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EST ADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua São Geraldo, n° 111 - Santo Amaro - Recife - PE

CEP 50040-020 - FonelFax: (81) 3183-5028.

Ofício n° i\d'20ll-GAB/SDS

Recife,17 de junho de 2011.

A Sua Excelência, a Senhora
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
Presidenta da Comissão Especial e Parlamentar de Inquéritos
BrasíliaIDF

Excelentíssima Senhora Senadora,

Cumprimentando-a cordialmente e em atendimento ao oficio n. 073/11 - CPI

TRAFIC, de 24.05.2011, informamos o que segue:

1. O Programa de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas do Governo do Estado

de Pernambuco e o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos

foram criados através do Decreto 25.594, de 01 de julho de 2003.

2. Em dezembro de 2008 foi instituído por meio do Convênio SENASPIMJ N°

03512008 o Núcleo de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas - NETP-PE, com a finalidade de

•

executar as ações preventivas previstas no referido Programa e na Política Estadual criada por

meio do Decreto Governamental n° 31.659, de 14 de abril de 2008.

3. A partir de 19 de abril de 2010 cumprindo determinação do signatário foi

definido um novo local para funcionamento do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas de Pernambuco e designada nova equipe composta por oito servidores desta

Secretaria com a finalidade de promover a reestruturação administrativa do Núcleo, bem

corno, executar as ações previstas no Pacto Pela Vida, programa do governo de Pernambuco

voltado para segurança publica e defesa social, referentes ao programa e as políticas est , FE:()

e nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Dentro desta realidade o Nú ; ç\e.,.' ~
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Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vem articulando, mobilizando e desenv e do
ssc I

atividades multidisciplinares para os diversos segmentos da sociedade, com o intuito~~~



fortalecer e ampliar a rede de atendimento às vítimas, como formar agentes multiplicadores na

prevenção e enfrentamento do tráfico de pessoas, com base nas Políticas Nacional e Estadual,

bem como fortalecer o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, criado pelo

Decreto n° 25.594/03, que é a instância de controle social para o desenvolvimento das ações

da Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

4. Em 19 de agosto de 2010 foi publicada a Portaria GAB/SDS n° 1598, de

18.08.2010 acrescendo as categorias pornografia infantil, assedio sexual, estupro de

vulnerável, prostituição/exploração sexual, tráfico internacional de pessoa para exploração

sexual e tráfico interno de pessoa para exploração sexual, na lista de naturezas criminais no

Sistema Infopol, com vistas a permitir a sua inserção pelos policiais no momento do registro

da ocorrência, conforme cópia anexa.

5. Paralelamente, o NETP-PE cumprindo as diretrizes da Secretaria de Defesa

Social implementou um planejamento para execução de ações preventivas, resumidas nos

seguintes eventos:

Ano de 2010:

a) Mobilização nas praias do litoral norte (Olinda, Janga, Itamaracá, Barra de

Catuama, Ponta de Pedra, Maria Farinha e Pau Amarelo) e litoral sul (Tamandaré, Itapuama,

Paiva, Barra de Serinhaém, Suape e Enseada dos Corais, Murro Alto e Porto de Galinhas, no

mês de Janeiro.

b) Distribuição de 6.000 mil panfletos informativos e preservativos e

mobilizações nos terminais rodoviários, metroviários, aeroporto, bares, restaurantes, pousadas

e hotéis, durante o período de carnaval.

c) Foram Realizadas 24 Oficinas, sendo 10 no mês de abril (capacitando 911

alunos), 03 no mês de maio (capacitando 198 alunos), 04 no mês de junho (capacitando 461

alunos), 03 no mês de agosto (capacitando 238 alunos), 02 no mês de setembro (capacitando

212 alunos), 02 no mês de outubro (capacitando 167 alunos), visando, à formação de agentes

multiplicadores de informações sobre o tráfico de pessoas em escolas da rede pública de

ensino da Região Metropolitana do Recife, com sorteios de livros da Política Estadual e

distribuição de cartazes e panfletos no combate ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. As

Oficinas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas foram realizadas em 24 escolas

localizadas na região metropolitana do Recife, contemplando os bairros de Santo Amaro,

Carvalhos, Nova Descoberta e Arthur Lundgren I e 11, beneficiando 2.157

~..



oficinas têm por objetivo criar um espaço na sala de aula, socializando o saber adquirido e

compartilhando as experiências ali vivenciadas, relacionando-as com a temática do tráfico de

pessoas e alertando-os para essa modalidade de crime.

Ano de 2011:

a) Campanha de divulgação no Aeroporto Internacional dos Guararapes com a

participação da Secretaria Estadual da Mulher, executora do Projeto Mulheres da Paz do

Governo Federal;

b) Mobilização da Campanha Internet Segura para os 600 alunos do Colégio

Motivo em parceria com Polícia Federal;

c) Campanha de conscientização durante o período Carnavalesco nos pontos

turísticos em parceria com a Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social;

d) Foram realizadas ações de sensibilização da população através do projeto

Governo Presente em várias escolas estaduais e municipais, com a participação do Instituto de

Identificação Tavares Buril da Secretaria de Defesa Social, da Defensoria Pública, Prefeitura

do Recife e do Ministério Público do Trabalho;

e) Capacitação da Equipe do Núcleo em relação ao tema: "Gênero e

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres com foco na Lei Maria da Penha", promovida

pela Secretaria Estadual da Mulher e Universidade Católica de Pernambuco; e,

f) Foram realizadas diversas palestras em órgãos governamentais e não

governamentais.

6. Objetivando a integração da Secretaria de Defesa Social do Estado de

Pernambuco com outros órgãos governamentais e não governamentais, o NETP-PE firmou os

convênios relacionados abaixo, conforme quadro demonstrativo:

CONVENIO AÇÕES PREVISTAS

SENASP/MJ N°190/2007- Concluído

Prestação de serviços de consultoria, mediante

realização de pesquisa e diagnóstico do "tráfico de

pessoas para fins de exploração sexual e de trabalho",

identificando os perfis das vítimas e dos autores do

crime e o mapeamento da rede de atenção às vítimas

do Estado de Pernambuco. A Empresa vencedora da

Licitação após terminar a pesquisa doou um vídeo

"Rota de Ilusão", conforme pesquisa e vídeo anexo.



SENASPIMJ N° 035/2008 - Em - Realização de seminários para elaboração de

andamento. planos de trabalho integrados de enfrentamento

Período de execução: Dez/2008 a 26 de ao tráfico de pessoas. Foram realizados sete

junho/2011 Seminários, nos Municípios de Recife, Jaboatão,

Olinda, Paulista e Cabo, Palmares, Tamandaré,

Ipojuca, Barreiros, Cortês, Primavera, Ribeirão, São

José da Coroa Grande, Serinhaém, Xexéu e Joaquim

Nabuco, Garanhuns, Jupi, Jucati, Palmeirina, Saloá,

Caetés, Capoeiras, Brejão, Águas Belas, Bom

Conselho, Paranatama, Buíque, São João, Pedra,

Venturosa, Jurema, Araripina, Bodocó, Exú, Granito,

Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Santa Cruz, Santa

Filomena, Trindade, Petrolina, Afrânio, Cabrobó,

Dormentes, Lagoa Grande, Orocó e Santa Maria e no

Distrito de Fernando de Noronha, capacitando 780

profissionais governamentais e não governamentais.

SDSIUFPE N° 4012662-3/2008 - Em - Seminários para apresentação da Política Estadual de

andamento.

Cooperação técnica e científica - Ações

integradas previstas na Política Estadual

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para os

servidores da UFPE;

- Criação de grupo de estudos e pesquisas;

- Realização de cursos de extensão;

Período de execução:

Dez/2011

Jan/2009 a - Criação de um curso de mestrado profissionalizante;

- Criação de um curso de especialização;

- Criar vídeo-documentário sobre a temática;

- Elaboração de cartilha sobre a temática;

- Realização de palestras dirigidas a comunidade

universitária;

- Realizar a pesquisa "Viveiros de Trabalhadoras do

Sexo: estudos sobre o tráfico internacional de

mulheres do Brasil para a Espanha, na atualidade".



Convênio 210/2010 - Reaparelhamento

do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico

de Pessoas e Implantação da Unidade

Móvel Itinerante. Em andamento.

Período de execução: Agosto 2010 a

agosto 2012.

t. Aquisição de Unidade Móvel para a
descentralização da atuação do Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;

2. Aquisição de equipamentos para o
aparelhamento operacional e tecnológico da Unidade
Móvel;

3. Modernização da infra-estrutura do Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;

4. Aquisição de 10 mil exemplares do Livro
Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual.

Diante do exposto, nos colocamos a disposição de Vossa Excelência para

quaisquer informações complementares.

Atenciosamente,



Diário··· Oficial
Estado de Pernambuco

Ano LXXXVII . NO 156 Poder Executivo Recife, quinta-feira, 19 de agosto de 2010

DEFESA SOCIAL

Secretário: Wilson Salles Damazio

PORTARIA GAB / SDS N° 1598, de 18/08/2010.

Disciplina o registro de ocorrências policiais no âmbito das unidades operacionais da Polícia Civil do Estado
e dá outras providências.

o SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2°, do
Anexo Único do Decreto n"34.479, de 29 de dezembro de 2009,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizada a lista de naturezas criminais no Sistema Infopol
para registro de ocorrências nas Delegacias de Polícia, atendendo às necessidades do Sistema de Defesa
Social;
CONSIDERANDO os termos da Lei federal 11.829, de 25 de novembro de 2008, que altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente, criminalizando a produção, venda, distribuição, aquisição e posse de pornografia
infantil;
CONSIDERANDO ainda a Lei federal 12.015, de 07 de agosto de 2009, que altera as capitulações jurídicas
dos crimes contra a dignidade sexual do Código Penal Brasileiro,

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam acrescidas as seguintes categorias na lista de naturezas criminais no Sistema Infopol, com
vistas a permitir a sua inserção pelos policiais no momento do registro da ocorrência:
I - Pornografia Infantil
11 - Assedio Sexual
111 - Estupro de Vulnerável
IV - Prostituição/Exploração Sexual de Vulnerável
V - Tráfico Internacional de Pessoa para Exploração Sexual
VI - Tráfico Interno de pessoa para Exploração Sexual

Art. 2° - Em vista das alterações trazidas pela Lei 12.015/09 em seus artigos 2° e 7°, fica suprimida a
seguinte categoria na lista de naturezas criminais no Sistema Infopol:
I - Atentando violento ao pudor.

Art. 3° - Altera-se a redação da natureza criminal no Sistema Infopol "outros crimes contra os costumes"
que passa a vigorar com a seguinte redação:
I - Outros crimes contra a Dignidade Sexual.

Art. 4° - Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WILSON SALLES DAMAZIO
Secretário de Defesa Social

I
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ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

GABINETE DO SE'CRETÁRIO
Rua São Geraldo, n° 111 ~ Santo Amaro - Recife - PE

CEP 50040-020 Fone: (81) 3183-5031 Fax: (81) 3183-5028
URGENTE

DESPACHO N° 942 - GAB/SDS

REFERÊNCIA: Ofício n° 073/2011- CPIITRAFIC, de 24/0512011.

ASSUNTO: Encaminha requerimento n° 034/11, solicitando investigar o tráfico nacional e
internacional de pessoas no Brasil. '

INTERESSADO: Senadora Vanessa Grazziotin - Presidenta da Comissão.

PROTOCOLO SDSIPE: 4207742-8/2011.

DESPACHO

URGENTE
ÀGGAIIC,

Para conhecimento e providências, em caráter de urgência, no sentindo de
atender o pleito da Senadora Vanessa Grazziotin, articulando-se com o Núcleo de
Enfrentamento de Tráfico de Pessoas desta SDS.

Iasmy
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Encaminhar Processos

, Gabinete do Governador /
~ Secretaria da Casa Civil

Guia de Tramitação

Page 1 of 1

Setor Emissor: GABGOV

Usuario Emissor: Verônica Lima

Destinatário: 50S-Secretaria de Defesa Social - 50S

Numero da Guia: 012494/2011

Data Emissão: 30/05/2011

Núm. do Núm.Doc.Origem Assunto Complemento Interessado ParecerProcesso

4207742- 73/2011 INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO GG-5240/2011, 1 - SENADO Despacho de
8/2011 OF.N°73/2011- FEDERAL - Yolanda

SOLICITA Secretaria de Carrion à
ENCAMINHAR Comissões 50S, por
INFORMAÇÕES competência.
SOBRE SERVIÇOS
PÚBLICOS
DISPONIBILIZADOS
PARA A SOCIEDADE
REF!,TENDIMENTO,
AUXILIO,

Total: 1

Setor Emissor

Observações:

http://www.sigepe.pe.gov.br/sgnet/(zaavnx45jzy2ewmr4be2z02e)/WebCPRGuiadeTra... 30/5/2011



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nO 073/11 - CPIITRAFIC
Brasília, 24 de maio de 2011.

Secretaria de Defesa Social
SETOR: SDS I PR01;OCOLO

Excelentíssimo Senhor Governaàor,

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO CAMPOS
Governador do Estado de Pernambuco
Palácio do Campo das Princesas
Pç. da República, s/n - Santo Antônio
50.010-040 - RECIFE - PE
Tel: (81) 3181-2130 (81) 3181-2110 Fax: (81) 3181-2322

Núm.Docm.:

Assunto:

Município:

Doe.Origem:

Interessado:

,,- -~_ • ..L.._ n -- -~-_._-'-~._-<

GG-005240/2011_.......... -----:-;. - ..

Data de AbertUra: 31/05/2011

4207742-812011 Núm.Original:

INFORM~ÇAo/COMUNICAÇ~O' "'.'.' QO~
Brasilia " '. '12 'ti.

7312011i:::
f
.:r . :Reg.: :

1 - SENADO' FEDERAL - Secretaria de Comissões \. .
, t

r:..

Na qualidade de Presidenta da Comissão Parlamentar de

Inquérito, criada pelo Requerimento n.? 226 de 2011, CPI destinada a

investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas,

conseqüências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011,

compreendido na vigência da Convenção de Palermo, e nos termos do art. 148

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam encaminhadas a

esta Comissão Parlamentar de Inquérito informações sobre serviços públicos

disponibilizados para a sociedade relativos a atendimento, auxílio, estatística,

pesquisa ou persecução penal relacionados aos crimes de tráfico de pessoas

para fim de exploração sexual e de aliciamento de trabalhadores para fim de

emigração e dentro do território nacional (arts. 231 e 231-A, 206 e 207 do

Código Penal, respectivamente)..

Por oportuno, informo que o presente convite decorre da

aprovação do Requerimento n.O 034/11, de autoria desta Senadora.

------_.._---.
PROTPALAC

PALÁCIO DO GOVERNO
PRO"iOCui...C c. 2;:;':'L

~m~.
I ~ I '"

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérsto - ~ ,
Tel. (61) 3303,3492 - Fax (61) 3303-1179 ----,.,- .. --.-
Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo

CEP,: 70 165-900- Brasília /DF
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Requerimento
N°034/11~

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DECOMISSÕES

Serviço de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

REQUERIMENTO N° ,DE 2011

Requeiro, com fundamento no § 3° do art. 58 da Constituição
Federal, combinado com o disposto no art. 2° da Lei n" 1.579, de 18 de março de
1952, que sejam encaminhadas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
pelos Governos dos Estados e do Distrito Federal, informações sobre serviços
públicos disponibilizados para a sociedade relativos a atendimento, auxílio,
estatística, pesquisa ou persecução penal relacionados aos crimes de tráfico de
pessoas para fim de exploração sexual e de aliciamento de trabalhadores para fim
de emigração e dentro do território nacional (arts. 231 e 231-A, 206 e 207 do
Código Penal, respectivamente).

JUSTIFICAÇÃO

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pelo
Requerimento n" 226, de 2011, para "investigar o tráfico nacional e internacional
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período
de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção de Palermo". Nesse
sentido, a CPI necessita traçar um quadro nacional da persecução penal e dos
serviços públicos oferecidos relativos ao tráfico de pessoas, com o fim de melhor
planejar suas ações e propor diagnósticos.

Assim, afigura-se fundamental o encaminhamento a esta Comissão,
pelos Estados e o Distrito Federal, das informações acima referidas.

Sala da Comissão,

Ç}~~
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
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