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1 – INTRODUÇÃO
A Secretaria Executiva do CDVDH/CB através de sua Secretaria Executiva,
Secretaria Administrativa e coordenadores/as de atividades e projetos, apresentam aos
associados, colaboradores, voluntários e parceiros desta instituição o relatório de atividades
sociais realizadas ao longo do ano de 2015. Os resultados apresentados no presente relatório
demonstram que as ações realizadas este ano trouxeram bons resultados embora tenhamos tidos
também neste ano grandes desafios. Mesmo diante das dificuldades e limitações enfrentadas,
principalmente no que se refere à captação de recursos para execução de nossas ações, fato que
foi marcante este ano com um agravamento da situação por conta da cries política acirrada no
país, conseguimos manter uma equipe de militantes comprometidos com nossa luta no combate
ao Trabalho Escravo os quais se desdobraram para a realização das várias atividades necessárias
para atender a demanda deste ano. A equipe que em vários momentos trabalha de forma
voluntária, quando há atrasos ou demora na aquisição de recursos para renovar contratos e etc.,
conseguiu realizar todas as atividades deste ano com compromisso e qualidade, superando metas
e conquistando novos horizontes. Ao fazer este balanço, constatamos que a falta de recursos para
pagamento de coordenadores para algumas equipes, bem como para custeio de algumas despesas
indispensáveis à realização de algumas ações, não comprometeu a qualidade dos serviços
oferecidos aos nossos beneficiários/as. Os/as quais ao longo do ano nos demandaram questões
urgentes exigindo uma atuação cada vez mais eficiente frente às violações de Direitos Humanos
denunciadas. Assim, ao longo deste ano várias ações e projetos foram executados com atividades
direcionadas ao alcance do objetivo central do CDVDH/CB que segue a missão de “defender a
Vida onde mais ameaçada e os Direitos Humanos onde menos reconhecidos com atenção
especial aos mais pobres e oprimidos”.
As ações em seu conjunto visam o combate a graves violações de Direitos Humanos
tendo como prioridade o combate ao Trabalho Escravo e nossas atividades são distribuídas nos
seguintes eixos metodológicos: Prevenção, Repressão e Inserção.
REPRESSÃO: a entidade faz uso da denúncia, ajuizamento de Ações Judiciais e do
acompanhamento de casos de trabalho escravo e de outras violações de direitos, por meio de
uma assessoria jurídica popular que presta serviços gratuitos.
PREVENÇÃO: o CDVDH/CB desenvolve atividades socioculturais (teatro, dança, capoeira e
percussão) que se articulam através dos trabalhos realizados principalmente com crianças,
adolescentes, jovens e adultos/as pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade;
trabalhando a conscientização popular por meio da formação cidadã.
INSERÇÃO: Como forma de demonstrar que é possível criar oportunidades de geração de
trabalho e renda, o CDVDH/CB vem incentivando jovens e adultos/as a se inserirem socialmente
e tem criado três empreendimentos de capacitação profissional e geração de emprego e renda: A
Associação de Rádio Comunitária – ARCA/FM, A Cooperativa pela Dignidade do Maranhão –
CODIGMA e Projeto MÃE TERRA para capacitação de mulheres em situação de
vulnerabilidade.

DADOS GERAIS
Data de Fundação: 18 de novembro de 1996
CNPJ: 01.633.663/0001-06
Natureza Jurídica: ONG
Endereço: Rua Bom Jesus, 576 - Centro – Açailândia –MA
CEP: 65.930-000
Telefax: (99) 3538-2383.
E-mail: captacaocdvdh@yahoo.com.br
Web Site: www.cdvdhacai.org.br
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015
ÁREA DE ATUAÇÃO: Captação e Mobilização de Recursos
EQUIPE: Ivanete da Sousa Silva, Mariana de la Fuente Gómez, Marinalva e Francisco Alencar
ATIVIDADES
 Apoio na construção do Planejamento Estratégico Institucional (para período 2016/2018)
 Monitoramento e atualização continuada de Certidões e demais documentação institucional –
alvará de funcionamento, IPVA veículos, Certidões Negativas, etc.
 Participação em eventos gerais da Instituição: comemoração do dia 28 de janeiro – Dia
Nacional de Combate ao TE, Encerramento do Projeto Formação Arte Cidadã (07/02/2015),
Reinauguração do CDVDH/CB (24/02/2015), comemoração do dia 08 de março, 13 de maio – II
Encontro Inter-Regional De Trabalhadores/As Resgatados/As Do Tráfico Humano e o Trabalho
Escravo, Arraial Cultural (25/07/2015), Semana Cultural da Capoeira (setembro), Semana de
Consciência Negra (novembro), 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos,
entre outros eventos como formações internas sobre T.E., aberturas e encerramentos de projetos,
etc.
 Coordenação Geral da XX Feijoada do CDVDH/CB realizada no dia 05/07/2015: procura de
patrocínios, venda e controle de convites, organização de logística, espaço e compras,
coordenação e monitoramento de todas as equipes, prestação de contas.
 Participação na execução de uma Assembleia Extraordinária de Associados/as (agosto) –
Prestação de Contas e Eleição Extraordinária de Conselheiros/as Diretores/as e Presidência. E da
Assembleia Ordinária de Associados/as (11 e 12 de dezembro) – Prestação de Contas e eleição
de Conselhos para biênio 2016/2017
 Foi criado um sistema de padronização, sistematização e elaboração das prestações de contas
dos projetos institucionais, bem como um Check List para verificação da correta apresentação
das prestações de contas.
 Foi criada a política interna de análise de idoneidade de potenciais organismos
financiadores/as que será discutida em janeiro de 2016.
 Organização documental – Foi realizado um mutirão para a organização documental dos
projetos institucionais em execução visando a adequação dos mesmos ao novo sistema de
prestação de contas.
 Organização documental digital- A Central já está funcionando, precisa-se agora criar a
rede interna de trabalho de todos os setores.
 20/01/2015, São Luís - Reunião com o Secretário Estadual de Direitos Humanos e adjunto –
SEDIHPOP para apresentação de propostas de renovação de convênios para os projetos –
Construindo a Cidadania (COETRAE) e Fortalecimentos das Ações dos CCs do CDVDH/CB
(SEDIHPOP)
 Participação de reunião em Araguaína (03 e 04/02/2015) com a CPT, OIT e GAETE para
conclusão da elaboração do projeto RAICE para 06 meses e organização de cronograma
preliminar de ações.
 Reunião com o Procurador do Trabalho o Dr. Ítalo Igo Ferreira Rodrigues (Imperatriz) para
sensibilização sobre o CDVDH/CB – 03/03/2015
 Comunicações regulares com financiadores/as para o bom desenvolvimento dos projetos e
negociação de novos: ONU, Cáritas, VALE, Manos Unidas, ADEPAL, FBDH, SDH/PR, entre
outros.
 Recebimento de visita de dois representantes de MANOS UNIDAS (dias 28 e 29 de maio)
 Reunião com Andreia Andrade – VALE para monitoramento do projeto executado até agosto
de 2015 na Vila Ildemar – CIDADANIA COM VOZ, ASFALTO E TINTA.
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 Viagem a São Luís para reunião com Lourenço Pinto da Silva – Gestor UGAM/SEDIHPOP
para esclarecimento de dúvidas e correições nas prestações de contas dos convênios 03/2013 e
04/2013 e conversa sobre futuros financiamentos da instituição.
 Reunião com o Dr Jônatas Andrade – Juiz do Trabalho em Marabá para monitoramento e
discussão de desdobramentos do projeto RAICE.
 Preparação da visita e acompanhamento dos trabalhos de Carmen Bascarán – ADEPAL
 Foram prestadas contas do TAC do Cidônio Gonçalves e Celeste Rodavalho – (Processo:
000246.2012.16.001/0)
 Foi enviado relatório de prestação de contas do TAC de Rogerio e Fabio Soares (processo:
000179.2013.16.001/5) que ainda está em processo de cumprimento.
 Foi encaminhado relatório sobre a situação da MAHINDRA (veículo proveniente do TAC do
processo n° 0106100-69.2012.5.16.007) ao Procurador do Trabalho de Bacabal o Dr. Luciano
Aragão Santos solicitando orientações sobre a possibilidade de venda da mesma, a qual foi
confirmada.
 Foi reformulada e encaminhada a prestação de contas do projeto do Principado de Astúrias
(CONSOLIDANDO A VIDA E OS DIREITOS HUMANOS EM AÇAILÂNDIA/MA ano 2013)
já que foram exigidos documentos que na época não foram entregues.
 Estão se prestando contas regulares de acordo com cronograma de cada projeto específico.
 Foi prestado contas do projeto da ONU - P.338 (14) – Fortalecimento de Ações Comunitárias
para a Erradicação do T.E. ainda pendente de confirmação de aprovação.
 Foi prestado contas do projeto CIDADANIA COM VOZ, ASFALTO E TINTA (agosto 2015)
e aprovado.
 Estão sendo monitorados os projetos: Cáritas, P.338-2(15)/ONU, RAICE, Construindo a
Cidadania (COMUCAA) e Fundo Brasil de Direitos Humanos de acordo com novo sistema de
prestação de contas e dentro de cronograma específico para conclusão das prestações de contas
finais.
RESULTADOS ALCANÇADOS
» 06 projetos em execução durante o ano 2015, 04 projetos garantidos a ser executados em
2016, 08 em análise e 02 não aprovados.
» Um Sistema Financeiro/Homérico funcionando e todas as contas de projetos e conta geral
estão sendo controladas por ele.
» As rotinas de trabalho e protocolos para a elaboração de prestações de contas têm sido
melhoradas.
» Foram refeitas e encaminhadas 02 prestações de contas de projetos que estavam irregulares.SEDIHC e COETRAE
» Está sendo construída a prestação de contas do CRDH para ser apresentada à Secretaria
Nacional de Direitos Humanos – SHD/PR e encaminhado o encerramento do projeto.
» A regularização do patrimônio do Centro continua em trâmite, bem como existe agora um
melhor controle e otimização do rendimento do mesmo.
» A Feijoada anual do CDVDH/CB foi articulada e coordenada pela equipe sendo apresentada a
prestação de contas nos anexos deste relatório. - Tem sido vendidas uma máquina de corte e
vinco elétrica (R$ 6.000 – R$ 4.000 em materiais gráficos e R$ 2.000 em dinheiro que ainda
não foi recebido) e a moto Biz (R$ 2.700,00) para reinvestir no retorno da Mahindra (R$
2.645,00).
» Foi vendido o veículo Mahindra ( R$ 17.000) e o terreno da Tancredo (R$v13.000) para dar
continuidade às ações do Centro no ano 2016.
» Temos recebido 02 doações ADEPAL – 2.200€ e Danilo Volonté – 2.000€ que serão
destinados à manutenção das atividades institucionais e infraestrutura.
» No geral a equipe continua no caminho de melhora continuada e consolidação de
metodologias de otimização do controle financeiro e administrativo do CDVDH/CB.
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Área de atuação: Formação cidadã e Centros comunitários
1. Atividades realizadas: Encontros de Formações – Participações – visitas – atendimentos
comunitários – encaminhamentos...
Encontros de Formação Cidadã
 04 sobre Drogas e suas consequências: 03 para adolescentes e jovens - Vila Ildemar (15
participantes cada), 01 para adolescentes e jovens - Bom Jardim (22 participantes)
 02 sobre Violência contra Crianças, Adolescentes: 01 com adolescentes, jovens e adultos –
Vila Ildemar (37 participantes), 01 com adolescentes, jovens e adultos – Vila Bom Jardim (26
participantes);
 03 sobre Diversidade Sexual e Gênero: 02 com adolescentes - Vila Ildemar (10 participantes
cada), 01 com adolescentes e jovens – Vila Bom Jardim (28 participantes);
 03 sobre Direitos Fundamentais-Artigo 6º da CF: 01 com adolescentes e jovens - Vila
Ildemar (15 participantes), 01 com adolescentes, jovens e adultos - Vila Bom Jardim (29
participantes), 01 no Piquiá (63 alunos);
 02 sobre Discriminação Racial: 01 para adolescentes e jovens - Vila Ildemar (15
participantes) E 01 para adultos, adolescentes e jovens – Vila Bom Jardim (23 participantes);
 11 sobre Tráfico Humano e Trabalho Escravo: 01 para Lideranças Paroquiais – Bom Jesus
das Selvas (08 participantes), 01 para Trabalhadores Acampados - Bom Jesus das Selvas (75
participantes), 03 na Esc. Mul. Eduardo P. Duarte – Piquiá (27 alunos cada);
 02 para adolescentes – Vila Ildemar (15participantes cada), 01 para Lideranças e
Trabalhadores Resgatados - Pindaré Mirim (22 participantes), 01 para lideranças comunitárias
– Vila Bom Jardim (27 participantes), 01 para pais, mães e adolescentes – Vila Bom Jardim (32
participantes), 01 para alunos do Ens. Médio no CE Prof. José Cesário (46 alunos);
 02 sobre Higiene Corporal e Ambiental: 01 com adolescentes – Vila Ildemar (25
participantes), 01 com adolescentes - Vila Bom Jardim (18 participantes);
 01 sobre Relações Intrafamiliar para adolescentes, jovens e adultos na Vila Ildemar (56
participantes.
Participações/Convites – Formação Cidadã
 Abertura do Projeto Escola Digna; Formação de Gestores das UREs – Escravo nem pensar;
 Análise de Propostas de Venda Agricultura Familiar – PNAE; II Seminário Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico Humano - CNBB; Orçamento Participativo – PPA 2016 a 2019; II
Conferência Mul. de Segurança Alimentar; Mobilização Transporte Público; Reunião
COMSEA; Seminário Tráfico Humano CNBB – Brasília; Escravo Nem Pensar – São Luís
Centros Comunitários Vila Bom Jardim e Vila Ildemar
 76 pessoas receberam atendimentos comunitários
 260 visitas familiares alcançando 1040 pessoas
 05 pessoas foram encaminhadas
 288 preparos de lanches (20 crianças em cada)
 01 feira da agricultura familiar – Agritec (08 participantes)
 01 Caminhada contra violência (28 participantes)
 01 festa dia da Mulher (36 participantes)
 01 festa da Páscoa (98 participantes)
 26 encontros parcerias (35 pessoas cada)
 Visitas Familiares e atendimentos - Vila Ildemar;
 Visitas Familiares e atendimentos – Vila Bom Jardim
Participação Centros Comunitários
 04 reuniões da Pastoral da Criança-Vila Bom Jardim (10 participantes cada)
 02 Bazares beneficentes;
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 04 pesagens da Pastoral da Criança – Vila Bom Jardim (82 crianças cada)
 01 torneio beneficente;
 01 Conf. Mul. de Saúde(69 participantes)
 02 reuniões do Cons. Mul. da Pessoa com Deficiente
Público atingido (nº de pessoas/perfil)
 686 pessoas entre, lideranças Comunitárias, estudantes e população em geral
Localidade Beneficiada (bairro ou cidade): Vila Bom Jardim, Vila Ildemar, Conj. João Paulo
II, Pindaré Mirim, Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Atendimentos Comunitários - Assessoria Psicossocial1
PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO: janeiro a dezembro de 2015
Integrantes equipe: Brígida, Geriane, Roberto Levi, Anne, Marta, Marcia, Sonia, Lindalva,
Antenor, Rute, Nair, Pretinha, Vagner Mesquita, Aparecida
ATIVIDADES REALIZADAS:
– Atendimentos Comunitário
Casos de conflitos de família por uso de drogas e por alcoolismo, atraso de procedimentos
cirúrgicos via SUS, solicitação de passagens, tortura policial, separação, desapropriação de
moradia, negligencia policial, ameaças de morte, violação de direito do consumidor, ausência
de documentação civil, solicitação de laudos psiquiátricos via CAPS, acompanhamentos de
famílias em situação de rua, auxílios doença, reconhecimento de paternidade, solicitação para
construção de escola municipal em um bairro, agressão física de policiais contra adolescente
infrator, pedidos para conseguir segundas vias de Certidão de Nascimento, de Casamento,
emissão de óbito tardio, e o registro tardio adultos, acompanhamento de vitimas de tortura
policial a delegacia com articulações para realização de exame de corpo delito, visitas
domiciliares para identificar situação de crianças abandonadas pelos pais.
– Formações, reuniões e eventos: 4 - Formação sobre trabalho escravo e trafico humano.
5 - Reuniões sobre a Pesquisa do RAICE – Araguaina-TO, Marabá-PA, Açailandia-MA; 4 Reuniões entre a equipe para planejamentos; 2 - Oficina de atendimentos ao trabalhador para
profissionais e voluntários CDVDHCB; Reunião com a equipe executiva CDVDHCB e o
Procurador do Trabalho Ítalo Rodrigues para tratar de ampliar parcerias; 1 Roda de conversa
(palestra) em celebração aos dias das mulheres – Local: Centro Comunitário de Direitos
Humanos da Vila Ildemar. Tema: Violência de gênero; 2 Participação em reunião para
planejamento de ações junto à equipe de Santa Luzia; 1Participação em formação realizada
pela Defensoria Pública e Ministério Público – Local Igreja dos Santos dos Últimos Dias.
Tema: Saúde Mental e Internação Compulsória; Roda de conversa (palestra). Local: Centro
Comunitário de Direitos Humanos da Vila Ildemar. Tema: Álcool e outras drogas.
Participação no Encontro da Campanha de Olho Aberto para Não Virar Escravo – São Félix do
Araguaia-MT; II Encontro Inter-regional de Trabalhadores/as Resgatados do Trabalho Escravo
Contemporâneo. Local: Salão de Eventos CDVDH/CB; Acompanhamento de trabalhadores,
entrevistas, organização de informações e articulações de espaço para Grupo Móvel; Visita
Institucional a Escola Municipal, ao Programa Bolsa Família, ao SINE, Defensoria Pública
1 Reunião da COETRAE-MA na cidade de São Luis –MA; 1Socialização de casos pendentes
para a DPE que culminou em visita in loco, no hospital municipal e Recomenda Nº 02 – 2015
DPE, para a Secretaria de Saúde municipal implementar providencias que agilizem a realização
de exames e procedimentos cirúrgicos ortopédicos de mais de 20 pessoas; 3 reuniões mensais na
Promotoria de Justiça sobre a situação da população carcerária na Unidade Prisiona; 1
Participação no acampamento de indígenas, quilombolas e assentados no INCRA-MA, com
1

Visitas domiciliares, encaminhamento de denunciais, mediações e conciliações, articulações institucionais,
encaminhamentos, relatórios sociais, palestras, rodas de conversa, reuniões e eventos, coordenação de projetos e
representação na equipe executiva CDVDHCB e em Comissões Estaduais.
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apresentação temática de trabalho escravo e conflito agrário e a Construção e publicação de
Carta de apoio do CDVDHCB aos acampados no INCRA.
Público atingido (nº de pessoas/perfil)
-338 pessoas atendidas
- 554 pessoas participantes de formação
Total 892 pessoas.
Dados das denúncias do CDVDHCB
10 denúncias de Trabalho Escravo, 101trabalhadores/as citados/as, 08 fiscalizações realizadas,
11 trabalhadores/as resgatados/as, 11 rabalhadores/as resgatados acompanhados (em Açailândia
e Santa Luzia.
Obs. em algumas denúncias não localizaram trabalhadores, também em algumas encontraram
porém não reconheceram ser trabalho escravo.
Localidade beneficiada (bairro ou cidade)
- Beneficiário residentes no Maranhão nas cidades de em Açailândia, Bom Jesus das Selvas,
Tufilandia, Maracassumé, Codó, Nova Olinda, Santa Luzia e Pindaré Mirim. E residentes no
Pará na cidade de Dom Elizeu, Ipixuna do Pará e Rondon.
- Os atendimentos foram realizados na sede do CDVDH/CB, Centros Comunitários de Direitos
Humanos da Vila Ildemar e Vila Bom Jardim, Centro de Defesa de Direitos Humanos de Santa
Luzia-MA.
Resultados alcançados
» 131 orientações sobre direitos humanos e politicas públicas diversas
» 10 Denúncias de Trabalho Escravo encaminhadas por CDVDHCB à Secretaria de Inspeção
do Trabalho em Brasília e a Superintendência Regional do Trabalho do Maranhão.08 destas
fiscalizadas, sendo 2 em Bom Jardim, 2 em Açailandia, 1 em Imperatriz, 2 em Santa Luzia, 1
em Santo Onofre. Destes 11 trabalhadores foram resgatados. Foram pagos R$ 40.892,04 de
indenizações, e outros valores a serem definidos e rescisões. Observamos que uma das
fazendas não fiscalizadas foi por não ter ocorrido mediação, não havia trabalhadores dentro.
E uma não houve acesso de estrada, uma do Pará não temos resultado da fiscalização na
cidade de Ipixuna do PA.
» 18 empresas fiscalizadas no MA em jan/fev/mar/mai/jun/agos/out e dez. Nas cidades de
Imperatriz, Açailandia, Loreto, Bom Jardim, Altamira do Maranhão, Vitorino Freire, Santa
Luzia, Matões do Norte, Codó e Paço do Lumiar. Foram ao todo 107 pessoas resgatadas. R$
152,925,10 pagamento de indenizações.
» 08 Mediações e ou Conciliações de conflitos familiares, direitos do consumidor.
» 45 Visitas Domiciliares para realizar atendimentos de casos registrados no CDVDH com a
finalidade de obter mais informações e definir melhor os encaminhamentos, assim como a
construção de relatórios sociais de casos mais complexos.
» 51 Relatórios e/ou Pareceres Sociais encaminhados para Defensoria Pública, para CRAS
de Pindaré Mirim e Monção –MA, para Conselho Tutelar de Açailandia e Itinga-MA, epara
Escola Municipal de Itinga-MA e para arquivo CDVDH e outros.
» Construção do Planejamento estratégico de Assessoria Psicossocial
Encontro inter-regional de trabalhadores (as) resgatados do trabalho escravo
contemporâneo
O Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos – Carmem Bascarán
(CDVDH/CB), através do Centro de Referencia em Direitos Humanos de Açailândia-Ma,
patrocinado pela SDH/PR, como o apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos-Ma
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(SEDIHC), Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE) e Paróquia
Santa Luzia, realizou nos dias 12 e 13 de maio de 2014, o I encontro inter-regional de
trabalhadores resgatados do trabalho escravo em Santa Luzia-Ma. Na ocasião foram
entrevistados 44 trabalhadores e aplicado questionários idênticos para análise atual da situação
socioeconômica e familiar de cada trabalhador. Segue análise do perfil dos trabalhadores:
Dos entrevistados, 14 são solteiros e 30 casados, quanto ao nível de escolaridade, 17
não alfabetizados e 27 alfabetizados – em sua maioria não chegaram ao 5° ano devido a falta de
condições de acesso a Escola. A renda familiar destes 44 trabalhadores se divide da seguinte
forma: 11 aposentados INSS, 11 renda fixa (contratos, prestação de serviços e carteira
assinadas), 17 renda variável (trabalho na lavoura ou “bicos”) e 05 desempregados, sendo a
maioria beneficiaria do Programa Bolsa Família. A maioria dos trabalhadores exerce atividade
na lavoura, mas, gostariam de experimentar outras alternativas de trabalho e emprego, que possa
exigir menos esforços dos mesmos e que seja de mais fácil acesso. Questionados quanto à
preferência dos cursos profissionalizantes que gostariam de fazer, a maioria respondeu que quer
ingressar na construção civil e fazer curso de pedreiro, também mencionaram formações como:
carpinteiro, agricultura familiar, operador de máquinas, eletricista e para suas respectivas esposas
os cursos de cabeleireiro, manicure e corte e costura.
Os trabalhadores entrevistados residem nas cidades de Açailândia (04), Bom Jesus das
Selvas (01), Buriticupu (01), Monção (05), Pindaré (14), Santa Luzia (10), São Mateus (01,
Tufilândia (04) e Zé Doca (04). O encontro objetivou acima de tudo uma socialização com os
trabalhadores, com foco na prevenção do trabalho escravo e as providencias cabíveis das
questões identificadas.
Área de atuação: AÇÕES SOCIOCULTURAIS
EQUIPE: Agberto Romeira, Francisco Cruz (Xico), Yonná Luma e Leidiane Sousa. Com o
apoio direto de Maria do Socorro (Pretinha) e Maria Aparecida.
Atividades realizadas:
 Oficina de Teatro para o encontro de Troca de Saberes articulado pela Rede Justiça nos
Trilhos na cidade de São Luís
 Estudos sobre Trabalho Escravo para o grupo Centro da Arte.
 Encontro em Araguaína para discutir o projeto do Ação Integrada.
 Encerramento do Projeto Formação Arte Cidadã;
 Formação sobre Trabalho Escravo no CDVDH/CB;
 Encontro de Planejamento da Equipe das Ações Socioculturais.
 Retorno das Atividades de Capoeira na Sede do Centro.
 Retorno das Atividades de Capoeira na Vila Ildemar.
 Oficinas de Dança
 I Encontro Levante Popular da Juventude em São Luís.
 Ensaios dos grupos para apresentação no encontro de trabalhadores
 Planejamento para a abertura do projeto Construindo a Cidadania
 II Encontro de Trabalhadores/as Resgatados/as do Trabalho Escravo.
 Seminário “Aspectos Socioculturais da Alimentação do Negro e do Indígena”.
 Jantar Cultural no Centro da Defesa para acolhida dos representantes da ONG espanhola
Manos Unidas.
 Abertura do projeto “Construindo a Cidadania”
 Entrevista/palestra na Rádio Club FM no programa Família Bem Maior.
 Encontro para Orçamento Participativo PPA 2016-2019.
 Reunião do GAETE em Marabá.
 Encontro de Formação do projeto Construindo a Cidadania Vila Bom Jardim;
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 Encontro de Formação do projeto Construindo a Cidadania Vila Ildemar;
 VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes.
 Feijoada do CDVDH/CB;
 Oficinas práticas e teóricas de dança na vila Bom Jardim e Vila Ildemar;
 Oficinas práticas e teóricas de capoeira nas Vilas Bom Jardim e Ildemar;
 Formação cidadã Vila Ildemar;
 Formação Cidadã Vila Bom Jardim;
 Segunda e terceira semana aconteceu o planejamento do Arraial do CDVDH/CB;
 Arraial do CDVDH/CB;
 Semana de avaliação e planejamento
 Visita familiar aos beneficiários\as do projeto construindo a cidadania, a visita foi realizada
por Yoná Luma (Coordenadora do Projeto Construindo a Cidadania) e Geriane (Assistente
Social do CDVDH/CB);
 Reunião com a coordenadora do Mais Educação;
 Visita a UPR – Unidade Prisional de Ressocialização de Açailândia para atividade lúdica com
as internas.
 Encerramento do projeto Cidadania com voz, asfalto e tinta na Vila Ildemar.
 Primeira e Segunda semana do mês aconteceu reuniões com a equipe das Ações
socioculturais para planejamento da Semana da Capoeira.
 De 14 a 20 Semana Cultural da Capoeira;
 Visita da escola Carrossel a turma de dança da vila B. Jardim.
 Palestra sobre Tráfico de Pessoas com os alunos da escola Municipal José Cesário – Vila
Ildemar;
 Apresentação do Espetáculo do Grupo Aficirê “A Run Boboia”;
 Planejamento geral da Semana de Consciência Negra;
 Participação na Semana de Teatro no Maranhão;
 De 16 a 22 Semana de Consciência Negra;
 Avaliação da Semana de Consciência Negra;
 Formação na Vila Bom Jardim sobre Tráfico Humano;
 Caminha pelas ruas da Vila Ildemar no dia de luta a violência contra a mulher;
 Intervenção cultural na UPR (Unidade Prisional Regional)
 Apresentações da Capoeira Cidadã nas escolas;
 Apresentações do Dançarte nas escolas do Município;
 Reunião com Carmem para discutir as propostas para os 20 anos do Centro.
Público atingido (nº de pessoas/perfil): Diretamente: 1.000 pessoas e Indiretamente: 5.000
pessoas.
 Localidade Beneficiada (bairro ou cidade): Vila Ildemar, Vila Bom Jardim, Centro, Vila
João Paulo II, Piquiá e Tancredo Neves
Resultados Alcançados
» 22 Formações cidadã
» 04 Acompanhamentos escolares
» 06 visitas familiares
» 15 Apresentações de dança (Dançarte e Afixirê)
» 11 Rodas de Capoeira
» 03 Aulões de Capoeira
» 147 Oficinas de dança (Dançarte e Afixirê)
» 75 Oficinas de capoeira
» 48 Oficinas de teatro
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Secretária Executiva
PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO: Janeiro a novembro de 2015.
PROJETOS EM EXECUÇÃO: Reciclando a Cidadania (PETROBRAS), Projeto Integrado de
Combate ao Trabalho Escravo (MPT-MT), Fortalecimento de Acesso à justiça às vítimas de
Violações de Direitos Humanos de Açailândia e Região – MA (BRASIL FUNDATION),
RAICE.
ATIVIDADES REALIZADAS
Reuniões com coordenadores e equipes para monitoramento
das ações realizadas pelo CDVDH/CB: Realização de reuniões da
equipe executiva do CDVDH/CB; Reuniões para construção do
Planejamento estratégico; Reuniões com coordenadores/as das
equipes de formação, Centros Comunitários, captação e
mobilização de recursos, atendimentos comunitários e Ações
socioculturais para discutir e encaminhar atividades específicas de
cada equipe; Reuniões como os Conselhos do CDVDH;
Realização de reuniões com a equipe do Núcleo de Santa Luzia;
Reuniões para a fundação do CDDH de Santa Luzia-MA na cidade
Santa Luzia no período matutino; Realização de Encontro para
Avaliação semestral das atividades (julho de 2015);
Monitoramento de projetos em execução: Realização de
reuniões com equipe de captação de mobilização de recursos sobre os projetos Fundo Cáritas,
ONU, Cidadania com voz, asfalto e tinta, COMUCAA e Fundo Brasil de Direitos Humanos para
organização das atividades; Reuniões com sobre a Execução do Projeto Ação Integrada em
Açailândia e as demais demandas de atendimento às vitimas de Trabalho Escravo;
Monitoramento contínuo do Projeto CRDH junto a SDH/PR com envio de ofícios, vários e-mail
e ligações solicitando a solução de problemas que a mais de uma no impedem a movimentação
do referido projeto junto ao SICONV; Reunião com a coordenação colegiada do RAICE em
Açailândia para monitoramento das ações do projeto e definição de calendários de reuniões e
atividades estratégicas do projeto;
Relações institucionais: Reuniões com o Secretário Estadual de Direitos Humanos e adjunto da
SEDIHPOP para apresentação de propostas de renovação dos projetos – Construindo a
Cidadania (COETRAE) e Fortalecimentos das Ações dos CCs do CDVDH/CB, do Centro de
Defesa de Direitos Humanos de Santa Luzia e para buscar apoio para uma ação em um
Acampamento do MST em conflito grave na região de Amarante (SEDIHPOP); Participação
em reuniões na OAB sobre segurança Pública e Processos contra políticos de Açailândia;
Participação de 04 reuniões do GAETE (Marabá-PA) em busca de apoio financeiro para o
CDVDH/CB e para o fortalecimento de nossas ações de enfrentamento ao trabalho Escravo;
Reunião com o Procuradores/as do Trabalho do
Maranhão (Imperatriz, Bacabal e São Luís) para
sensibilização sobre o CDVDH/CB; Reunião com
o Pároco da Igreja Católica de Pindaré – MirimMA. para articular atividades sobre trabalho
escravo e trafico humano naquela cidade;
Reunião
com
equipe
CDVDH/CB
e
representantes da ONG Manus Unidas
(28/05/15); Reuniões com a equipe do Centro de
Defesa de Santa Luzia e Paróquia Santa Luzia
(Santa Luzia-MA) para realização de trabalhos
em parceria para a criação do CDDHSL e realização de outras ações do CDVDH/CB naquela
região;
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Participação em eventos gerais da Instituição: Comemoração do Dia Nacional de Combate ao
TE 28/01; Encerramento do Projeto Formação Arte Cidadã (07/02/2015); Reinauguração do
CDVDH/CB (24/02/2015); Atividade em alusão ao Dia 08 de março – Dia Internacional da
Mulher na Vila Ildemar; II Encontro Inter-regional de Trabalhadores/as Resgatados do T.E
realizado em Açailândia-MA; – Participação em mobilização social na praça da bíblia pelo Dia
do Trabalhador; Apoio e participação no campeonato de jogos de capoeira na Praça do
Pioneiro (01/05/2015); Participação dos I Jogos de Capoeira Raízes do Brasil em Açailândia
(01 e 02/05/2015); Participação na abertura do Projeto “Construindo a cidadania” no Núcleos
Comunitários da Vila Ildemar com a participação dos colaboradores da ONG Manus Unidas
(29/05/15); Participação de mobilização organizada pelo Rede de Cidadania pela moralidade
política de Açailândia; Participação de Mobilização dos Estudantes da Rede Estadual de Ensino
(Açailândia) em busca dos direitos dos estudantes; XX Feijoada do CDVDH/CB; Arraial
cultural. III Semana de Capoeira; Semana da Consciência Negra e etc.
Atividades de formação e planejamento: Encontro de Avaliação e Planejamento do
CDVDH/CB, realizado em São Luis com a participação de toda a Executiva do Centro,
funcionários e voluntários; Encontro em
Araguaína para fechar o plano de Ação do
projeto Rede de Ação Integrada de Combate a
Escravidão – RAICE de 03 a 05/02, com
representantes do CDVDH/CB, CPT, OIT, Juiz
do Trabalho de Marabá; Formação sobre
Trabalho Escravo para os membros da
executiva,
funcionários,
voluntários
e
estagiários do Centro de Defesa dia 09/02/2015.
Encontro de Planejamento das Atividades
Culturais (11 a 13/02); Articulações para
realização do projeto RAICE através de
reuniões internas e externas, bem como contratação de Pessoal e formalização de ações da
primeira Fase deste projeto; Reunião com trabalhadores (as) do Pindaré-Mirim –MA; Encontro
CPT Mato Grosso-Campanha De Olho Aberto pra não Virar Escravo (22 a 26/04/2015);
Oficina com lideranças, com tema: Direitos Humanos e Direito da Mulher em Santa Luzia-MA;
Encontro para conclusão da analise do
Estatuto Social do CDDHSL- MA;
5.2 – Outras atividades: Acompanhamento da
conclusão de reforma da Sede e Centros
Comunitários do CDVDH/CB – organização de
espaços, mobília, arquivos e outros junto a
equipe da CEMAR e ATACK; Organização
documental
digital; Acompanhamento da
reformulação da Tabela Salarial do
CDVDH/CB; Elaboração de documentos
institucionais para financiadores, parceiros,
funcionários e etc.; Participação de reuniões
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos; Participação em reuniões do Rede
de Cidadania; Participação de Audiência
Pública sobre os Meninos do Trem realizada
em Marabá-PA (25/02/2015); Palestra sobre
controle social no Encontro de Pessoas com Deficiência de Açailândia; Entrevistas em Rádios e
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TVs sobre atividades do CDVDH/CB e outras temáticas relacionadas a Defesa dos Direitos
Humanos; Participação em reunião da Associação de Moradores de Piquiá de Baixo, sobre
reassentamento (1302/2015); Monitoramento e agendamento do uso de veículos; articulações
para manutenção da Mahindra em Belém e Cuiabá; Participação em Mesa de debate sobre
Trabalho Escravo no MATOPIBA na UFTO em Tocantinopolis-TO (30/05/2015); Participação
de Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de Bom Jesus das Silva;
Participação em reunião do grupo de COETRAE, responsável pela prevenção (27/05/2015);
Participação no lançamento e na I corrida contra a violência sexual de crianças e adolescentes
de Açailândia; Participação em Audiência Publica sobre a reforma do Mercado Municipal
promovida pela Promotoria de Justiça de Açailândia; Participação em reuniões na Defensoria
Pública e Policia Militar sobre o processo de reforma de Mercado Municipal; Participação em
Lançamento do EJA na UPR de Açailândia; Recebimento de visitantes e instituições com
Ouvidoria da Defensoria Publica, Jornalistas, Estudantes, Professores e etc..; Participação no
Encontro de Projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos em São Paulo; Participação da
Assembleia de Fundação do Centro de Defesa de Santa Luzia – CDDHSL; Participação de Roda
de Conversa com no Piquiá de Baixo falando sobre “ A importância da mobilização social”.
RESULTADOS ALCANÇADOS;
» 02 Encontros de Avaliação e Planejamento realizado com todos os funcionários e executiva
do CDVDH/CB;
» 17 reuniões da equipe executiva foram realizadas;
» 05 reuniões para construção do Planejamento estratégico do CDVDH/CB;
» 08 reuniões com coordenadores da equipe;
» 04 reuniões realizadas com a equipe do Núcleo de Santa Luzia;
» 02 Encontros realizados para a fundação do CDDH de Santa Luzia-MA na cidade Santa
Luzia.
» 02 Reuniões o Projeto Ação Integrada em Açailândia internamente;
» Participação em 02 audiências Pública;
» 05 reuniões para organização e monitoramento de Projetos 9I8I
» 03 reuniões da coordenação colegiada do RAICE para monitoramento das ações do projeto e
definição de atividades e estratégicas do projeto;
» 03 Reuniões com o Secretário Estadual de Direitos Humanos e adjunto da SEDIHPOP;
» Participação em 08 reuniões do CEDDH;
» Participação em 03 Reuniões da COETRAE
» Participação em 05 reunião do GAETE/PA
» Execução do Projeto RAICE com possibilidade de continuidade
» 01 Centro de Defesa criado em Santa Luzia-MA;
» 05 Projetos sendo negociados para captação de recursos;

Fabrícia Carvalho da Silva
Secretária Executiva do CDVDH/CB
12 de abril de 2015.
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