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Ofício nº 016/2019 - PEPDDH/PE-SEDH                             Recife, 10 de abril de 2019 

 

 
Ao Exmo. Sr.  
HERMES AZEVEDO 
Presidente do Conselho Regional de Psicologia em Pernambuco 
 

 

Assunto: Menção Honrosa 

 
 

Prezado Senhor,  

 

Cumprimentando-o cordialmente, o Conselho Deliberativo do Programa Estadual 

de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos (CONDEL PEPDDH) 

vem, por meio deste, fazer menção honrosa e manifestar reconhecimento pela atuação 

da Srª Maria de Jesus Moura, pelo apoio dado, ao referido Programa, sendo certo que 

este compõe o Sistema Estadual de Proteção à Pessoas de Pernambuco (SEPP) da 

Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e sua Executiva de Direitos 

Humanos. 

A Srª Maria de Jesus Moura vem prestando como representante do Conselho 

Regional de Psicologia em Pernambuco (CRP-PE) no PEPDDH/PE, um serviço 

pautado na ética e no evidente compromisso com a instituição Conselho Regional de 

Psicologia e com os Direitos Humanos, contribuindo dessa forma, para a garantia da 

vida de mais de seis mil pernambucanos acompanhados pelo programa em questão, o 

que nos faz constatar que sua atuação contribui, por meio do PEPDDH, para a redução 

dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) através das parcerias e articulações 

garantidoras, da prevenção de crimes e proteção à vida de pessoas ameaçadas. 

Desta feita é uma honra externar nossa satisfação em atuar junto a Srª Maria de 

Jesus Moura e compartilhar das experiências bem sucedidas realizadas pelo Conselho 

Regional de Psicologia em parceria com o PEPDDH/PE.  
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Sem mais, despedimo-nos na expectativa de que a presente menção honrosa 

possa agregar valor ao reconhecimento profissional da Srª Maria de Jesus Moura.  

 
Recife, 10 de abril de 2019 

 
 

Atenciosamente,  
 
 

 

 
MARIA DAS NEVES CAVALCANTE CHAVES 

Coordenadora Executiva do Programa de Proteção 
 aos Defensores dos Direitos Humanos de Pernambuco 

 

mailto:defensores@sedsdh.pe.gov.br

