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Mensagem do Prefeito

Esta publicação que você está lendo agora é uma for-
ma de atender a muitas demandas de jovens recifen-
ses, pois frequentemente somos questionados sobre 
as ações que a Prefeitura realiza para jovens.

Deste modo, com este pequeno livro, qualquer pessoa 
poderá responder rapidamente o que a Prefeitura da 
Cidade do Recife faz para jovens. Porém, a principal vir-
tude do Guia Municipal de Políticas Públicas de Juven-
tude é oferecer, de modo claro e preciso, um cardápio 
de opções disponíveis para jovens em diversos órgãos 
da administração municipal. Assim, qualquer pessoa 
jovem interessada em participar de uma iniciativa pú-
blica municipal poderá se orientar com este livro. 

Por tudo isso, espero que ele seja amplamente difun-
dido nos serviços públicos municipais e sirva aos de-
bates que visam fazer avançar a política municipal de 
juventude.
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Mensagem do Conselho Municipal 
de Juventude 

Guia de Políticas Públicas de Juventudes: 
um instrumento político de empoderamento
das juventudes

Na diversidade, a capacidade de dialogar e valorizar as 
diferenças. Na ousadia, a coragem para questionar e 
enfrentar as estruturas opressoras. Na euforia, a faci-
lidade para contagiar e liderar as massas na luta por 
dias melhores. Na criatividade, a habilidade de se rein-
ventar para interagir com o novo. Protagonista de suas 
histórias e grandes transformações, assim são as ju-
ventudes. Embalada por essas juventudes, a cidade do 
Recife tem caminhado e avança na elaboração e im-
plementação de políticas públicas de juventudes.

O fortalecimento do Conselho Municipal de Políticas 
Públicas de Juventude do Recife, a criação do Comitê 
Intersetorial da Juventude e a sanção do Plano Muni-
cipal de Juventude do Recife, são alguns dos exem-
plos concretos dos avanços e conquistas da juventude 
Recifense nos últimos tempos. Avanços, fruto de um 
amplo e persistente processo de mobilização e parti-
cipação juvenil num diálogo constante, reivindicatório 
e colaborativo junto ao poder público municipal. Um 
processo de construção política permeado por inten-
sos, ricos e profundos debates sobre a condição juvenil 
na Cidade do Recife. Um processo marcado pelo es-
forço mútuo, entre governo e sociedade civil, onde di-
ferenças ideológicas e políticas se evidenciaram, mas 
não foram maiores que os interesses das juventudes.
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O Guia de Políticas Públicas de Juventudes do Recife 
é mais um legado desse processo de participação e 
reivindicação política. O Guia é mais do que um infor-
mativo, ele é um instrumento político de reafirmação 
das juventudes como segmento específico da socie-
dade que demanda políticas específicas. Ao mesmo 
tempo, o Guia expressa a intersetorialidade no desen-
volvimento das políticas públicas de juventudes, um 
princípio fundamental para viabilizar a política e dar 
respostas mais rápidas e concretas para as demandas 
do universo juvenil.

Na prática, o Guia também é um mapeamento das po-
líticas públicas de juventude em execução na cidade. 
Isto possibilita maior conhecimento das políticas, dos 
organismos públicos responsáveis por sua execução, 
dos locais em que elas se desenvolvem, das dimen-
sões mais intensas e das mais tímidas em meio a es-
sas políticas. Outros aspectos poderão ser analisados 
a partir do Guia, mas o fato é que o conjunto dessas in-
formações irá subsidiar os jovens para, cada vez mais, 
ampliarem o acesso e o empoderamento da política 
pública de juventude implementada no Recife. Assim, 
os jovens ganham um instrumento útil para que pos-
sam avaliar sistematicamente a execução desta Polí-
tica, conforme prevê o Artigo 4° do Estatuto das Juven-
tudes que diz “o jovem tem direito à participação social 
e política e na formulação, execução e avaliação das 
políticas públicas de juventude”.

O Guia e todos os avanços e conquistas menciona-
dos nos leva a crer que estamos inaugurando um novo 
tempo na cidade do Recife, no que se refere a política 
pública de Juventudes. Contudo, um momento onde a 



14

mobilização e a participação política das juventudes 
são fundamentais para que tais avanços e conquistas 
sejam vivenciados concretamente no cotidiano dos jo-
vens recifenses.
  

 Conselho Municipal de Juventude do Recife
Gestão 2015-2017
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Conselho Municipal de Políticas 
Públicas de Juventude

Criado em 2009, como resultado de reivindicações da 
juventude recifense em Conferência Municipal de Ju-
ventude, este Conselho assegura legalmente a exis-
tência de um canal de diálogo entre a sociedade civil 
e o poder público municipal. Seu objetivo é fortalecer 
a autonomia, a organização e a participação social de 
jovens da capital pernambucana; além de formular e 
propor políticas afirmativas de promoção e garantia 
dos direitos da juventude (Lei Municipal 17.561/2009). 
Entre suas ações, vale destacar o monitoramento do 
Plano Municipal de Juventude (PMJ) e a realização da 
Conferência Municipal de Juventude a cada dois anos.
O Conselho é composto por 25 membros titulares, e 
igual número de suplentes, sendo 08 representantes 
do Governo municipal, 16 representantes da socieda-
de civil e 01 do poder legislativo municipal. A cada 02 
anos a gestão se renova por meio de eleições de pes-
soas jovens que representam diferentes segmentos 
da sociedade civil. As reuniões são abertas a qualquer 
pessoa interessada, especialmente jovens. Caso dese-
je ser conselheiro ou conselheira de juventude do Reci-
fe, entre em contato com algum ou alguma integrante 
do Conselho ou da Secretaria Executiva de Juventude.

Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.
Telefone: 3355-3700
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Apresentação
Esta publicação é uma forma de dar continuidade ao 
processo de consolidação da política municipal de ju-
ventude. Neste sentido, podemos destacar a sanção 
do Plano Municipal de Juventude (em dezembro de 
2016), a instalação da Secretaria Executiva de Juven-
tude (no início de 2017) e a intensificação das ações 
de articulação intersetorial e social visando garantir os 
direitos da juventude. 

Na Prefeitura da Cidade do Recife, as ações interseto-
riais de juventude são geridas pelo Comitê Intersetorial 
de Políticas Públicas de Juventude (CIPPJuv). Instituí-
do pelo Decreto Municipal 29.523/2016 (de 18 de mar-
ço de 2016) e alterado pelo Decreto 30.479/2017 (de 
26 de maio de 2017), o CIPPJuv tem o objetivo de: 

I - potencializar e promover a sintonia e a sinergia das 
políticas de juventude;

II - desenvolver mecanismos efetivos de cooperação e 
articulação técnicas entre as Secretarias do Município;

III - evitar sobreposição de ações;

IV - dar maior eficácia e visibilidade às ações governa-
mentais voltadas para a juventude;

V- propor estratégias de acompanhamento e avalia-

ção dos programas e projetos voltados para a juven-
tude;

VI - apoiar e articular os órgãos da administração pú-
blica municipal, facilitando a relação com os governos 
federal e estadual;

VII -  apresentar propostas de políticas públicas e ou-
tras iniciativas que visem a assegurar e a ampliar os di-
reitos da juventude;
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VII – articular-se com os conselhos federal, estadual 
e municipais de juventude, Para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de estratégias comuns de 
implementação de políticas públicas voltadas para a 
juventude.

Para atingir seu objetivo, um dos principais pontos de 
partida do CIPPJuv foi a produção e sistematização de 
informações sobre as ações que a Prefeitura realiza 
com jovens. Deste trabalho decorre esta publicação, 
pois os textos que apresentamos aqui são oriundos 
das planilhas de monitoramento produzidas no âmbi-
to deste Comitê. Assim, esta publicação é resultado de 
uma ação intersetorial e, por isto, vale registrar o em-
penho de colegas de diversos órgãos municipais que 
jamais deixaram de atender as demandas de informa-
ção que eram encaminhadas pela equipe da Secreta-
ria Executiva de Juventude.
  
Compartilhando uma questão que alimentou muitos 
debates sobre este Guia de Juventude, quero dizer que 
aqui tem informações sobre ações pontuais, serviços 
contínuos, projetos, programas e políticas. Evitando 
classificar as informações tanto em termos de direitos 
quanto em outros termos (como finalidades e tipos de 
ação), tentamos manter o maior número de ações que 
os órgãos integrantes do CIPPJuv informaram como 
sendo ações capazes de beneficiar a vida de jovens re-
cifenses. Há diversas ações que visam a garantir mais 
de um direito, as finalidades em muitos casos também 
são múltiplas e os tipos de ação nem sempre são pos-
síveis de especificar. Assim, o Guia está organizado de 
acordo com os órgãos municipais que integram o Co-
mitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude, 
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mas por sugestão do Conselho Municipal de Juventu-
de também buscamos informar quais direitos estas 
ações buscam garantir. Esta última informação se dá 
por meio dos ícones que aparecem ao final da apre-
sentação de cada ação. Estes ícones correspondem 
aos seguintes direitos previstos no Estatuto da Juven-
tude:

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão

Desporto
e Lazer

Território
e Mobilidade

Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Educação

Saúde

Cultura

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda
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Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão

Desporto
e Lazer

Território
e Mobilidade

Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Educação

Saúde

Cultura

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda
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Por tudo isto, compreendemos que esta publicação é 
um instrumento de gestão útil à administração munici-
pal que, a partir de um detalhamento das informações 
aqui presentes, poderá estimar em que medida a Pre-
feitura da Cidade do Recife tem contribuído para a ga-
rantia dos direitos juvenis. Porém, o principal objetivo 
deste documento é oferecer às pessoas jovens que 
vivem em Recife uma ferramenta útil para que en-
contrem os caminhos necessários para participar 
de atividades da Prefeitura que despertem seu in-
teresse. Este Guia é um cardápio das ações que estão 
sendo atualmente ofertadas pela Prefeitura da Cidade 
do Recife e podem ser acessadas por pessoas jovens.

Quem conhece a estrutura administrativa de nossa ci-
dade, deve ter notado a ausência no sumário do nome 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 
Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos (SDSJPD-
DH). Isto se deve ao fato de apresentarmos as ações 
desta grande Secretaria por meio de suas divisões exe-
cutivas, dentre as quais se enquadra a própria Secreta-
ria Executiva de Juventude, juntamente com Assistên-
cia Social, Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas.

Vale ainda dizer que privilegiamos as ações especifi-
camente voltadas para a juventude, mas também re-
conhecemos a ausência de algumas iniciativas que 
têm pessoas jovens como parte de seu público mais 
frequente são iniciativas como a manutenção de es-
paços culturais1. Há também muitas ações disponíveis 
para jovens na rede municipal de saúde2 e assistência 



21

social3 que não inserimos neste Guia porque não são 
diretamente voltadas para jovens. As ações que são 
restritas aos servidores municipais, como a Escola de 
Governo e o Programa de Atividades Pedagógicas, da 
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão 
de Pessoas, não entraram nesta publicação justamen-
te por seu caráter restrito.
 
Sem mais prolongamentos sobre o processo coletivo 
de produção desta publicação, desejamos que ela seja 
útil e possa ser revisada e ampliada nos próximos anos. 
Assim, esperamos que este seja apenas o primeiro de 
muitos Guias da Juventude do Recife e contamos com 
a participação de todos e todas para fazer com que as 
próximas edições sejam ainda melhores.

Camila Barros
Secretária Executiva de Juventude

1 Listados no Anexo 1.
2 A cidade do Recife dispõe de 127 Unidades de Saúde da Família/UPINHAS/USF, 
com 275 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 165 Equipes de Saúde Bucal (ESB); 
55 Equipes da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e 22 Unida-
des Básicas Tradicionais de Saúde.
3 Ver Anexo 2 sobre a política de assistência social no Recife, incluindo endereços 
de CRAS, CREAS e Centros Pop.
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secRetaRia 
eXecutiva 
de Juventude
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GT Reafirmando os Direitos 
da Juventude Negra

Mais conhecido como GT Juventude Negra, este Grupo 
de Trabalho tem o papel de articular o poder público 
municipal, em parceria com o governo estadual e a so-
ciedade civil organizada, para realizar ações integradas 
de prevenção e enfrentamento ao genocídio da juven-
tude negra do Recife.
Criado em fevereiro de 2017, com a participação de di-
versas Secretarias Municipais, de representantes do 
Governo Estadual, dos Conselhos Municipais e Esta-
duais de Igualdade Racial e de Juventude, o Grupo está 
priorizando atuação em três comunidades da RPA 4, 
devido aos altos índices de homicídios de jovens ne-
gros neste território.
Quem desejar contribuir com este GT, pode entrar em 
contato com a Secretaria Executiva de Juventude para 
se integrar ao processo.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Diversidade
 e Igualdade

Segurança Pública
e Acesso Justiça
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Juventude Participa
Como principal canal de diálogo direto com a juventu-
de do Recife, o Juventude Participa tem o objetivo de 
levar informações sobre direitos juvenis, ações da Pre-
feitura e de outros poderes públicos, iniciativas da so-
ciedade civil e outros conteúdos que contribuam para 
o desenvolvimento integral da população jovem.
A iniciativa se multiplica em duas grandes ações:

. Rodas de diálogo e oficinas realizadas pela Prefei-
tura nas comunidades, com a participação da po-
pulação jovem e o intuito de divulgar e empoderar 
a juventude sobre o Estatuto Nacional da Juventu-
de, o Plano Municipal de Juventude e o Guia de Po-
líticas Públicas de Juventude do Recife.

. Comunicação em mídias sociais, o que inclui uma 
fanpage no facebook, onde serão divulgadas infor-
mações referentes às ações, programas e serviços 
promovidos pela Prefeitura visando à garantia dos 
direitos da juventude. 

Para solicitar rodas de diálogo e oficinas, é necessário 
entrar em contato com a equipe da Secretaria Executi-
va de Juventude para combinar a atividade. 
A fanpage está em fase de desenvolvimento e, em bre-
ve, estará disponível.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão
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Pautando Direitos
Esta ação tem o intuito de fortalecer parcerias e articu-
lações da Secretaria Executiva de Juventude (SEJUV) 
com a sociedade civil organizada. Isto pode contribuir 
para a garantia dos direitos previstos no Estatuto Na-
cional da Juventude e para a execução das ações do 
Plano Municipal de Juventude do Recife. Pautando 
Direitos gera seminários, rodas de diálogos, oficinas, 
eventos, pesquisas, formações e estudos em parceria 
com organizações sociais. 
Para pautar algo que contribua para a garantia de di-
reitos de jovens recifenses, basta ligar e agendar uma 
reunião com a Secretaria Executiva de Juventude.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil
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Formação de Lideranças Juvenis

Esta ação proporciona capacitações específicas para 
o desenvolvimento e fortalecimento de habilidades e 
capacidades dos jovens, em suas dimensões indivi-
duais e coletivas. Com isso, espera-se contribuir para 
desenvolver perspectivas críticas sobre o mundo e es-
timular a cidadania ativa no campo da participação e 
do controle social das Políticas Públicas de Juventude.
Para participar, é preciso estar atento ao edital público 
de seleção do curso Formação de Lideranças Juvenis. 
O edital é publicado nos canais de comunicação da 
Prefeitura da Cidade do Recife (Diário Oficial e site). As 
pessoas interessadas precisam responder a ficha de 
inscrição e encaminhar à Secretaria nos prazos deter-
minados pelo edital.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil
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Semana da Juventude
Trata-se de uma semana de atividades culturais, es-
portivas, formativas e artísticas para dar visibilidade e 
provocar o debate junto à sociedade sobre o potencial 
da juventude recifense enquanto sujeito de direitos que 
atravessa diversos desafios no seu percurso de vida, 
mas que contribui bastante para o desenvolvimento 
socioeconômico. A primeira Semana da Juventude foi 
realizada em março de 2017, em referência ao Dia Mun-
dial da Juventude que ocorre em 30 de março.
Neste período, realizamos atividades diversas em to-
das as regiões da cidade. Estas atividades geralmente 
são feitas em parceria com outros órgãos públicos e 
muitas organizações da sociedade civil o que é pauta 
de discussões do Comitê Intersetorial de Políticas de 
Juventude e do Conselho Municipal de Políticas Públi-
cas de Juventude.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Profissionalização,
trabalho e Renda

Diversidade
 e Igualdade

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão

Saúde Cultura

Desporto
e Lazer

Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Segurança Pública
e Acesso Justiça
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Festival de Juventude

É um momento de celebração entre as diversas juven-
tudes da cidade do Recife. O Festival tem o intuito de 
promover interação juvenil e intercâmbio das suas ma-
nifestações artísticas, culturais e políticas, através da 
ocupação do espaço público de forma criativa. Acon-
tecendo em um local público, de fácil acesso a todas 
as juventudes do Recife, este Festival é também um 
esforço de descentralização das ações da Secretaria 
Executiva de Juventude.
O Festival conta com a colaboração de outros órgãos 
públicos e muitas organizações da sociedade civil � 
sendo também pauta de discussões do Comitê Inter-
setorial de Políticas de Juventude e do Conselho Muni-
cipal de Políticas Públicas de Juventude. 
Ele acontece no segundo semestre do ano, próximo ao 
mês de agosto, quando se registra o Dia Internacional 
da Juventude.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão

Cultura Desporto
e Lazer
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Programa VAI Jovem Valorização e 
Apoio à Iniciativa Jovem

Este Programa tem o propósito de fortalecer iniciativas 
juvenis que contribuem para a garantia de um ou mais 
dos onze direitos previstos no Estatuto da Juventude. 
Para isso, ele realiza por meio de edital público a sele-
ção de organizações ou coletivos juvenis que já desen-
volvem ações em suas comunidades em benefício da 
juventude. Além de reconhecer e ampliar a visibilidade 
de iniciativas juvenis exitosas, o VAI Jovem amplia ca-
pacidades técnicas e de gestão financeira de organiza-
ções e coletivos juvenis.
O apoio se dá por meio de recursos financeiros e su-
porte técnico, disponibilizados pela Prefeitura da Cida-
de do Recife. O Programa busca promover os seguintes 
valores: participação, inclusão social, cidadania ativa, 
equidade, exemplaridade e transversalidade.
Para participar é preciso estar atento ao Edital Vai Jo-
vem, publicado ao menos uma vez por ano por meio 
dos canais de comunicação da Prefeitura da Cidade do 
Recife (Diário Oficial e site). Qualquer grupo, coletivo 
ou organização social sediados em Recife e formados 
majoritariamente por pessoas com idade entre 15 e 29 
anos pode apresentar propostas de ações com o in-
tuito de garantir direitos da juventude recifense. Reco-
menda-se a leitura do edital para a plena compreen-
são da proposta.
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Mais Informações:
Secretaria Executiva de Juventude
3355-2586 / 3355-2569 
E-mail: sejuvrecife@gmail.com 
Endereço: Avenida Norte, 5.600, Casa Amarela.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Comunicação e 
Liberdade de
Expressão

Desporto
e Lazer

Território
e Mobilidade Sustentabilidade

e Meio Ambiente

Educação Saúde

Cultura
Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda
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secRetaRia 
eXecutiva de 
assistÊncia social
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Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos SCFV

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica, ofer-
tado de forma complementar ao trabalho social com 
famílias realizado pelo Serviço de Proteção e Atendi-
mento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Prote-
ção e Atendimento Especializado às Famílias e Indiví-
duos (PAEFI).
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
realiza atendimentos em grupo. São atividades artísti-
cas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de 
acordo com a idade das/os usuárias/os. É uma forma 
de intervenção social planejada que cria situações de-
safiadoras, estimula e orienta usuários na construção 
e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 
coletivas e familiares. O serviço tem como objetivo for-
talecer as relações familiares e comunitárias, além de 
promover a integração e a troca de experiências entre 
os participantes, valorizando o sentido de vida coleti-
va. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na 
defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento 
de capacidades dos usuários.

Locais de Realização: AABB - Associação Atlética 
Banco do Brasil, Clube Náutico Capibaribe, Sport Club 
do Recife, CRAS Campina do Barreto, COMPAz Edu-
ardo Campos, CRAS Alto do Mandu, CRAS Cordeiro, 
CRAS Torrões, CRAS Totó, CRAS Pina, Escola Florestan 
Fernandes-Ibura, em parceria com os núcleos do PELC 
(Cabanga, Chão de Estrelas, Macaxeira, Torrões, Bidu 
Krause). 
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Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Contato: 3355-8040
E-mail: scfvrecife@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo S/N, 6º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Desporto
e Lazer

CulturaDiversidade
 e Igualdade
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Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
PAIF consiste no trabalho social com famílias, de cará-
ter continuado, com a finalidade de fortalecer a fun-
ção protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Pre-
vê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários, por meio de ações de caráter preventi-
vo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve 
utilizar-se também de ações nas áreas culturais para 
o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar 
o universo informacional e proporcionar novas vivên-
cias às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF 
não devem possuir caráter terapêutico. Dentre seus 
objetivos, destacam-se: Fortalecer a função protetiva 
da família, contribuindo na melhoria da sua qualida-
de de vida; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações 
de fragilidade social vivenciadas; Promover aquisições 
sociais e materiais às famílias, potencializando o pro-
tagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; 
Promover acesso a benefícios, programas de transfe-
rência de renda e serviços socioassistenciais, contri-
buindo para a inserção das famílias na rede de prote-
ção social de assistência social; Promover acesso aos 
demais serviços setoriais, contribuindo para o usufru-
to de direitos; Apoiar famílias que possuem membros 
que necessitam de cuidados, por meio da promoção 
de espaços coletivos de escuta e troca de vivências fa-
miliares.
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Mais Informações:
Fone: 3355-3323 / 3355-3236 / 3355-3237 / 3355-
3235
E-mail: crasboavista01@gmail
Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 807. 
Casa Amarela 
Fone: 3355 6258 / 3355-6259
E-mail: crascordeiro@gmail.com
Endereço: Av. Mauricio de Nassau, 450. Iputinga

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Cultura Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda



36

Benefícios Eventuais

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgâni-
ca de Assistência Social (LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEzEM-
BRO DE 1993) e oferecidos pelos municípios e Distrito 
Federal aos cidadãos e às famílias que não têm condi-
ções de arcar, por conta própria, com o enfrentamento 
de situações adversas ou que fragilizam sua manuten-
ção. Para solicitar um Benefício Eventual, o cidadão 
deve procurar as unidades da Assistência Social no 
município. A oferta desses benefícios também pode 
ocorrer por meio de identificação de pessoas e famí-
lias em situação de vulnerabilidade, nos atendimentos 
feitos pelas equipes da Assistência Social. Benefícios 
Eventuais podem ser concedidos por situações de 
NASCIMENTO: visando à redução da vulnerabilida-
de social provocada por nascimento de membro da 
família; MORTE: para atender às necessidades urgen-
tes da família, após a morte de um de seus membros, 
mediante custeio de despesas referentes a velório e 
sepultamento; VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: 
para o enfrentamento de situações de riscos, perdas 
e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e 
outras situações sociais que comprometam a sobre-
vivência; CALAMIDADE PÚBLICA: para garantir os 
meios necessários à sobrevivência da família e do in-
divíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a 
reconstrução da autonomia dessas pessoas. 
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Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Contato: 3355-8817 / 99488-6484
E-mail: beneficios.recife@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo S/N, 6º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife. 

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça
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Programa Nacional de Acesso ao 
Mundo do Trabalho – ACESSUAS 
Trabalho

O Programa Acessuas Trabalho se propõe a desenvol-
ver ações voltadas para a garantia de direitos e cida-
dania das pessoas em situação de vulnerabilidade e/
ou risco social a partir do acesso a serviços e da in-
clusão no mundo do trabalho. Para isso, as ações de-
vem buscar a integração com a rede socioassistencial 
e outras políticas e a promoção do desenvolvimento 
do protagonismo de seus usuários, a partir de ativi-
dades de empoderamento e resgate de autonomia, 
considerando as capacidades e potencialidades dos 
participantes.
Os interessados com idade entre 14 e 59 anos de ida-
de devem comparecer ao CRAS mais próximo da sua 
casa e procurar uma assistente social do Programa 
Acessuas Trabalho para realizar seu cadastro. Para se 
cadastrar, é preciso ter os seguintes documentos: Nú-
mero de Identificação Social NIS, Identidade, Cadastro 
de Pessoa Física, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, 
Comprovante de Residência e Reservista (para pesso-
as do sexo masculino).
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Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social
Contato: 3355-8153
E-mail: acessuasrecife@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo S/N, 6º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Diversidade
 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda
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Serviço de Acolhimento Institucional
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, 
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garan-
tir proteção integral. A organização do serviço deverá 
garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradi-
ções e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos fami-
liares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 
Dentre os objetivos do Serviço, destacam-se: Acolher 
e garantir proteção integral; Contribuir para a pre-
venção do agravamento de situações de negligência, 
violência e ruptura de vínculos; Restabelecer vínculos 
familiares e/ou sociais; Possibilitar a convivência co-
munitária; Promover acesso à rede socioassistencial, 
aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 
e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o 
surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capaci-
dades e oportunidades para que os indivíduos façam 
escolhas com autonomia; Promover o acesso a pro-
gramações culturais, de lazer, de esporte e ocupacio-
nais internas e externas, relacionando-as a interesses, 
vivências, desejos e possibilidades do público.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Contato: 3355-8353
Endereço: Av. Cais do Apolo S/N, 6º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça
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Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua
O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua consiste na realização de atendimentos individu-
ais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e so-
cialização, além de ações que incentivem o protago-
nismo e a participação social das pessoas em situação 
de rua. Tem a finalidade de assegurar atendimento e 
atividades direcionadas para o desenvolvimento de so-
ciabilidades, fortalecimento de vínculos interpessoais 
e/ou familiares que oportunizem a construção de no-
vos projetos de vida. Oferece trabalho técnico de aná-
lise das demandas dos usuários, orientação individual 
e grupal, bem como encaminhamentos aos demais 
serviços socioassistenciais e outras políticas públicas 
que possam contribuir na construção da autonomia, 
inserção social e proteção a situações de violência. O 
Serviço também disponibiliza espaços para a guarda 
de pertences, material de higiene pessoal, alimentos 
e documentação. Proporciona ainda endereço institu-
cional para utilização, como referência, do usuário.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Fone: 3355-3063 / 3355-4254 / 3355-3210   
E-mail: centropopneuzagomes@gmail.com 
E-mail: centropopgloria@gmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, s/n, 6º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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Cadastro Único

O Cadastro Único serve para que as famílias de baixa 
renda possam participar de diversos Programas So-
ciais. Fazendo parte do Cadastro Único, sua família 
pode ser beneficiada por Programas, como o Bolsa 
Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa 
Minha Casa Minha Vida, Identidade Jovem (ID Jovem), 
Isenção de pagamento de taxas de inscrição em con-
cursos públicos e vestibulares, e ENEM. Para ser cadas-
trado, é necessário RG, CPF, CTPS, e Título de Eleitor 
(para adultos) ou Certidão de Nascimento, declaração 
escolar e cartão de vacina (para crianças). Com os do-
cumentos em mãos, você deverá ir ao posto de cadas-
tramento ou a um CRAS e pedir para que sua família 
seja incluída no Cadastro Único. Para ajudar na hora do 
cadastramento, é importante levar um comprovante 
de residência.
Atenção: no caso de indígenas e quilombolas, pode ser 
apresentada a Certidão Administrativa de Nascimento 
do Indígena (RANI). 

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Contato: 3355-9293
Endereço: R. Imperador Pedro Segundo, 307 Santo Antônio. 

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça
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Proteção e Atendimento 
Especializado à Família e ao 
Indivíduo PAEFI

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a fa-
mílias com um ou mais de seus membros em situação 
de ameaça ou violação de direitos. O Serviço busca 
promover direitos, preservar e fortalecer vínculos fa-
miliares, comunitários e sociais, reforçando a função 
protetiva das famílias diante do conjunto de condições 
que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 
de risco pessoal e social. Além disso, o PAEFI objetiva: 
Contribuir para o fortalecimento da família no desem-
penho de sua função protetiva; Processar a inclusão 
das famílias no sistema de proteção social e nos servi-
ços públicos, conforme necessidades; Contribuir para 
restaurar e preservar a integridade e as condições de 
autonomia dos usuários; Contribuir para romper com 
padrões violadores de direitos no interior da família; 
Contribuir para a reparação de danos e da incidência 
de violação de direitos; Prevenir a reincidência de vio-
lações de direitos.
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Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Fone: 3355.6623
E-mail: creasanavasconcelos@recife.pe.gov.br 
Fone: 3355-3671 / 3355-3673   
E-mail: creasafogados@recife.pe.gov.br 
Fone: 3355-6505 / 3355-3439      
E-mail: creascordeiro@gmail.com 
Fone: 3355-3669 / 3355-3670      
E-mail: creasespinheiro@recife.pe.gov.br

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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Proteção Social a Adolescentes 
em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC) 

O serviço tem por finalidade prover atenção socioas-
sistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens 
em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, determinadas judicialmente. Deve con-
tribuir para o acesso a direitos e para a resignificação 
de valores na vida pessoal e social dos adolescentes 
e jovens. Para a oferta do serviço, faz-se necessário a 
observância da responsabilização face ao ato infracio-
nal praticado, cujos direitos e obrigações devem ser 
assegurados de acordo com as legislações e norma-
tivas específicas para o cumprimento da medida. Na 
sua operacionalização é necessário elaborar o Plano 
Individual de Atendimento (PlA) com a participação 
do adolescente e da família, com objetivos e metas a 
serem alcançados durante o cumprimento da medida, 
perspectivas de vida futura e outros aspectos a serem 
acrescidos de acordo com as necessidades e interes-
ses do adolescente. O acompanhamento social ao 
adolescente deve ser realizado de forma sistemática, 
com freqüência mínima semanal que garanta o acom-
panhamento contínuo e possibilite o desenvolvimen-
to do PIA. No acompanhamento da medida de Pres-
tação de Serviços à Comunidade, o serviço identifica 
os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: 
entidades sociais, programas comunitários, hospitais, 
escolas e outros serviços governamentais. A prestação 
dos serviços consiste na realização de tarefas gratuitas 
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de interesse geral, com jornada máxima de oito horas 
semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho (no 
caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na con-
dição de aprendiz a partir dos 14 anos). A inserção do 
adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser 
compatível com suas aptidões e favorecedora de seu 
desenvolvimento pessoal e social. Público-alvo: Ado-
lescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 
a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducati-
va de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços 
à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da 
Juventude.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Assistência Social 
Fone: 3355.6623
E-mail: creasanavasconcelos@recife.pe.gov.br 
Fone: 3355-3671 / 3355-3673   
E-mail: creasafogados@recife.pe.gov.br 
Fone: 3355-6505 / 3355-3439      
E-mail: creascordeiro@gmail.com 
Fone: 3355-3669 / 3355-3670      
E-mail: creasespinheiro@recife.pe.gov.br

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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secRetaRia 
eXecutiva de 
diReitos HuManos
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Programa Recife sem Preconceito e 
Discriminação
O Programa Recife sem Preconceito e Discriminação é 
um conjunto de diversas ações que têm o objetivo de 
promover o respeito às diferenças e contribuir para a 
garantia da cidadania LGBT. Além de campanhas edu-
cativas, o Programa mantém as seguintes iniciativas:

. Escola Livre e Transformada visa a empoderar pro-
fessores/as e alunos/as da Rede Municipal de En-
sino para que possam lidar no cotidiano escolar, de 
maneira adequada, com as temáticas relativas à 
diversidade sexual e às relações de gênero.

. Balcão de Cidadania LGBT busca facilitar e garantir 
o acesso da população LGBT aos serviços ofereci-
dos pelo poder público municipal e estadual. 

. Projeto Identidades peticiona junto à Defensoria 
Pública do Estado a retificação do prenome e do 
sexo no Registro Civil das pessoas travestis e tran-
sexuais. 

Mais informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Contato: 3355-9291
E-mail: recifeglos@gmail.com  
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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Centro Municipal de Referência em 
Cidadania LGBT

Como o nome indica, este é o espaço municipal de re-
ferência para as atividades que relativas aos direitos 
da população LGBT. O Centro oferta serviços de aten-
dimento jurídico, psicológico, assistencial e de direi-
tos humanos à população de lésbicas, gays, bissexu-
ais, transexuais e travestis do Recife. O público LGBT 
e seus familiares terão acesso a serviços como apoio 
psicológico e social, que será feito tanto por telefone 
quanto pessoalmente, além de orientação e encami-
nhamento jurídico para os casos de homofobia. O jo-
vem que precisar utilizar os serviços deverá entrar em 
contato por telefone ou de forma presencial. 

Mais informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Contato: 3355-3456 / 3355-3457
E-mail: cmrclgbtrecife@gmail.com
Endereço: Rua dos Médicis, 86. Boa Vista.
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Praia sem Barreiras

O projeto é desenvolvido com o objetivo de facilitar o 
acesso à praia
 para as pessoas com deficiência física e/ou mobili-
dade reduzida. Por meio do Praia sem Barreiras, estas 
pessoas podem aproveitar o banho de mar assistido 
por monitores qualificados e com equipamentos ade-
quados para a sua segurança. 
As atividades são realizadas na Arena do Projeto Praia 
sem Barreiras, situado na Av. Boa Viagem (na altura da 
Rua Bruno Veloso), de sexta-feira a domingo, das oito 
às treze horas. 
As pessoas interessadas em desfrutar o serviço deve-
rão comparecer ao espaço e se apresentar aos moni-
tores.

Mais informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Contato: 3355-8645
E-mail: divisaopcd@gmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Centro de Referência em Direitos 
Humanos Margarida Alves

Em Recife, este Centro é o principal espaço especiali-
zado no acolhimento, atendimento e encaminhamen-
to de situações que concretizam algum tipo de viola-
ção aos direitos. Os casos são acompanhados pelos 
profissionais do Centro até o seu desfecho, sendo 
necessário o acompanhamento de vítimas em audi-
ências e a realização de atendimentos psicológicos e 
encaminhamentos para a rede socioassistencial. O es-
paço dispõe de equipe profissional especializada que 
garante atendimento psicossocial e jurídico a pessoas 
que tenham experimentado qualquer forma de violên-
cia ou violação de seus direitos.
O atendimento é feito presencialmente, das oito às de-
zoito horas, de segunda a sexta-feira, no sexto andar 
da Prefeitura da Cidade do Recife.

Mais informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Contato: 3355-9221
E-mail: crdhmargaridaalves@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Centros de Prevenção e Mediação de 
Conflitos

Visando prevenir a violência por meio da difusão da 
cultura de paz e da mediação dos conflitos, a Prefei-
tura mantém os Centros de Prevenção e Mediação de 
Conflitos. As pessoas que têm conflitos familiares, co-
munitários, escolares, na área cível, como regulamen-
tação de vistas, pensão alimentícia, dificuldade de 
convivência com os parentes, cuidado com os idosos e 
conflitos de vizinhança e condomínio poderão se dirigir 
a estes Centros para buscar orientações de mediação 
de conflitos. A metodologia desta mediação se funda-
menta na isenção do mediador e na busca por uma so-
lução pactuada para o conflito.

Locais de realização 
COMPAz Governador Eduardo Campos
Av. Eng. Abdias de Carvalho, nº 6001/6002. Tel. 3355-7964
COMPAz Escritor Ariano Suassuna
Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha. Tel. 
3355-7963

Mais informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos 
Contato: 3355-9291
E-mail: mediacaocompaz@gmail.com e mediacaoa-
riano@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Expresso Recife

Esta iniciativa tem o objetivo de contribuir para a pro-
moção da cidadania por meio da emissão de docu-
mentos pessoais, como RG, certidão de nascimento, 
casamento e óbito. A primeira via destes documentos 
é gratuita. Quando o cidadão ou a cidadã precisa de 
duas ou mais vias se torna necessário pagar uma taxa 
de serviço. 
O atendimento é feito sem agendamento, em todos os 
dias úteis, das oito às treze horas, na sede do Cadastro 
Único da Bolsa Família.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Direitos Humanos
Contato: 3355-8218
Endereço: Rua do Imperador Dom Pedro II, 307, Santo 
Antônio.
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Sistema Mais Recife de Políticas 
Sobre Drogas

O Sistema Mais Recife de Políticas sobre Drogas é um 
conjunto integrado de programas estratégicos para 
políticas sobre drogas na cidade. A palavra MAIS des-
taca os nossos pilares de atuação, sendo o M de Mo-
bilização, A de Acolhimento, I de Integração e S de 
Sistematização. Entre os princípios norteadores, des-
tacam-se a autonomia do indivíduo, a lógica da redu-
ção de danos e o respeito aos direitos humanos. Tem 
como objetivo promover a integração e fortalecimento 
das Políticas Públicas sobre Drogas entre a socieda-
de e a administração pública do município do Recife, 
a fim de potencializar ações estratégicas eficazes de 
prevenção.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas
Contato: 3355-8210
E-mail: sepod.recife@recife.pe.gov.br 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Mobiliza

Entendendo que é imprescindível o desenvolvimento 
de mobilizações eficazes de prevenção quanto ao uso 
e abuso de drogas, o Programa Mobiliza Recife possui 
5 linhas de atuação taticamente integradas:
Circuito Mobi: mobilização e escuta dos ativos e atores 
sociais, desenvolvimento de projetos participativos;
Prev.Com: formação de agentes para auto e mútua 
prevenção, elaboração do Plano de Promoção Pessoal e 
encaminhamento para rede de Desenvolvimento Social;
Descolado: formação de agentes para auto e mútua 
prevenção, elaboração de Plano de Prevenção Pesso-
al/Familiar/Escolar.
Pró-Transforma: formação de agentes de transforma-
ção social e elaboração de Plano de promoção Social 
de Prevenção.
Caravana da Prevenção: apoios pedagógicos através 
de performances artísticas; ações estratégicas de pre-
venção em eventos e campanhas; produtos criativos 
diversos.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas
Contato: 3355-8210
E-mail: sepod.recife@recife.pe.gov.br 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Acolhe

Voltado para o público que sofre diretamente com o 
uso e abuso de drogas, o Programa Acolhe tem o obje-
tivo de propiciar cuidados especializados a dependen-
tes químicos e familiares/cuidadore (a)s, através das 
seguintes ações: 

Acolhe Vida: intervenção junto a usuários em cenas 
de uso, encaminhamento para as Redes (Saúde, As-
sistência e Complementar), atendimento psicossocial, 
instalação e manutenção de Centro de Referência.
Rede Viva: apoio à rede complementar, através de con-
sultorias e assessorias visando ao desenvolvimento 
institucional, adequação a normas sanitárias, exigên-
cias jurídicas e contábeis, elaboração de Programas 
Terapêuticos Eficazes e desenvolvimento de parcerias 
para Acolhimento Intensivo.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas
Contato: 3355-8210
E-mail: sepod.recife@recife.pe.gov.br 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Integra

O Programa Integra Recife possui estratégias para o 
empoderamento do indivíduo como protagonista de 
sua própria responsabilidade compartilhada entre a 
família, grupos de amigos, entidades e setores diver-
sos. Dentre suas ações, destacam-se:

Reviravolta: encaminhamentos para documentação, 
escolarização, empreendedorismo social, atividades 
de geração de renda e convívio em grupos para pro-
moção social;
Farol Social: mobilização de atores e ativos sociais, vi-
sando a consolidar redes de amigos, acompanhamen-
to de usuários e familiares.

Mais Informações:
Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas
Contato: 3355-8210
E-mail: sepod.recife@recife.pe.gov.br 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 6 º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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PROUNI Recife – Programa 
Universidade Para Todos 

Lançado em 2015, o Programa Universidade para To-
dos PROUNI Recife surgiu com a necessidade de de-
mocratizar o acesso dos jovens de baixa renda ao ensi-
no superior. O público-alvo são estudantes residentes 
no Recife, sem diploma de nível superior, que tenham 
cursado o ensino médio em escola pública ou privada 
na condição de bolsista integral. Além disso, é preciso 
que o candidato tenha feito o ENEM do ano anterior ao 
edital e comprove renda familiar bruta, per capita, de 
até dois salários mínimos. O período de inscrição ocor-
re semestralmente, nos meses de janeiro e julho.
Os candidatos aprovados recebem bolsa de estudos 
em universidades privadas.

Mais Informações:
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente
Contato: 3355-8759
E-mail: prouniatende@recife.pe.gov.br 
Site: www.prouni.recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, Térreo. Prefeitura da 
Cidade do Recife.

Educação Diversidade
 e Igualdade
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Programa Qualifica Recife 

O Programa Qualifica Recife realiza cursos profissio-
nalizantes de curta duração distribuídos nas 17 Escolas 
Profissionalizantes municipais, localizadas nas 6 RPAs 
da cidade. Os cursos nas áreas de Higiene e Beleza, 
Vestuário, Artesanato, Construção Civil, Industrial, Es-
critório, Arte, Idiomas, Alimentação, Saúde e Turismo 
são destinados à população residente no Recife. Para 
participar, é preciso estar atento à faixa etária, esco-
laridade e eventuais pré-requisitos de cada curso. O 
período de inscrição acontece nos meses de janeiro e 
julho.
 
Mais Informações:
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente
Contato: 3355-8759
E-mail: qualificarecife@recife.pe.gov.br 
Site: www.qualifica.recife.pe.gov.br 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, Térreo. Prefeitura da 
Cidade do Recife.

Educação Profissionalização,
trabalho e Renda
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Programa Educar para uma Cidade 
Sustentável

O Programa Educar para uma Cidade Sustentável tem 
diversas linhas de ação, dentre as quais algumas en-
volvem pessoas jovens de modo mais destacável:
Coletivo Jovem de Meio Ambiente tem o objetivo de es-
timular o engajamento de jovens nas discussões sobre 
a temática ambiental. Para tanto, o Programa produz 
material educativo; realiza minicursos, encontros virtu-
ais e busca fortalecer redes de jovens. Para participar, 
é preciso procurar a Secretaria responsável (endereço 
abaixo), o Conselho Municipal de Juventude ou insti-
tuições que atuam na área de juventude.
Semeando Histórias realiza educação ambiental atra-
vés de histórias literárias, com difusão através da inter-
net e do rádio. Além disso, produz literatura infanto-ju-
venil e veicula através de canal no YouTube. A iniciativa 
envolve também a Rádio Frei Caneca FM (101,5). Para 
participar, as pessoas interessadas devem procurar os 
eco núcleos da cidade do Recife.
Jardim do Baobá ação que visa à vivência com a natu-
reza e a conexão com o Rio Capibaribe, especialmente 
na área pública de lazer e contemplação que é o Jar-
dim do Baobá. As pessoas interessadas devem se di-
rigir ao Jardim do Baobá, situado por trás da Estação 
Ponte D´Uchôa (Avenida Rui Barbosa, Graças, Recife) 
nos dias de sábado e domingo.
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Mais informações:
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente
Contato: 3355-5808 / 3355-5805
E-mail: cidadaniaambiental@recife.pe.gov.br
Endereço: Rua Fernando César, nº65, Encruzilhada.
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Sala do Empreendedor 
Mini Empresa

Um espaço totalmente voltado para o micro e peque-
no empreendedor com atendimento individualizado. 
A Sala do Empreendedor conta com um conjunto de 
atividades e informações que auxiliam esses empre-
endedores a serem inseridos no mercado de maneira 
organizada e planejada. 
Por meio desse espaço é possível participar de cursos 
e capacitações gratuitos nos mais diversos segmen-
tos, preparando também o jovem para o empreende-
dorismo com cursos e formações que despertem suas 
características empreendedoras. Para participar é pre-
ciso se dirigir a um dos equipamentos listados abaixo.
Locais de realização:
Térreo da Prefeitura
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h
Centro Público de Casa Amarela – Avenida Norte, 
5600
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h
Compaz Governador Eduardo Campos – Avenida 
Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha
Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h
Compaz Escritor Ariano Suassuna – Avenida Gene-
ral San Martin, s/n, esquina com a Abdias de Carvalho 
Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h
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Mais informações
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente
Contato: 3355-9201 / 0800-2813535
E-mail: saladoempreendedor@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, Térreo. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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trabalho e Renda
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Projeto Olha! Recife
 
Buscando ampliar as oportunidades de lazer e de-
senvolver um novo olhar sobre a cidade, este Projeto 
promove passeios e visitações a locais turísticos, his-
tóricos e de lazer do Recife. Assim, espera-se contribuir 
para que as pessoas que moram na cidade aprendam 
um pouco mais sobre a história e a cultura local, co-
nheçam ou redescubram pontos turísticos e, conse-
quentemente, tenham melhores condições para orien-
tar turistas. O Projeto tem quatro modalidades: Olha! 
Recife a pé, Olha! Recife de ônibus, Olha! Recife no Rio, 
Olha! Recife pedalando. Aberto à participação do pú-
blico em geral, para participar é preciso acessar o site e 
se inscrever na modalidade desejada.

Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer 
Contato: 3355-8074 / 3355-8212
Site: www.olharecife.com.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Skate Park – Orla de Boa Viagem

Localizada em Boa Viagem, na altura do número 802 
da Avenida Boa Viagem, próximo ao 2º Jardim, a pista 
de Skate Park Marcelo Lyra é um ambiente recreativo 
com 1050 m² de área e contempla as modalidades de 
bowl e street. O projeto tem o objetivo de fomentar a 
prática esportiva de skate entre jovens e está aberto a 
toda a população.

Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Contato: 3355-8062
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Academia Recife

O Projeto Academia Recife estimula a prática de exer-
cícios e hábitos mais saudáveis entre as pessoas que 
moram em nossa cidade. Para tanto, disponibiliza 13 
academias públicas que oferecem atividades de mus-
culação, dança, corrida, ginástica funcional, skate, fu-
tebol, alongamento, recreação, step e convívio social. 
Além disso, estas academias favorecem a presença 
das pessoas em espaços públicos. Funcionando total-
mente ao ar livre, cada Academia conta com 26 equi-
pamentos, todos em aço inoxidável e resistentes tan-
to à chuva quanto ao sol.  As inscrições são realizadas 
nas próprias academias, de segunda a sexta, das oito 
às dezoito horas. 

Locais de realização
Av. Agamenon Magalhães / Santo Amaro - RPA 1
Rua SD9 / Coque - RPA 1
R. Ascenso Ferreira (Praça do Hipódromo) - RPA 2
Rua Astério Rufino Alves / Santana - RPA3
Av. Rui Barbosa / Jaqueira - RPA3
Av. Norte / Macaxeira - RPA3
Rua José de Holanda / Torre (Praça da Torre) - RPA4 
Rua Manoel Alves Deus Dará / Engenho do Meio - RPA4
Av. Afonso Olindense / Várzea (Praça da Várzea) - RPA4
Rua Nova Verona, Lagoa do Araçá / Imbiribeira - RPA6.
Av. Pernambuco (Praça Maria Sampaio Lucena COHAB 
Ibura) - RPA6
Av. Senador Robert Kennedy (Praça Robert Kennedy / 
Ipsep ) - RPA6
Segundo Jardim / Boa Viagem - RPA6
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Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Contato: 3355-8062
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Recife Antigo de Coração 

O Programa consiste na realização de atividades es-
portivas e de lazer no bairro do Recife nos últimos do-
mingos de todos os meses do ano. Neste local, que é 
um cenário importante dos primeiros capítulos da his-
tória da cidade, a Prefeitura impede a circulação de 
veículos em algumas vias e instala estruturas tempo-
rárias para práticas esportivas, favorecendo o usufruto 
do bairro. O projeto está aberto à participação do pú-
blico em geral. 

Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Contato: 3355-8792
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Programa de Esportes e Lazer da 
Cidade – PELC Recife

O projeto oferece 18 mil vagas em 28 atividades espor-
tivas e culturais que são distribuídas em 20 núcleos. As 
modalidades esportivas variam do futsal ao basquete, 
da hidroginástica ao skate, da capoeira ao tênis, do ca-
ratê à natação. Há também atividades culturais, como 
dança, artesanato, música/percussão, teatro, balé e 
circo. 
Para participar do projeto é necessário realizar as ins-
crições de forma presencial nos núcleos, com o agente 
social ou coordenador de núcleo. O projeto está aberto 
à participação do público em geral.

Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Contato: 3355-9225
E-mail: coordenacaopelc@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Jogos Escolares Recife – JERs

Os Jogos Escolares Recife (JERs) são ações desenvol-
vidas em parceria com a Secretaria de Educação, com 
caráter inclusivo (também para alunos com deficiên-
cia), visando estimular a prática esportiva entre alunos 
da Rede Municipal de Educação, com idade entre de 10 
e 17 anos que estejam nos anos finais e com frequência 
regular às atividades escolares.
O evento se divide em duas etapas. A primeira consiste 
na realização de festivais que têm o objetivo de mobi-
lizar 36 escolas para os jogos. A segunda etapa con-
siste na realização dos jogos. Para participar, é preciso 
realizar a inscrição por meio de formulário específico 
disponível nas escolas municipais. 
O programa também oferece capacitação para os pro-
fessores de educação física das escolas participantes.
          
Locais de realização
Festivais:  Compaz Eduardo Campos, Compaz Ariano 
Suassuna, Sport Club do Recife, Geraldão, Uninassau e 
Bidu Krause. 
Competições: nos mesmos locais de realização dos 
festivais ou em escolas municipais.
Capacitações: Sport Club do Recife e Centro Paulo 
Freire.
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Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e lazer
Contato: 3355-9223
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Desporto
e Lazer

Educação Diversidade
 e Igualdade
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Recife Bom de Bola 

O Projeto Recife Bom de Bola busca a inclusão social 
como ferramenta para integração de comunidades 
das seis RPAs da cidade. Ele consiste na realização de 
um campeonato de futebol de campo, em 07 (sete) 
categorias, com participação de mais de 395 equipes 
das diversas comunidades do Recife.
Além disso, há o Fórum Bom de Bola, no qual são ofer-
tadas palestras com profissionais renomados do es-
porte pernambucano, cursos de arbitragem de futebol 
para professores vinculados a projetos da SETUREL e 
representantes da comunidade.
Todos os anos, o Projeto escolhe atletas homens e mu-
lheres que se destacam e os encaminha para estágios 
em clubes profissionais da cidade.

Mais informações:
Secretaria de Turismo, Esporte e lazer
Contato: 3355-9226
Site: www.recifebomdebola.com.br  
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Ícones 
1,4, 8
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Jogos Paralímpicos do Recife

Os Jogos Paralímpicos do Recife estimulam a parti-
cipação de pessoas com deficiência em atividades 
esportivas, promovendo uma ampla mobilização em 
torno do esporte. Podem participar pessoas do gênero 
masculino e feminino, com deficiência física e/ou inte-
lectual, com idade mínima de doze anos. 
Estes Jogos têm uma categoria estudantil reservada 
a alunos e alunas com deficiência que estão regular-
mente matriculados e frequentando escolas da Rede 
Pública Municipal do Recife. Em 2017, os jogos aconte-
ceram no COMPAz Escritor Ariano Suassuna, no Cen-
tro Esportivo Santos Dumont e no Instituto dos Cegos. 
Vale salientar que, no período de inscrições, a Secre-
taria de Turismo, Esportes e Lazer disponibiliza um site 
para que as pessoas interessadas possam preencher 
um formulário de inscrição. 

Mais Informações
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer                                                                                              
Contato: 3355-9231               
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 7º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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EJA – Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de 
ensino voltada para o atendimento de pessoas jovens, 
adultas e idosas que por razões diversas não conclu-
íram a escolaridade anteriormente e desejam fazê-lo 
neste momento. 
Esta modalidade tem o objetivo de oferecer às pessoas 
jovens, adultas e idosas as condições necessárias para 
a conclusão do ensino formal, nas escolas municipais 
da cidade de Recife, em cinco módulos que correspon-
dem ao ensino fundamental.

Mais Informações
Secretaria de Educação
Contato: 3355-5960 / 3355-5965
E-mail: eja.pcr@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 4º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Educação
Diversidade
 e Igualdade
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PLV – Programa Lição de Vida

O Programa Lição de Vida (PLV) é realizado em parce-
ria com o Governo Federal, com o objetivo de superar 
o analfabetismo absoluto na cidade do Recife e con-
tribuir para sua superação em todo o Brasil. O Progra-
ma é bastante flexível e permite a formação de turmas 
em qualquer espaço público e a qualquer tempo. Suas 
atividades são realizadas compreendendo que a ação 
alfabetizadora deve oportunizar a continuidade dos 
estudos em turmas de Educação de Jovens e Adultos. 
Deste modo, este Programa também pretende fortale-
cer a EJA em observância à obrigação constitucional e 
estatutária de ofertar esta modalidade de ensino.

Mais Informações
Secretaria de Educação
Contato: 3355-5960 / 3355-5965
E-mail: eja.pcr@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 4º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens Projovem Urbano

O Projovem Urbano tem o objetivo de elevar a esco-
laridade da população jovem de Recife. Além disso, o 
Projovem busca contribuir para o desenvolvimento hu-
mano e o exercício da cidadania. Também vale dizer 
que este Programa oferece atividades de qualificação 
profissional. 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Recife 
é voltado a quem deseja concluir o Ensino Fundamen-
tal e obter um certificado inicial de profissionalização 
visando à inserção no mercado de trabalho. As ativida-
des do Programa são realizadas nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino.

Mais Informações
Secretaria de Educação
Contato: 3355-5965 
E-mail: projovem.ser@gmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 4º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Travessia – Projeto Travessia Recife

O Projeto Travessia Recife está voltado para pessoas 
jovens, a partir de 15 anos de idade, que estejam ma-
triculadas na Rede Municipal de Ensino entre o 6º e o 
9º ano e desejem acelerar a conclusão do Ensino Fun-
damental.
A aceleração permite concluir os anos finais do Ensino 
Fundamental em dezoito meses, por meio de módulos 
que abordam a orientação profissional. 

Mais Informações
Secretaria de Educação
Contato: 3355-5965 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 4º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
Representação

Juvenil

Educação
Diversidade
 e Igualdade



82

Passe Livre Municipal 

Instituído pela Lei nº 18.043/2014, o Passe Livre Muni-
cipal tem como público-alvo os alunos e as alunas do 
6º ao 9º ano de ensino, matriculados nas escolas da 
rede municipal e residentes em Recife. O objetivo do 
Programa é reduzir a evasão escolar e ampliar o aces-
so ao lazer, colaborando com a economia das famílias 
de baixa renda. Os e as estudantes podem usufruir do 
Passe Livre em todos os dias da semana, inclusive sá-
bados, domingos, feriados e até mesmo durante as fé-
rias escolares.
Para se cadastrar, as pessoas interessadas deverão 
solicitar autorização nas escolas e, em seguida, com-
parecer ao posto de atendimento do VEM, no horário 
das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. É preci-
so apresentar CPF, RG e/ou Registro de Nascimento, 
juntamente com comprovante de residência. Como a 
maioria deste público ainda não tem CPF, orienta-se 
que retirem este documento em um dos postos do Ex-
presso Cidadão antes de solicitar o benefício do Passe 
Livre Municipal.

Local de realização 
Escolas da rede municipal
Posto de Atendimento do VEM – Rua da Soledade, n° 
259, Boa Vista. 
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Mais Informações
Secretaria de Educação
Contato: 3355-9190 / 3355-9139 
E-mail: passelivrepcr2014@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 4º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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e Mobilidade

Educação Cultura



84

secRetaRia 
de saúde



85

Projeto Além do Olhar 

Este Projeto consiste na reabilitação visual para crian-
ças e adolescentes com visão subnormal ou cegueira, 
associadas às deficiências múltiplas. O público-alvo 
são as pessoas com idade entre 05 e 18 anos. O Projeto 
demanda a participação da família, escola e comuni-
dade em todo o processo de reabilitação que se inicia 
com serviços de triagem e avaliação global da visão. 
Para participar é necessário ter baixa visão, residir em 
Recife e ser encaminhado por uma unidade de saúde 
da atenção básica ou escola municipal ao Coordena-
dor Distrital da Política de Saúde da Pessoa com Defi-
ciência.

Local de Realização
Fundação Altino Ventura – Centro de Reabilitação Me-
ninas dos Olhos
Av. Maurício de Nassau, 2075 – Iputinga.

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: apoio.deficienciapcr@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Rede de Juventude Negra e Saúde

A rede de Juventude Negra e Saúde tem o objetivo de 
fortalecer e ampliar o acesso da Juventude Negra aos 
serviços de saúde, dialogando com os coletivos de jo-
vens, instituições, organizações e secretarias da Prefei-
tura do Recife através de rodas de diálogos, oficinas, 
seminários, fóruns e cursos de extensão.
As pessoas interessadas em participar precisam entrar 
em contato com a Secretaria de Saúde.

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: saudepopnegrarecife@hotmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Saúde da Mulher 

A Saúde da Mulher é a parte da política de saúde do 
município que se dirige prioritariamente às mulheres. 
Dentre as ações dessa política, vale destacar duas que 
têm bastante adesão de jovens:

Citologia - realização do exame de Citologia oncótica 
para prevenção do Câncer de colo do útero.

Planejamento Reprodutivo - orientações quanto aos 
métodos de planejamento reprodutivo, o que inclui pa-
lestras educativas para escolha do método mais ade-
quado e distribuição de preservativo masculino e/ou 
feminino. 

Para ter acesso aos serviços, as pessoas interessadas 
devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família, ao 
Centro de Saúde e/ou Policlínica mais próxima de sua casa.  

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: saudemulher@hotmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Mãe Coruja Recife

O Mãe Coruja Recife tem como objetivo principal redu-
zir a mortalidade materna e infantil no município, sen-
do direcionado para mulheres gestantes e seus filhos 
menores de cinco anos, usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
O Programa realiza cursos para gestantes, campanhas 
educativas, além da distribuição do Kit Bebê para as 
mães que comparecerem às sete consultas de pré-na-
tal nas unidades de saúde. As gestantes são cadas-
tradas e recebem acompanhamento e monitoramen-
to visando a fortalecer ações de saúde. O Programa 
envolve, além da Secretaria de Saúde, cinco órgãos 
do Governo Municipal e outras instituições públicas e 
privadas. As mulheres interessadas em participar de-
vem comparecer aos espaços Mãe Coruja e realizar o 
cadastro.

Locais de realização
USF São Jose do Coque -  Av. Central, 10 - Ilha Joana 
Bezerra.
Polic. Waldemar de Oliveira - R. do Pombal, 115 - Santo 
Amaro.
Polic. Salomão Kelner -  Estr. Velha de Água Fria, 1652 
-Água Fria.
UBT Pr. Joaquim Cavalcanti - Av. Forte do Arraial Novo 
do Bom Jesus, 1350, Torrões.
USF San Martin -  R. Comendador Franco Ferreira, 876 
- San Martin.
USF Macaxeira/Burity - R. Maria Cândida, 87 – Maca-
xeira.
CS Ivo Rabelo - Av. Campína Grande, 199 – COHAB.
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Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: maecorujarecife@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Política de Atenção Integral à Saúde 
da População LGBT  
A Política de Atenção Integral à Saúde da População 
LGBT tem o objetivo de promover a saúde integral de 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, eli-
minando a discriminação e o preconceito institucio-
nal, contribuindo para a redução das desigualdades e 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS 
como sistema universal, integral e equânime. 
As ações desta política se dão principalmente por meio 
do Ambulatório LBT, que realiza atendimento para lés-
bicas, mulheres bissexuais e mulheres transexuais e do 
Ambulatório LGBT - Patrícia Gomes, que atende lésbi-
cas, gays, bissexuais, transexuais e travestis.

Local de realização 
Hospital da Mulher do Recife  (Ambulatório LBT)
Rod BR-101, s/n – Curado
Policlínica Lessa de Andrade ( Ambulatório LGBT)
Estrada dos Remédios, N.º 2416 - Madalena

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: saudelgbtrecife@hotmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Saúde da Criança e do Adolescente 

A Política de Saúde da Criança e do Adolescente está 
voltada para a promoção da saúde de crianças, ado-
lescentes e jovens, com idade entre 12 e 18 anos. Uma 
das principais ações da Saúde da Criança e do Adoles-
cente é a distribuição e orientação sobre o uso da Ca-
derneta de Saúde do Adolescente, a qual fornece in-
formações relativas aos cuidados com a saúde, como 
o registro de vacinas, e permite aos profissionais de 
saúde melhor entender o histórico de saúde dos ado-
lescentes e qualificar o seu atendimento.

Locais de realização
Escolas cadastradas no Programa Saúde na Escola 
(PSE) e as Unidades de Saúde que atendem adoles-
centes e jovens.

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2820
E-mail: saudecrianca.smsrecife@gmail.com
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Saúde
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Programa de Imunização Recife - PNI

O Programa de Imunização visa contribuir para o con-
trole, eliminação e/ou erradicação das doenças imu-
nopreveníveis, utilizando estratégias básicas de vaci-
nação de rotina e campanhas anuais desenvolvidas 
de forma hierarquizada e descentralizada, incluindo os 
jovens adolescentes. 
As vacinas disponíveis pelo Programa para os jovens 
são: vacina contra a hepatite B (recombinante), vacina 
contra difteria e tétano - dT (dupla tipo adulto), vacina 
contra o sarampo, caxumba e rubéola – SCR e vacina 
contra a febre amarela. 
As pessoas interessadas devem se dirigir à Unidade 
de Saúde da Família, Centro de Saúde e/ou Policlínica 
mais próxima da sua casa. 

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-3635
E-mail: pni.recife.pe@gmail.com 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Academia da Cidade

A Academia da Cidade oferece práticas corporais (gi-
nástica, jogos, dança, esporte, lutas e outros) para 
todos os ciclos da vida, incluindo os jovens; rodas de 
diálogo relacionadas a temas sociais e de saúde; fes-
tivais, serestas, jogos e passeios temáticos; prescrição 
de exercícios físicos e orientação nutricional a hiper-
tensos, diabéticos, obesos e cardiopatas; corridas e 
caminhadas com usuários das Academias; bloco car-
navalesco; São João. Tudo isso visa contribuir para a 
promoção da saúde da população do Recife por meio 
da implantação de espaços públicos com infraestru-
tura, equipamentos e profissionais qualificados para o 
desenvolvimento de práticas corporais.

Mais Informações:
Secretaria de Saúde do Recife
Contato: 3355-2812
E-mail: academiadacidade2002@yahoo.com.br  
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Festival de Dança
O Festival de Dança do Recife tem por finalidade pro-
mover ações de difusão e formação artística voltada 
para toda população do município, contemplando pro-
dução de dança recifense, pernambucana e nacional. 
O Festival tem sido uma vitrine da dança local e favo-
rece o intercâmbio técnico e estético, de forma plural e 
descentralizada.
O evento ocorre geralmente na segunda quinzena do 
mês de outubro, ocupando todos os teatros municipais 
e diversos espaços abertos, como parques e praças. No 
período de realização é disponibilizado uma página na 
qual os interessados deverão preencher o formulário e 
realizar a inscrição.

Mais informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Festival de Teatro 

O Festival do Teatro do Recife é realizado sempre no 
mês de novembro. Através dele, o público pernam-
bucano pode conferir o que vem sendo produzido no 
teatro de Pernambuco e de outros estados brasileiros. 
Todos os teatros municipais abrem suas portas para as 
apresentações. 
Os ingressos são vendidos a preços populares, refor-
çando a política de democratização do acesso à cultu-
ra adotada pela Prefeitura do Recife.

Mais Informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-
8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Festival de Literatura

Sempre no mês de agosto, o Recife se transforma na 
capital pernambucana da literatura, com a realização 
do Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz. No 
evento ocorre Seminários, oficinas, debates com escri-
tores, lançamentos de publicações, mostra de cinema 
e a Festa do Livro integram a programação.

Mais Informações:

Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-
8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Mostra de Circo 

A Mostra de Circo do Recife ocorre desde 2013, sempre 
no mês de setembro. A Mostra traz a magia do picadei-
ro e de seus personagens inesquecíveis, como o palha-
ço, o malabarista, o trapezista e o mágico. 
Espetáculos produzidos por circos itinerantes, trupes, 
artistas independentes e escolas integram a pluralida-
de da programação da Mostra que ocorre em espaços 
públicos do município. O local é divulgado de forma 
antecipada para que a população do município possa 
participar. 

Mais Informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Carnaval 

Os festejos de momo no Recife se caracterizam por 
uma grande diversidade de cores e ritmos. Durante 
mais de um mês, a cidade festeja o ciclo carnavales-
co reverenciando suas tradições culturais sem deixar 
de olhar para o novo. São mais de duas mil apresen-
tações distribuídas em diversos Polos Carnavalescos 
espalhados pela cidade. 
Há também Corredores da Folia, onde acontecem o 
desfile das agremiações carnavalescas tradicionais do 
Estado.

Mais Informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-
8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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São João 

Os Festejos Juninos são uma tradição nordestina que 
marcam o mês de junho. Aqui no Recife, há cores, chei-
ros, gostos e ritmos diferentes de outros locais do país, 
pois o Ciclo Junino é uma verdadeira festa que tem es-
paço para todas as manifestações do período, das pro-
fanas às religiosas. Os santos da época, Antônio, João, 
Pedro e José são reverenciados durante todo o festejo. 
Arraiais são espalhados pela cidade para apresenta-
ções musicais e de quadrilhas juninas. O Sítio da Trin-
dade, em Casa Amarela, é o ponto principal da festa 
com apresentações, concurso de quadrilhas e barra-
quinhas com comidas típicas.

Mais Informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Natal e Réveillon 

O Ciclo Natalino no Recife é marcado pelas manifes-
tações culturais mais tradicionais da época: pastoris, 
reisados, cirandas e bois. A cidade se enfeita com os 
símbolos da mais importante festa cristã o nascimen-
to do menino Jesus. A passagem para um novo ano 
no Recife é sempre comemorada com apresentações 
musicais e queima de fogos e geralmente ocorre em 
uma das mais tradicionais praias do país: a Praia de 
Boa Viagem.

Mais Informações:
Secretaria de Cultura do Recife
Contato: 3355-8034 / 3355-8142 / 3355-8143 
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Fundação de Cultura Cidade do Recife
Contato: 3355-8196 / 3355-8045 / 3355-8156 / 3355-8810
E-mail: cultura@recife.pe.gov.br
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 15º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.

Cidadania,
Participação

Social e Política e 
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e Lazer
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Programa de Aceleração e 
Crescimento - BEBERIBE

Existia um grande adensamento urbano de moradias 
irregulares e precárias nas áreas ribeirinhas do Rio Be-
beribe e Rio Morno, que apresentavam um quadro de 
extrema vulnerabilidade social. Tratava-se de áreas 
habitadas por uma população de baixa renda, carente 
de infraestrutura. Grande parte dessas moradias não 
possuíam banheiro ou qualquer equipamento hidros-
sanitário. Criado em 2007, o PAC-BEBERIBE tem o ob-
jetivo de promover a requalificação urbana através de 
um conjunto de obras e serviços que visam assegurar 
às famílias o acesso ao saneamento, à urbanização, a 
mobilidade urbana, bem como, a moradia salubre e 
digna. Estas ações certamente contribuem para a ga-
rantia do direito dos jovens ao território.

Mais Informações:
Secretaria de Saneamento
Contato: 3355-1907
E-mail: deborahfalcao@recife.pe.gov.br 
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, Edifício Torque - 2º 
andar, sala 204 – Casa Amarela, Recife/PE. 

Cidadania,
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Social e Política e 
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Território
e Mobilidade

Sustentabilidade
e Meio Ambiente

Diversidade
 e Igualdade
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Capacitação em Educação Sanitária e 
Ambiental 
O Projeto de Capacitação em Educação Sanitária e 
Ambiental realiza palestras em escolas e equipamen-
tos sociais. O objetivo destas atividades é fortalecer, 
através de um processo pedagógico participativo, a 
consciência crítica sobre a problemática ambiental lo-
cal e global. Com isso, espera-se despertar um novo 
olhar sobre as questões ambientais e colaborar para o 
uso adequado dos sistemas de saneamento.
As atividades do Projeto priorizam a utilização da lin-
guagem lúdica e artística, buscando informar por meio 
de apresentações teatrais, bonecos de fantoches e ar-
te-educadores experientes com a temática educação 
ambiental. Há também visitas a espaços ecologica-
mente sustentáveis, oficinas de fotografia e audiovisu-
al, exibição e debate de filmes educativos. 
O público prioritário desta iniciativa é formado por es-
tudantes da rede de ensino recifense e diversos locais 
recebem as atividades do Projeto.

Mais Informações:
Secretaria de Saneamento
Contato: 3355-1907
E-mail: deborahfalcao@recife.pe.gov.br 
Rua Evaristo da Veiga, nº 217, Edifício Torque - 2º 
andar, sala 204 – Casa Amarela, Recife/PE. 
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Hoje Menina, Amanhã Mulher

Buscando alcançar meninas de 14 a 18 anos de idade, 
este Projeto consiste na realização de oficinas com o 
objetivo de transformar as participantes em líderes de 
suas comunidades e multiplicadoras do feminismo. 
Para isto, o Projeto debate temas como raça, identida-
de de gênero, combate à violência doméstica, sexua-
lidade e direitos reprodutivos. As interessadas devem 
entrar em contato com a Secretaria da Mulher.

Locais de realização

COMPAZ Eduardo Campos
Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha.
COMPAZ Ariano Suassuna
Av. General San Martin, 1208 – Cordeiro.
Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago
R. Dragão do Mar - Brasília Teimosa. 

Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3355-8392
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço:  Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Centro de Referência Clarice Lispector

Disque-orientação, escuta e acolhimento individual, 
atendimento e acompanhamento psicológico, aten-
dimento e acompanhamento jurídico, atendimento e 
acompanhamento social, treinamento para gestoras/
es e profissionais dos serviços da Rede de Proteção 
às Mulheres em Situação de Violência, formação de 
grupos terapêuticos e de cidadania, atividades lúdi-
cas com crianças e adolescentes, ações de prevenção 
em grandes eventos e nas comunidades do Recife são 
algumas das atividades realizadas no Centro de Refe-
rência Clarice Lispector.
O grande objetivo do Centro é promover a autonomia e 
o empoderamento da mulher, contribuindo para o res-
gate de sua cidadania e a superação de situações de 
violência.  
As pessoas interessadas devem comparecer ao Centro 
de segunda-feira a sexta-feira, das sete às dezenove 
horas. No local, falar com assistente social, psicóloga 
e advogada que irão escutá-la e orientá-la. O atendi-
mento também poderá ser realizado por telefone atra-
vés do 0800-2810107. 

Local de realização
Rua Bernardo Guimarães, 470, Santo Amaro. Rua em 
frente à Celpe da Av. João de Barros.
Contato: 0800-2810107
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Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3355-3008
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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Centro da Mulher Metropolitana Júlia 
Santiago
O Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago tem 
o objetivo de promover e implementar o direito à vida 
sem violência. Os serviços oferecidos são atendimento 
psicossocial e jurídico, orientações sobre violência ur-
bana, doméstica e sexista, acesso à justiça e a direitos, 
cursos profissionalizantes, oficinas de formação em 
gênero, violência e direito à cidade, cursos de forma-
ção sociopolítica e empoderamento econômico, dis-
ponibilização de espaço para reuniões de grupos orga-
nizados de mulheres.
As pessoas interessadas devem comparecer no Cen-
tro, no horário das oito às dezessete horas, de segunda 
a sexta-feira.

Local de realização 
Rua Carapeba, s/n, Brasília Teimosa. (ao lado da 
igreja católica)

Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3183-2995
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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e Acesso Justiça
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 e Igualdade

Profissionalização,
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Maria da Penha vai à Escola  

Este é um Programa de enfrentamento à violência de 
gênero que desenvolve atividades lúdico-pedagógicas 
com turmas do ensino fundamental I e II e com as tur-
mas da EJA. As principais atividades são oficinas te-
máticas sobre a igualdade de gênero e a importância 
da Lei Maria da Penha. 
O Programa é regulamentado pelo Decreto Municipal 
nº 28.980/2015; seu principal objetivo é construir um 
ambiente escolar onde meninas e meninos de diferen-
tes identidades valorizem as diferenças e construam a 
igualdade.
Os estudantes e as estudantes interessadas devem 
acionar aos gestores das escolas para que a direção 
possa assinar o Termo de Compromisso que será dis-
ponibilizado pela Secretaria da Mulher.

Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3183-2995
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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e Acesso Justiça
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 e Igualdade

Profissionalização,
trabalho e Renda



111

Ações pontuais 

COMPAZ – A Secretaria da Mulher possui uma sala no 
Compaz Eduardo Campos e Compaz Ariano Suassuna 
onde dá orientações sobre violência urbana, domésti-
ca e sexista. As profissionais acolhem, atendem e en-
caminham para locais como o Centro Clarice Lispector, 
setores do próprio COMPAz e outros. As pessoas inte-
ressadas devem comparecer, de terça a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Concurso de Jogos Digitais – Com o objetivo de sele-
cionar jogos digitais para o Programa Maria da Penha 
vai à Escola, a Secretaria da Mulher está finalizando a 
produção de um edital público. O resultado desta sele-
ção será utilizado para fortalecer o combate à violên-
cia de gênero e para incrementar o Programa Maria da 
Penha Vai à Escola de forma divertida, interativa, moti-
vadora e desafiadora.

Inclusão da Perspectiva de Gênero na Revisão do 
Plano Diretor – Conjunto de iniciativas com finalida-
de de preparar as mulheres para o processo de revisão 
do Plano Diretor da Cidade – importante instrumento 
de planejamento e desenvolvimento urbano. O projeto 
consiste na coleta de informações nas seis RPAs por 
meio da escuta das mulheres recifenses para identifi-
car as principais demandas desta população no que diz 
respeito ao direito à Cidade. O projeto está em anda-
mento e teve início com o Seminário “Donas do peda-
ço”. O objetivo geral da iniciativa é garantir a perspec-
tiva de gênero na revisão do Plano Diretor, atendendo 
aos anseios das mulheres por uma cidade mais segura 
e equânime. 
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Promoção de Espaços Seguros para as Mulheres 
– Realização de diagnóstico participativo nas comu-
nidades Alto José Bonifácio e Córrego do Botijão para 
articular a execução das intervenções urbanas e so-
ciais junto às Secretarias responsáveis. A ação visa a 
retratar, de forma participativa, a realidade social vi-
venciada pelas mulheres nas comunidades já citadas; 
com isso subsidiamos intervenções urbanas e sociais 
objetivando a promoção de uma cidade segura para as 
mulheres.

Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3183-2995
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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e Acesso Justiça
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Campanhas

Um eixo de ação importante da Secretaria da Mulher 
do Recife é formado por campanhas de divulgação ou 
prevenção. Destacam-se:

Prevenção à Violência no Carnaval: realizada duran-
te o período momino, iniciada com a saída do Bloco 
Político-Carnavalesco Nem com uma Flor. A campa-
nha consiste na divulgação do número de prevenção e 
combate à violência, Liga-mulher 0800.281.0107, nos 
polos carnavalescos da cidade. Além disso, é instalada 
uma central de escuta às mulheres no Marco zero. Ob-
jetivo: prevenir e combater a violência contra a mulher.

Prevenção à Violência no São João: instalação de 
central de apoio às mulheres no Sítio da Trindade du-
rante o ciclo junino, distribuição de materiais e orienta-
ção sobre medidas de prevenir e combater a violência 
contra a mulher.

Visibilidade Lésbica e Bissexual: campanha alusiva 
ao dia 29 de agosto (Dia Nacional da Visibilidade Lés-
bica e Bissexual). Consiste na realização de seminários, 
rodas de diálogos e articulação com outras esferas mu-
nicipais para promover discussões sobre preconceito e 
lesbofobia social e institucional, fomentando respeito 
às diferenças, liberdade sexual da mulher e proteção 
social do Estado.
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Mês da Mulher Negra, Latino-americana e Caribe-
nha: visando fortalecer e dar visibilidade à luta das 
mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, a 
Secretaria da Mulher promove, no mês de Julho, se-
minários, rodas de diálogos e atividades culturais que 
tenham como temática principal a superação do racis-
mo institucional e social.

16 Dias de Ativismo: campanha de caráter internacio-
nal de combate à violência contra a mulher. No perío-
do (25 de novembro a 10 de dezembro), a Secretaria 
realiza sensibilização da sociedade recifense através 
de ações formativas e informativas dirigidas a escolas, 
serviços de saúde e mulheres em geral, visando escu-
tar as mulheres, promover diálogos, prevenir e comba-
ter a violência contra a mulher.

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência: em alusão 
a este Dia, 21 de Setembro, a Secretaria da Mulher re-
aliza seminários, rodas de diálogos e atividades intera-
tivas que trazem para o debate os aspectos relevantes 
que dizem respeito às demandas das mulheres com 
deficiência no Recife. O objetivo é contribuir para a su-
peração dos desafios enfrentados pelas mulheres com 
deficiência nas mais diversas áreas de sua atuação na 
sociedade.
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Mais Informações:
Secretaria da Mulher do Recife 
Contato: 3183-2995
Site: www2.recife.pe.gov.br/secmulher
Fanpage: www.facebook.com/SecMulherRecife 
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 8º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Participação

Social e Política e 
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Juvenil

Segurança Pública
e Acesso Justiça

Diversidade
 e Igualdade
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Centro Comunitário da Paz 

O Centro Comunitário da Paz – COMPAz é um espaço 
de convivência destinado à comunidade, com especial 
atenção à juventude, voltado para o fortalecimento da 
cidadania, cultura de paz, prestação de serviços públi-
cos e qualificação profissional, com excelência de qua-
lidade, em consonância com os princípios e diretrizes 
do Pacto pela Vida do Recife (PPVREC).
Biblioteca, Dojô, atividades esportivas e culturais, Pro-
con, mediação de conflitos, atendimento especializa-
do às mulheres vítimas de violência, sala do empre-
endedor, atividades, oficinas cidadãs, aulas de Inglês, 
Espanhol e reforço escolar (Português e Matemática) 
e práticas Integrativas (Tai chi chuan, ioga, biodança, 
meditação) estão entre as atividades oferecidas.
Os equipamentos têm por objetivo transformar vi-
das por meio da promoção da cidadania voltada para 
cultura de paz e da não violência na cidade do Recife, 
contribuindo para a prevenção e redução dos índices 
de violência da cidade.
A participação nas atividades tem por requisito a re-
alização do cadastro no Compaz e a observância dos 
requisitos específicos de cada atividade ofertada. 

Locais de realização 
Compaz Governador Eduardo Campos 
Av. Aníbal Benévolo, S/N Alto Santa Terezinha.
Compaz Escritor Ariano Suassuna
Av. General San Martin, 1208 – Cordeiro.
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Mais informações
Secretaria de Segurança Urbana
Contato: (81) 3355-8342 / 3355-8680
Fanpage: https://www.facebook.com/compazrecife
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 1º andar, Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Rede de Bibliotecas pela Paz

Visando à formação de leitores, acesso à leitura e às 
mais diversas manifestações culturais e ações voltadas 
ao exercício da cidadania e cultura de paz, a Secretaria 
de Segurança Urbana mantém a Rede de Bibliotecas 
pela Paz que é formada atualmente por 4 bibliotecas. 
Para ter acesso ao acervo e outras atividades que são 
realizadas nestas bibliotecas, basta fazer um cadastro 
na recepção da biblioteca de seu interesse. 

Locais de realização
Biblioteca Popular Jornalista Ronildo Maia Leite
R. Jacira, 1 - Afogados
Biblioteca Popular Jornalista Alcides Lopes  
R. Maj. Afonso Leal, 186 - Casa Amarela
Biblioteca Popular Jornalista Afrânio Godoy
Compaz Governador Eduardo Campos 
Biblioteca Popular Jornalista Percol 
Compaz Ariano Suassuna

Mais informações
Secretaria de Segurança Urbana
Contato: (81) 3355-8342 / 3355-8680
Fanpage: https://www.facebook.com/compazrecife
Endereço: Av. Cais do Apolo, 925, 1º andar. Prefeitura 
da Cidade do Recife.
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Cultura
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ANEXO 1 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS

TEATRO DE SANTA ISABEL
Praça da República, s/n, Santo Antônio 
(81) 3355-3322 
teatrodesantaisabel@gmail.com

MUSEU DA CIDADE DO RECIFE
Forte das Cinco Pontas, s/n, São José
(81) 3355-9543 
museucidaderecife@gmail.com

MUSEU DE ARTE MODERNA ALUÍSIO MAGALHÃES 
– MAMAM
Rua da Aurora, 265, Boa Vista
(81) 3355-68703 
mamam@mamam.art.br

PAÇO DO FREVO
Praça do Arsenal da Marinha, Recife
(81) 3355-9500 
contato@frevo.org.br

CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA DAS ARTES 
CÊNICAS APOLO  HERMILO
Rua do Apolo, s/n, Recife
(81) 3355-3320 
cptrecife@gmail.com

CENTRO DE FORMAÇÃO, PESQUISA E MEMÓRIA 
CULTURAL  CASA DO CARNAVAL
Rua de São Pedro, 38, São José
(81) 3355-4311
casadocarnavalrecife@gmail.com
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PÁTIO DE SÃO PEDRO
Rua das Águas Verdes, 4, São José
(81) 3355-3311 
patiodesaopedro@gmail.com

NÚCLEO DE CULTURA AFRO BRASILEIRA
Rua das Águas Verdes, 34, São José
(81) 3355-3199 - nucleodacultafro@gmail.com

SÍTIO TRINDADE
Estrada do Arraial, nº 3259, Casa Amarela
(81) 3355-3410 
sitiotrindadesecult@hotmail.com

TEATRO LUIZ MENDONÇA
Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem
(81) 3355-9821 
teatroluizmendonca@hotmail.com

GALERIA JANETE COSTA
Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem
(81) 3355-9825
galeriajanetecosta@gmail.com

TEATRO BARRETO JÚNIOR
Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina
(81) 3355-6400
teatrobarretojunior@hotmail.com

MUSEU MURILLO LA GRECA
Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim
(81) 3355-3129 
murillolagreca@gmail.com
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MEMORIAL LUIZ GONZAGA
Pátio de São Pedro, São José
(81) 3355-3155 
memorialluizgonzaga01@gmail.com

ESCOLA DE FREVO MAESTRO FERNANDO BORGES
Rua Castro Alves, 440, Encruzilhada
(81) 3355.3102 

MEMORIAL CHICO SCIENCE
Pátio de São Pedro, 21, São José
(81) 3355.3158 
mchicoscience@gmail.com
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ANEXO 2 - EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CRAS – SANTO AMARO
End.: Av. Norte Miguel Arraes, 869 – Santo Amaro.
Fone: 3355 3234/3235/3236/3237 
E-mail: crasboavista01@gmail.com

CRAS – CAMPINA DO BARRETO
End.: Rua Iguatu, s/n – Campina do Barreto.
Fone: 3355 4452
E-mail: crascampina@gmail.com

CRAS – ALTO SANTA TEREZINHA 
End.: Av. Aníbal Benévolo s/n Alto Santa Terezinha 
(COMPAz) 
Fone: 3355 7954/7952 
E-mail: crasaltosantaterezinha@gmail.com

CRAS – ALTO DO MANDÚ 
End.: Av. Dr. Eurico Chaves, 370 – Casa Amarela.
Fone: 3355 3270/4354/3343/3341
E-mail: crasrpa3@gmail.com

CRAS – DOIS IRMÃOS 
End.: Rua Professor Claudio Selva, 99C Dois Irmãos.
Fone: 3355 0399 
E-mail: crasdoisirmaos@hotmail.com
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CRAS – CORDEIRO
End.: Rua Odete Monteiro, 450 – Cordeiro 
Fone: 3355 6258/6259
E-mail: crascordeiro@gmail.com

CRAS – TORRÕES 
End.: Rua Ijuí, 46 Torrões. 
Fone: 3355 4803
E-mail: crastorroes@gmail.com

CRAS TOTÓ
End.: Av. 11 de agosto, s/n – Totó
Fone: 3355 0208 
E-mail: cras05pcr@gmail.com

CRAS BONGI
End.: Av. Gen. San Martin, 1083 Jiquiá (COMPAz 
Cordeiro)
E-mail: crasbongi@gmail.com

CRAS – IBURA 
End.: Av. Dois Rios, 521 – Ibura de Baixo.
Fone: 3355 3226 
E-mail: cras6ibura@gmail.com

CRAS – PINA 
End: Rua Tomé Gibson, 455 Pina.
Fone: 3132 1344 
E-mail: craspina06@outlook.com

CRAS IBURA DE CIMA/COHAB
End.: Rua Pedro Malazart, 20 – COHAB, UR5.
E-mail: crasiburadecima@outlook.com
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP

CENTRO POP NEUZA GOMES
Fone: 3355.3063
E-mail: centropopnezagomes@gmail.com
End.: Rua Dr. João Coimbra, 66 Madalena
Ponto de Referência: próximo ao Mercado da Madalena
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 08 às 17 horas
Áreas de Referência: RPA’s 02, 03,04 e 05

CENTRO POP GLÓRIA
Fone: 3355.3210 / 4254
E-mail: centropopgloria@gmail.com
End.: Rua Bernardo Guimarães, 135 Santo Amaro
Ponto de Referência: 1ª entrada após o Mercado 
Santa Cruz
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 
08 às 17 horas
Áreas de Referência: RPA’s 01 e 06
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CENTRO DE REFEÊNCIA ESPECIALIZADO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS

CREAS ANA VASCONCELOS
Fone: 3355.6623 / 6624
E-mail: creasanavasconcelos@recife.pe.gov.br
End.: Rua Dom Manoel Pereira, 75 – Boa Vista    
Ponto de Referência: rua em frente à CELPE.
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das
08 às 18 horas
Áreas de Referência: RPA’s 01 e 06    

CREAS ESPINHEIRO
Fone: 3355.3669 / 3670
E-mail: cercarecife@yahoo.com.br
End.: Rua Quarenta e Oito, 693 – Espinheiro     
Ponto de Referência: rua em frente à Praça da Febre
Horário de Funcionamento: 2ª à 6ª feira das
08 às 17 horas
Áreas de Referência: RPA’s 02 e 03    

CREAS CORDEIRO
Fone: 3355.6505
E-mail: creascordeiro@gmail.com.br
End.: Rua Odete Monteiro, S/N – Cordeiro     
Ponto de Referência: ao lado do Casarão do Cordeiro
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 
08 às 17 horas
Áreas de Referência: RPA 04    

CREAS AFOGADOS
Fone: 3355.3671 / 3673
E-mail:  creasafogados@recife.pe.gov.br
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End.: Rua  21 de Abril, 1092 – Afogados 
Ponto Referência: Próximo à fábrica do café Petinho
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 08 às 17 horas
Áreas de Referência: RPA 05

REFERÊNCIA DOS ÍCONES

1 Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e 
à Representação Juvenil.

2 Direito à Educação.

3 Direito à Profissionalização, ao Trabalho e a Renda.

4 Direito à Diversidade e à Igualdade.

5 Direito à Saúde.

6 Direito à Cultura

7 Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão.

8 Direito ao Desporto e Lazer.

9 Direito ao Território e à Mobilidade.

10 Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente.

11 Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça.




