SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil
no Território Brasileiro
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO REGIONAL- AGOSTO 2013

NOTA: A elaboração deste relatório deve seguir uma lógica progressiva: deve ser elaborado
mensalmente, sendo seu preenchimento acumulativo. Portanto, cada relatório produzido deve
demonstrar a evolução a partir do anterior.
REGIÃO
MONITORAMENTO:

DE NORDESTE

SUPERVISORA:

LANA SOUZA

TELEFONES:

85.9605.3433

E-MAIL:

pairnordeste@gmail.com

1 – RELAÇÃO DOS ESTADOS E CONVÊNIOS MONITORADOS
UF

Nº do
Convênio

Vigência

Instituição Responsável

CE

761365/11

31/05/2013

CE

70597/10

30/06/2013

CE

756403/11

22.10.2013

PE

778469/12

31/05/2014

MA

750589/10

27/06/2013

MA

737188/10

29/12/2013

Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Cidadania

SE

761520/11

19/06/2013

Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e da

Data de envio do
último relatório

BA
Gabinete do Governador – 05.06.2014
Coordenadoria de Direitos
Humanos
Fundação da Criança e da 05.09.2014
Família Cidadã
Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante
Secretaria da Criança e da 12.2014
Juventude
Sec. de Estado da Mulher - MA

1

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Cidadania - SEDHUC
2 - CIDADES COM A METODOLOGIA DO PAIR IMPLEMENTADA:
CEARÁ
Fortaleza – Metodologia implantada – projeto em andamento de disseminação em territórios da cidade:
Barra do Ceará, Praia de Iracema, Beira Mar, Praia do Futuro, Castelão, Centro, Terminais, Av.
Expedicionários c/ São Cristóvão, Av. Osório de Paiva, BR-116.
São Gonçalo do Amarante – Metodologia implantada – projeto em andamento para fortalecer a
metodologia no município.
PERNAMBUCO
- Recife - Projeto 2010/2011
Foi formado um Comissão Local para execução e monitoramento do Plano, esta comissão também
elaborou um termo de compromisso.
Em seguida o POL foi construído,no seminário, em cima de três ações previstas/prioritáriasdo Plano
Municipal de Enfrentamento o Violência Sexual, com base nos 07 dos eixos do PAIR.
Foi realizada a capacitação com temas definidos com base na realidade do município e orientações do
PAIR Nacional.
- Jaboatão – Projeto 2010/2011
Executou todas as etapas previstas no PAIR.e contratou consultorias para as formações.

3 - CIDADES EM PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO (PARTICIPANTES DO CURSO A DISTÂNCIA) DA
METODOLOGIA DO PAIR:
Ceará:Aracati, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Jijoca
de Jericoacoara, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e
Trairi.
Bahia: Camaçari, Dias d`Ávila, Itambé, Itaparica, Mairi, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho,
Tapiramutá, Teixeira de Freitas e Vera Cruz.
Pernambuco: Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, Riacho das Almas e
São Lourenço da Mata.
Rio Grande do Norte: Natal e Parnamirim.
4 - BREVE INTRODUÇÃO RELATANDO O ATUAL ESTÁGIO DA REGIÃO:
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
MARÇO/2013
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CEARÁ
Ceará – Projeto 2011
O Edital de Licitação (SPU 122640373), para contratação de pessoa jurídica, foi encaminhado à Central
de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013. O edital prevê a contratação de
pessoa jurídica para executar todas as etapas do Projeto e portanto do PAIR.
Fortaleza – Projeto 2010
O município em março já iniciou o planejamento de ações alusivas ao 18 de maio em algumas
instituições dos territórios. Na Barra do Ceará, foram visitadas duas escolas e agendado momentos de
formação com os professores que, por sua vez, multiplicarão a temática dentro das escolas. Além disso,
a equipe e membros da Comissão do POL promoveram ação socioeducativa na Av. Castelo de Castro
(Território do Jangurussu) para sensibilizar os comerciantes locais sobre o enfrentamento à violência
sexual de crianças e adolescentes. Também na Barra do Ceará, a equipe participou de ação
socioeducativa no Instituto Lourdes Viana, instituição membro da Comissão do POL. No mesmo passo, a
Equipe articulou com o CUCA da Barra do Ceará uma programação para a semana do 18 de maio.
São Gonçalo do Amarante
Convênio firmado em 2010 tem como objetivo principal Implantar o Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR –no município.
PERNAMBUCO
– Projeto 2012 –
No aguardo do recurso para iniciar o processo administrativo.
Processo de articulação com a sociedade civil através da Rede de Combate e CEDCA.
Articulação com os municípios parceiros (governo, sociedade civil, Conselhos de Direito e CMAS e
Conselhos Tutelares) – Informações obtidas através de reunião com gestores em Brasília dias 20 e 21
de março
MARANHÃO
O Projeto objetiva a Sistematização e disseminação da experiência de constituição do Grupo Móvel
Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão – PAIR Móvel e
fortalecimento dos mecanismos de denúncia de violência sexual contra crianças eAdolescentes.
Abrange todo Estado mas terá foco nas comunidades ribeirinhas do município de Conceição do LagoAçu.
SERGIPE
Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes (PAIR) em cinco municípios sergipanos: Itabaiana, Estância, Propriá,
Canindé e grande Aracaju
ABRIL/2013
Os Estados da Bahia e Rio Grande do Norte ainda não celebraram convênio com a SDH/PR para
desenvolvimento do PAIR no contexto dos megaeventos, estando os projetos em fase de análise.
Em relação ao andamento do Projeto do Ceará que possui como objeto Implantação do Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento daViolência Sexual Infantojuvenil em 20 municípios
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do estado, bem como aintegração e fortalecimento das redes de proteção locais com foco na prevenção
para a Copa do Mundo de 2014, houve, a partir da data de referência do “18 de Maio” uma
intensificação da articulaçãoinstitucional, demarcada pela sensibilizaçãode prefeitos e gestores
municipais visando a fluidez da execução do convênio, quando finalizado o processo licitatório.Os
municípios de Fortaleza e São Gonçalo do Amarante fizeram parte desses encontros.
Em Fortaleza as ações do “18 de maio” foram intensificadas nos territórios de abrangência do convênio
que possui como objeto Implantação e disseminação da metodologia do PAIR nos 10 (dez) territórios
identificados na Pesquisa Sete Sentimentos como locais de maior índice de exploração sexual.
No caso do estado de Pernambuco, a liberação dos recursos do convênio para fortalecimento do PAIR
ainda não ocorreu, ficando esse mês marcado pela continuidade da articulação e tratativas
institucionais preparatórias para o início da execução do projeto.
15.05.2013
MAIO/2013
CEARÁ
Ceará – Projeto 2011
Toda a execução do PAIR permanece pendente aguardando o término de processo Licitatório que está
submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O Edital de Licitação (SPU 122640373)
foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013.
Fortaleza – Projeto 2010
Algumas etapas do Projeto estão aguardando processo licitatório: - Formações, Consultoria, Publicação
da experiência e o aditivo PAIR COPA que consiste em Formações do trade turístico, campanha
educativa e revisão do Plano Municipal.
PERNAMBUCO
– Projeto 2012 –
No aguardo do recurso para iniciar a execução do convênio.
Os Estados da BAHIA e RIO GRANDE DO NORTE estão com celebração de convênio pendente com
projetos ainda em análise pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
15.06.2013
JUNHO/2013
CEARÁ
Ceará – Projeto 2011
Toda a execução do PAIR permanece pendente aguardando o término de processo Licitatório que está
submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O Edital de Licitação (SPU 122640373)
foi encaminhado à Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 12/03/2013.
Realizado encontro com municípios contemplados no convênio, sensibilização exitosa onde 17
municípios compareceram. Foram niveladas as informações sobre o conceito do PAIR, suas origens, o
portal e os principais desafios de sua implantação.
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Fortaleza – Projeto 2010
Algumas etapas do Projeto estão aguardando processo licitatório: - Formações, Consultoria, Publicação
da experiência e o aditivo PAIR COPA que consiste em Formações do trade turístico, campanha
educativa e revisão do Plano Municipal.
A equipe avançou para dois novos territórios visando a disseminação: praia de Iracema e beira mar.
15.06.2013
JULHO 2013
CEARÁ
Ceará – Projeto 2011
A Coordenadoria responsável pela execução do convênio passou por mudanças o seu quadro gestor e
parte da equipe técnica.
O Convênio ainda aguarda o processo licitatório.
Fortaleza – Projeto 2010
Convênio prorrogado por mais 12 meses.
No mês de julho de 2013, a Equipe Disseminação iniciou a fase de Articulação institucional e
Diagnóstico Rápido Participativo nos territórios Praia de Iracema e Beira-Mar.
PERNAMBUCO
– Projeto 2012 –
Convênio celebrado e equipe responsável pela execução buscando programar uma visita técnica para
nivelamento de informações.
Ressalta-se o processo realizado de articulação e sensibilização realizada com os municípios e redes
locais, através de gestores e/ou servidores e parceiros.
AGOSTO 2013
Realizada visita à Recife em agosto 2008 e desenvolvidas as seguintes atividades:


Apresentação das ações do PNEVSCA;



Apresentação das diretrizes para o desenvolvimento do PAIR ;



Apresentação e diálogo sobre a Metodologia do PAIR - histórico, passo a passo;



Diálogo direcionado - O PAIR em Pernambuco: Proposta de implantação do PAIR em PE no
contexto dos megaeventos ; O PAIR no cenário dos Megaeventos



Apresentação da metodologia de Monitoramento do PAIR - Relatórios mensais e utilização do
Portal do - Escola de Conselhos/UFMS.



Plano de Ação de implementação do PAIR - debate e encaminhamentos.

16.09.2013
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5 - RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS
Levando em consideração as fases:
I. Articulação Política Institucional
II. Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos
III. Construção dos Planos Operativos Locais
IV. Capacitação
V. Pacto com a sociedade
VI. Assessoria Técnica
Obs:As células deverão ser preenchidascomTotalmente realizado, Parcialmente realizado ou Não
realizado.Quando Parcialmente realizado, identificar o número de municípios onde a fase já está
contemplada.
Convênio UF

Fase I

761365/11 PARCIALMENTE
– CE
REALIZADO

Fase II

Fase III

NÃO
REALIZADO

NÃO
REALIZADO

Fase IV

Fase V

Fase VI

NÃO
NÃO
NÃO
REALIZADO REALIZADO REALIZADO

NÃO
NÃO
NÃO
70597/10 PARCIALMENTE PARCIALMENTE PARCIALMENTE
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
– CE
756403/11
– CE
778469/12 PARCIALMENTE
REALIZADO
– PE
750589/10
– MA

NÃO
REALIZADO

NÃO
REALIZADO

NÃO
NÃO
NÃO
REALIZADO REALIZADO REALIZADO

737188/10
– MA
761520/11
- SE
AGOSTO :
A supervisão recebeu o relatórios mensal de Fortaleza. Continuamos efetuando pesquisas via internet
para fortalecer o relatório e sinalizar ações de impacto na região.

6 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA REGIÃO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
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MARÇO/2013:
CEARÁ
761365/11 – CE – Aguarda que o processo Licitatório seja concluído para iniciar as etapas do PAIR,
todavia indicou que em abril iniciará um processo de articulação institucional com os vinte municípios
implicados no convênio.
70597/10 – CE – Fortaleza:
Meta 1 – Articulação Política Institucional
- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão),
Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de
Paiva.
- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.
Meta 2 - Construção dos Diagnósticos Rápidos Participativos
- Realizada - Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São
Cristóvão), Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av.
Osório de Paiva.
- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.
Meta 3 - Construção dos Planos Operativos Locais
- Realizada nos territórios da Barra do Ceará, Jangurussu (Av. dos Expedicionários/ São Cristóvão),
Praia do Futuro I e II, Castelão, Terminais de ônibus: Lagoa; Antônio Bezerra e Siqueira e Av. Osório de
Paiva.
- Praia de Iracema, Centro, BR-116 e Beira Mar em fase de análise e planejamento para execução.
As demais metas ainda não foram realizadas.
ABRIL/2013
Os Estados da Bahia e Rio Grande do Norte permanecem dependendo daformalização dos convênios
para início das atividades.
Durante o mês de abril os Estados que possuem convênios vigentes, Ceará e Pernambuco (ainda no
aguardo de recurso), fortaleceram as articulações e o planejamento de ações direcionadas para a copa
das Confederações.
Destaca-se em Pernambuco o Encontro ocorrido dia 15 de abril, articulado pela Secretaria da Criança e
da Juventude, com representantes da rede de atendimento de crianças e adolescentes. O encontro de
trabalho debateu um protocolo de intenções, a formação do comitê de proteção integral de crianças e
adolescentes e uma agenda de convergência durante os jogos da Copa das Confederações.
Em Fortaleza, o mês de abril foi marcado por articulações territoriais voltadas para ações do dia “18 de
maio”.
Foram realizadas quinze visitas institucionais, cinco palestras e quatro oficinas temáticas para a
comunidade escolar e projetos sociais dos territórios de atuação. O objetivo das atividades é
sensibilizar escolas e ONGs para o enfrentamento da violência sexual, visando a culminância das ações
na semana do “18 de maio”.
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Na Barra do Ceará, a Equipepromoveu a capacitação de professores de quatro escolas e os mesmos se
comprometeram a multiplicar o tema em sala de aula. Além disso, a Equipe Disseminação ministrou
oficinas para alunos dessas instituições. Cumpre esclarecer que as escolas adotaram diferentes
estratégias de trabalho com os alunos. A EMEIF Chico da Silva, por exemplo, promoveu um concurso de
redação sobre o 18 de maio. Por outro lado, os alunos da EMEIF Dom Fragoso farão uma apresentação
de rap e break sobre a temática. Já os alunos das EMEIFs Casimiro Filho e Ant. Correa Lima produziram
murais com recortes do tema: a história da menina Araceli, do 18 de maio, conceitos, dentre outros.
A equipe realizou, ainda, oficinas temáticas com crianças e adolescentes da “Escolinha de Surf do Mero”
e do Projeto “Promotores Juvenis”, cujo resultado foi a produção do vídeo intitulado Exploração Sexual
Infanto-Juvenil: Enfrentando essa “barra”. Nesta ocasião, crianças e jovens discutiram o fenômeno,
refletiram sobre a realidade que os cerca e ficaram livres para expressar suas opiniões no vídeo. Dentre
tantos pontos suscitados, destaca-se a importância das atividades (surf e teatro) na formação da
cidadania de cada um. Também sobressai a fala de uma mãe que acompanha os filhos nas aulas de surf
para impedir que peçam esmolas na “pista”. A mãe se mostra consciente da vulnerabilidade da criança
que muitas vezes é assediada quando se aproxima dos carros.
O vídeo em questão será apresentado na tarde do dia 14 de maio de 2013, dia de culminância das ações
da Barra do Ceará contra a violência sexual. O evento acontecerá no auditório do CUCA e contará com a
presença de todos os professores e alunos envolvidos nas ações já citadas. Nesse momento, será
premiada a melhor redação da EMEIF Chico da Silva e haverá a apresentação de break por alunos da
EMEIF Dom Fragoso.
Quanto ao território da Av. Expedicionários/São Cristóvão (Grande Jangurussu), ressalta-se que a
Comissão do POL do território decidiu pela realização de uma caminhada alusiva ao Dia de Combate à
Violência Sexual no Conjunto João Paulo II, com saída da Associação Menor Também Constrói (AMTC) e
encerramento no Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITs) do Jangurussu. Assim, no mês de abril,
a Equipe Disseminação dedicou-se à organização da caminhada, ministrando oficinas temáticas para
adolescentes da comunidade, os protagonistas deste dia.
Já no território da Praia do Futuro, a equipe ministrou oficina para adolescentes na Escola da Colônia
Z8 durante o III Encontro de Convivência em Políticas Públicas e Educação em Sexualidade realizado na
referida Escola. Por último, destaca-se que outras instituições da Praia do futuro receberão formações
sobre a temática no próximo mês.(15.05.2013)
MAIO/2013
O mês de maio configura-se como um momento importante de ações para o PAIR pelo “18 de maio” –
dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Em Fortaleza, no território da Barra do Ceará, onde está sendo realizada a disseminação do PAIR, as
ações se concentraram no Centro Urbano de Cultura e Arte CUCA – no dia 14 de maio as escolas
municipais foram mobilizadas e construíram uma intensa programação. Houve apresentação de break
e rap sobre a temática do enfrentamento da violência sexual; Exposição de murais sobre a temática
produzidos por alunos de escolas na Barra do Ceará; Exibição do vídeo: Exploração sexual infantojuvenil: Enfrentando essa “barra” e o resultado de um concurso de redação sobre o tema.
O Comitê da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Ceará, uma instância envolvendo Governo
do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos de Direitos, Fóruns,
Comissão da Infância da Assembléia Legislativa, articulou a “Copinha da Proteção” – um evento que
reuniu os 20 municípios que terão o PAIR implementado, onde cada um enviou seus atletas, crianças e
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adolescentes, para um torneio de futsal. A copinha foi idealizada para ser um momento de integração
entre os municípios que terão participação ativa no período da copa. Não se tratou de uma competição,
pois no final do evento todas as crianças e adolescentes participantes foram premiadas.
Em Pernambuco foi lançada a Campanha “Todos num só time: por uma Copa sem abuso e exploração
sexual”. Foi realizado um Seminário de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes no contexto das Copas, contando com a participação de representantes de organizações
governamentais e não governamentais e discutiu questões relacionadas a situação da exploração sexual
no Estado de Pernambuco. Na ocasião foi lançada uma cartilha “Orientações para procedimentos em
casos de Exploração Sexual Contra Criança e Adolescentes”. Na Cidade de Recife também ocorreu uma
caminhada pelo fim da violência sexual além de outras atividades de sensibilização.
Jaboatão dos Guararapes/PE promoveu a quarta edição da caminhada de Enfrentamento da Violência
Sexual Contra Crianças e Adolescentes, que contou com a presença de diversos artistas como Cristina
Amaral, Dudu do Acordeon, Alan Carlos e a Banda Santa Dose.
Na Bahia foi realizada uma caminhada no sábado (18), no Farol da Barra. A iniciativa foi do Comitê de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado da Bahia e contou com o
apoio da Concessionária Litoral Norte (CLN), que também realizou uma ação educativa com a
distribuição de panfletos na praça de pedágio da Estrada do Coco (BA-099).
No Maranhão, em vários municípios, o Dia 18 de Maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) foi lembrado com diversas ações como audiências,
palestras e passeatas. Mirinzal, Codó, Morros e Carutapera foram alguns deles.
Em Codó (distante 302km da capital) O Ministério Público e a Universidade Federal do Maranhão
promoveram um Seminário sobre a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes na Região dos Cocais, realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Houve ainda uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores. O evento contou com a presença de
autoridades do município, do Conselho Tutelar e de representantes da sociedade civil.
No Rio Grande do Norte houve um Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes, organizado pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes e uma grande mobilização de divulgação sobre o tema “Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes”, nos locais de grande circulação da sociedade (Shoppings, rodoviária,
aeroporto, centro de turismo, etc.), organizado pelo CREAS Regional; além de Audiência Pública na
Frente Parlamentar Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, com tema
“Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente no RN”. (15.06.2013)
JUNHO 2013
Em Fortaleza destaca-se as seguintes ações: formação continuada com profissionais ADLs (Agentes de
Desenvolvimento Local) da instituição CONVIDA no território Jangurussu (Av. Dos Expedicionários/São
Cristóvão); já no território da Praia do Futuro, a reunião da Comissão do Plano Operativo Local foi
realizada na 12ª Vara Criminal, vara especializada na apuração dos crimes contra a dignidade sexual.
No tocante a Barra do Ceará, cumpre salientar que os profissionais de referência da Rede Aquarela e
outros representantes da Comissão do POL receberam formação sobre a produção de Boletim
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Informativo do CDC (Comitê de Desenvolvimento Comunitário da Barra do Ceará), publicação sobre
violência sexual a ser distribuída para as instituições locais.
Merece destaque também a parceria firmada com o Canal Futura, na qual a Rede Aquarela
recebeu dois kits da “Maleta Infância” que serão compartilhados com a rede interna da secretaria e as
várias redes comunitárias locais articuladas pela Equipe Disseminação. Por fim, ainda neste mês,
ressalta-se a participação da Equipe nas atividades realizadas nas casas de acolhimento nos dias dos
jogos da Copa das Confederações. Durante os plantões, os profissionais utilizaram vídeos temáticos
para debater sobre a violência sexual com os(as) adolescentes acolhidos(as). (15.07.2013)
No convênio do Ceará o destaque foi para o Encontro com os municípios que serão contemplados com o
PAIR, ocorrido em Fortaleza dia 21.06.2013. Foram mobilizados os 20 municípios (Maracanaú,
Maranguape, Itaitinga, Horizonte, Eusébio, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Pindoretama, Aracati, Fortim,
Icapui, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Camocim, Jijoca de Jericoacoara e São Gonçalo do
Amarante) contemplados no convênio para implantação do PAIR e ainda o município de Fortaleza que
já conta com o Programa implantado. Foi apresentado o conceito do Programa, suas origens, seu
impacto na política nacional de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes e sua
replicação para outras políticas de garantia de direitos. O Cenário do país perante os megaeventos e
grandes obras e o que está planejado para ser concretizado no Ceará a partir do convênio celebrado
entre Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Coordenadoria de Políticas
Públicas de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Foi ainda apresentado o portal do PAIR ressaltada
sua importância e interatividade. Evidenciou-se grande preocupação dos municípios com as formações,
e com o trabalho em rede. Alguns manifestaram críticas sobre a fragilidade do sistema de justiça em
responsabilizar casos de exploração sexual. (15.07.2013)
Em Pernambuco o convênio foi firmado através do repasse financeiro ocorrido agora em junho/13 e já
foi realizado um primeiro encontro com a rede para pensar estratégias na execução do Programa.
O encontro aconteceu dia 29 de junho tendo como objetivo principal articular a rede para pensar em
ações de proteção às crianças e adolescentes visando a Copa do Mundo de 2014 que já estão sendo
planejadas em Pernambuco. O PAIR, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da
Violência Sexual, será desenvolvido em Pernambuco nos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão
dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Olinda e no distrito de
Fernando
de
Noronha.
Durante reunião na Secretaria da Criança e da Juventude, em 29 de junho, representantes
governamentais e de instituições da sociedade civil discutiram as demandas locais na área da proteção
e do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para isso é imprescindível o
fortalecimento dos planos municipais, que serão elaborados em Camaragibe, São Lourenço da Mata,
Ipojuca e o distrito de Fernando de Noronha. Nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e
Cabo de Santo Agostinho, o momento será de revisar o plano existente.(15.07.2013)
JULHO 2013
Em Fortaleza no mês de julho de 2013, foi iniciada a implantação da metodologia do PAIR em dois
novos territórios: Praia de Iracema e Beira-Mar. Após realizar o mapeamento das instituições e
lideranças dos territórios, a Equipe avançou para a segunda etapa da metodologia: aplicação dos
questionários de Diagnóstico Rápido Participativo.
Outro resultado importante foi a realização de visita guiada das Comissões do POL do Jangurussu
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e Barra do Ceará às instituições DCECA – delegacia de combate a exploração sexual contra crianças e
adolescentes - e CREAS. Primeiramente, cada Comissão conheceu o trabalho de atendimento realizado
pela Equipe da Rede Aquarela dentro da Delegacia. Na mesma ocasião, conversaram com os
Profissionais da DCECA sobre os procedimentos de denúncia e oitiva das vítimas de violência. Em
seguida, as Comissões visitaram o CREAS Regional, órgão responsável pelo atendimento psicossocial de
crianças e adolescentes de três regionais de Fortaleza.
Também merecem destaque as oficinas sobre o ECA ministradas pela Equipe em parceria com os
CRAS dos territórios de atuação. As oficinas abordaram a temática dos direitos e deveres de forma
lúdica, destacando a temática da violência sexual infanto-juvenil. Esta ação faz parte das comemorações
do 23° aniversário do ECA.
Pernambuco realizou movimento técnico objetivando remanejamentos no convênio e
articulações com os municípios envolvidos
AGOSTO/2013
Em Pernambuco foi lançado no início de agosto o projeto Turismo protetor: Pernambuco contra a
violência sexual com o objetivo de propor ações e atividades de sensibilização em torno da
problemática e nortear todos os profissionais envolvidos no turismo do Estado. O projeto é uma
parceria entre a Secretaria de Turismo de Pernambuco (SETUR-PE), a Empresa de Turismo de
Pernambuco (EMPETUR) e o Centro de Prevenção às Dependências e ocorrerá em 30 municípios das
14 regiões turísticas do Estado, incluindo o Distrito de Fernando de Noronha.
Também em Pernambuco os policiais militares do Estado participaram nos dias 19 e 20 de agosto
de capacitação com o Batalhão da Polícia Rodoviária sobre enfrentamento a exploração sexual de
crianças e adolescentes e combate a tráfico de pessoas.
A Secretaria Municipal de Educação de Maceió e o Instituto Kaplan firmaram convênio em 01 de
agosto que beneficia 15 escolas com o Projeto Quebrando Tabus. O objetivo é fazer atividades sobre
educação sexual e orientar sobre sexualidade na adolescência para alunos do 6º ao 9º do Ensino
Fundamental. Durante o projeto cerca de 4 mil alunos trabalharão temáticas relacionadas à puberdade,
à reprodução humana, ao corpo sexual e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
A Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Alagoas, em parceria com o
Instituto Aliança, iniciou o projeto Capacitação de redes locais – grandes obras e megaeventos, reunindo
cerca de 200 profissionais das áreas da assistência social, saúde, educação, e ainda conselheiros de
direitos, tutelares e operadores de direito, além de adolescentes e jovens vinculados a projetos sociais.
16.09.2013
7 - COMENTÁRIO GERAL SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO
MONITORAMENTO
Obs.: Preenchimento acumulativo (colocar ao final do parágrafo a data)
MARÇO/2013
Estamos buscando junto ao Parceiro de São Gonçalo do Amarante informações sobre como se
apresenta hoje o PAIR no município, frequência de reuniões do POL, novas ações propostas etc.
Com os Estados de Pernambuco, Maranhão e Sergipe buscamos informações sobre as etapas já
desenvolvidas da metodologia, quais processos apresentam fragilidades para aproximação e suporte
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por parte das equipes da Escola de Conselhos/UFMS e PNESCA. (10 de abril de 2013)
ABRIL/2013
Somente tivemos acesso ao relatório de monitoramento do convênio de Fortaleza. Ainda no contexto
dos megaeventos, não recebemos relatóriosdos parceiros responsáveis pelas ações nos estados de
Pernambuco e Ceará.
Quanto aos demais convênios listados no tópico 1 do presente relatório, não obtivemos retorno sobre
as ações desenvolvidas, o que dificulta o acompanhamento detalhado e atualizado das ações em curso
no âmbito do PAIR.
(15.05.2013)
MAIO/2013
Os relatórios mensais de acompanhamento das atividades do convênio do PAIR não foram
apresentados para a supervisão, salvo Fortaleza e Ceará.
Das visitas técnicas as cidades-sede da copa só marcamos em Fortaleza uma vez que as outras capitais
ainda não contam com o convênio formalizado.
Estamos aguardando também dados técnicos de possíveis aditivos uma vez que vários convênios
(Ceará, Fortaleza, Maranhão e Sergipe) se encerram em junho/2013. (15 de junho de 2013).
JUNHO/2013
Recebemos relatórios de Pernambuco, Ceará e Fortaleza.
Recebemos ainda os contatos da Bahia e Rio Grande do Norte para possíveis assessoramentos na
elaboração de convênios.
JULHO/2013
Recebemos relatório de Fortaleza.
Estão sendo realizados contatos para acompanhamentos na elaboração de plano de trabalho com a
Bahia e Rio Grande do Norte.
AGOSTO/2013
Recebemos somente relatório de Fortaleza.
16.09.2013
Os dados constantes neste Relatório expressam de forma fidedigna as informações repassadas
pelas instituições conveniadas.
Data:

16 de setembro de 2013

Responsável pelo Monitoramento:

Lana Souza
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