólogo Josimar Souza, pelas advogadas Elaine Alves e Maíra 

Souto Maior, participou da Ação Rede Cidadania com objetivo divulgar o CEAV e 

sensibilizar os adolescentes na temática de direitos humanos levando esclarecimentos 

e posicionamentos diante de alguns problemas, que são comuns nas comunidades. 

 O evento foi realizado pelo Governo Presente do Ibura, neste o CEAV 

apresentou a oficina “As várias faces da violência” facilitada pela equipe técnica do 

CEAV. 
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O objetivo da oficina foi tratar sobre a violência, os seus diversos tipos e propor 

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

adolescentes, alunos do 7º ano da Escola. 

A atividade teve uma participação massiva dos 28 alunos presentes que tinham 

uma noção geral sobre o tema proposto e algumas dúvidas a serem esclarecidas. Em 

função disso, iniciamos a oficina com uma chuva de ideias sobre frases ou palavras que 

os remetia a violência; em seguida debatemos sobre os pontos por eles levantados e 

lhes apresentamos o conceito de violência segundo a Organização Mundial de Saúde - 

OMS e segundo Assis e Nascimento, bem como os diversos tipos de violência, onde 

denunciar e ao final apresentamos o CEAV.  

A oficina trouxe aspectos relacionados à realidade dos adolescentes exemplos 

de casos de violência e o que eles podem fazer (mudança de atitude, repensar atos 

naturalizados, dentre outros) para romper este ciclo. A reflexão trazida através do 

cotidiano trouxe aspectos de como podemos nos mobilizar para atenuar o que 

vivenciamos hoje. Sabe-se que é preciso de politicas publicas e ações governamentais 

para solucionar tal situação, mas também será preciso empenho pessoal, na 

perspectiva de mudar atos e atitudes, consequentemente descontruir o processo 

cultural que se vivencia hoje, a fim de reconstruir uma sociedade menos violenta e 

mais respeitadora dos direitos.   

Infelizmente não foi possível utilizar as músicas selecionadas para atividade e 

nem o curta, pois a caixa de som disponibilizada pela direção da escola não funcionou, 

o que requereu muita desenvoltura dos técnicos para prender a atenção e o interesse 

da turma na oficina. 

 

 

2.6. Participação em Eventos 

Cerimônia de posse dos conselheiros do Conselho Estadual de Direitos Humanos - PE  

Data da ação: 08 de junho de 2015 

Local: Palácio dos Campos das Princesas 

Horário: 9 horas 
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Descrição da ação: O evento tratou da posse de quatorze membros do Conselho 

Estadual de Direitos Humanos (CEDH), pelo governador de Pernambuco, Paulo 

Câmara, em solenidade no Palácio do Campo das Princesas. O grupo atuará no biênio 

2015/2017. A entidade reúne representantes de órgãos governamentais e da 

sociedade civil organizada, entre eles o movimento negro, quilombolas, ciganos, além 

de infância e juventude e GAJOP. 

O Conselho foi criado em 2001, por meio da Lei Estadual 12.160, é autônomo e 

deliberativo e tem a missão de desenvolver ações que fortaleçam a política de Direitos 

Humanos no Estado, evitando violações. 

Entre as suas competências, cabe ao CEDH realizar, a cada dois anos, a 

Conferência Estadual de Direitos Humanos, investigar e denunciar violações ocorridas 

em Pernambuco e aprovar projetos, programas e planos estaduais para o segmento. 

Composição do Conselho Estadual de Direitos Humanos: 

Órgãos Governamentais 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: Pedro Eurico de Barros e Silva, Luciano 

Carlos Mendes de Freitas Filho (suplente); Assembleia Legislativa de Pernambuco: 

Deputado André Ferreira, Deputado Aluísio Lessa (suplente); Secretaria de Educação: 

Vera Lúcia Braga de Moura, Josebias José dos Santos (suplente); Secretaria de Defesa 

Social: Ari Siqueira da Cunha, Josevane Francisco da Silva (suplente). 

Sociedade Civil 

Gabinete de Assessoria Jurídica Às Organizações Populares (GAJOP): Rodrigo Deodato 

de Souza Silva, Edna Cristina Jatobá de Barros (suplente); Movimento Negro Unificado 

(MNU): José Antônio Rufino, Adeildo Araújo Leite (suplente); Movimento Tortura 

Nunca Mais: Maria do Amparo de Almeida Araújo; Movimento Infanto Juvenil de 

Reivindicação (Mirim Brasil): Sylvia Siqueira Campos, Vinicius Sobreira (suplente); 

Conselho Regional de Psicologia 2ª Região: Tatiane Ranzano Maurano, Ana Maria 

Christine Lima da Silva (suplente). 

Povos tradicionais 

Quilombolas: Expedito Ferreira da Silva, José Carlos Lopes da Silva (suplente); 

Ribeirinhos: José Fernandes de Oliveira, Augusto de Lima Guimarães (suplente); 

Ciganos: Enildo Soares dos Santos Filho, Cristiane Soares Torres da Silva (suplente); 

Ciganos e Etnia Africana: Eliezer Francisco Dantas, Lucia Maria Crispiano da Silva; Etnia 

Africana: Adalberto Telles Barretto, Mário Sérgio Figueirôa dos Santos. 

 

 

2.7. Ação Itinerante – “É meu direito”  
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Data da ação: 11 de junho de 2015 

Local: Rua Praça do Morro da Conceição, 211, Morro da Conceição, Recife/PE.  

Horário: 04 horas 

Público: população em geral 

Tempo de duração: 04 horas 

 

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

representada pela advogada Elaine Alves esteve na ação itinerante na comunidade do 

Morro da Conceição – Casa Amarela intitulada “É meu direito” realizada no dia 

11/06/2015 das 14hs às 17hs. O evento foi realizado na sede do CERVAC (Centro de 

Reabilitação e Valorização da Criança) e teve como atividades orientação jurídica e 

encaminhamento de demandas a Defensoria Pública; promover fiscalização pelo 

PROCON; promover formação em Direitos Humanos, valorizando temas de situações 

limites na comunidade (violência e drogas, conflitos e cultura de paz, direito do 

consumidor), assim como, a participação dos segmentos mais vulneráveis (idosos, 

LGBT, egressos do sistema prisional, cumpridores de penas alternativas), dentre 

outras. 

Os atendimentos para orientação jurídica foram relativos às questões de direito 

penal, direito de família, direito previdenciário e direito civil. A equipe de advogados 

foi composta por 4 profissionais, sendo 1 do Centro Estadual de Combate à Homofobia 

– CECH (Laura), 1 do Centro Estadual de Apoio às Vítimas da Violência – CEAV (Elaine) e 

2 do Patronato (Ronaldo e Vanessa).  

Ao final foi feita uma avaliação do trabalho com os advogados, a equipe de 

mediação de conflitos e os Srs. Ronaldo e Ana Gusmão (coordenadores da atividade). 

 

2.8. Participação em Ação do Governo Presente  

Data: 10/06/2015 

Local: Conjunto Habitacional Padre Miguel – Vila São Miguel/Afogados. 

Público: equipe técnica do CEAV; equipe do Governo Presente; equipe do PROCON; 

moradores do conjunto habitacional.  

Número de participantes: 10 participantes 

Tempo de duração: 03 horas 
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Descrição da ação: O Centro Estadual de Apoio às Vitimas de Violência – CEAV, 

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

assistente social Alexsandra Silva, participou da Ação Rede Cidadania com objetivo 

divulgar o CEAV e sensibilizar a população na temática de direitos humanos levando 

esclarecimentos e posicionamentos diante de alguns problemas, que são comuns nas 

comunidades. 

 Apresentamos na Ação da Rede de Cidadania realizada pelo Governo Presente 

de Afogados uma fala sobre o CEAV e as diversas faces da violência para os moradores 

do Residencial Padre Miguel em Afogados. 

A atividade ainda contou com a participação de membros do Procon 

Pernambuco e do Governo Presente de Afogados e os moradores do residencial. O 

objetivo da oficina foi tratar sobre a violência, os seus diversos tipos e propor 

alternativas para impedi-la e/ou coibi-la. 

O público-alvo direcionado para a ação e determinado pela equipe do CEAV 

junto com o Governo Presente era de adolescentes e jovens da comunidade, contudo 

o público presente na atividade foi de mulheres jovens com bebês e ou donas de casa. 

Além do local da atividade não ter cadeiras suficientes e tinha muito barulho no lado 

de fora (som alto e furadeira) o que causou uma sensação de desconforto nos 

facilitadores e no público presente. O que fez com que a equipe redirecionasse a 

atividade proposta para atingir este público.  

Desse modo, a atividade foi breve, mas com uma boa participação do público e 

sem perder o foco e o objetivo que foi de refletir sobre violência e suas várias faces, assim 

como podemos nos mobilizar para atenuar o que vivenciamos hoje.  

 

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

psicanalista retomar as atividades que vem ocorrendo sejam normalizados.  

 

 

Resumo quantitativo das atividades realizadas no mês de junho: 

 

Atividades Quantidade 

Ciclos de estudos internos  04 

Abordagens  05 

Atendimentos casos Violação de Direitos  Total de 
Atendimentos 

14 

08 

Atendimentos casos de CVLI AIS 6 01 

Clínica do Testemunho 00 

Atendimentos RMR e outras RD’s 05 

Encaminhamentos a rede parceira 06 

Encaminhamentos dos casos de CVLI aos CREAS 225 

Visitas institucionais 02 

Reunião com a rede parceira 01 

Participação em Eventos 01 

Oficinas 01 
 

 

 

 

 

 

 

É o relatório 

 

 

Ingrid Vier 

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

 

_________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 

 

Recife, 03 de julho de 2015. 
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ANEXOS 
 
 

 
 

 
Participação na pose do Conselho Estadual de Direitos Humanos de PE  
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Participação na Ação do Governo Presente no 
Conjunto Habitacional PadreMiguel - Afogados 
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Participação no Programa É meu direito – Morro da Conceição/Casa Amarela 
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Oficina com os estudantes da Escola Municipal Floresta Fernandes - Ibura 
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Rede parceira – CRAS Júlio César em Santa Cruz do Capibaribe  
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ANEXO I  
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE ABORDAGENS, VISITAS E ATENDIMENTOS. 
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ANEXO II 
 
 
 

ATA DA OFINA NA ESTAÇÃO DO GOVERNO PRESENTE EM AFOGADOS. 
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ANEXO III  
 
 

ATA DA OFICINA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORESTAN FERNANDES.  
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