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A Secretarla de Estado de Justiga e Cidadania do Dlstrito Federal (Sejus/DF), criada pelo Decreto n° 27.591/2007, tem como premissa basica promover o pleno exercicio da
cidadanla e da defesa dos direitos inalienéveis da oessoa humana, rnedlante agéo integrada enltre a sociedade e o Governo do Distrito Federal (GDF).

A Sejus/DF é responsavel ainda por definir diretrizes para a politica governamental, Dem como a coordenagao de sua execugao nas areas da protegao, socioeducagao e
servigo de atendirnento imediato ao cidadao, além da defesa dos direitos da cidadania, das criangas e adolescentes, dos ldosos e pessoas vulneravels, e nas politicas de
prevengao as drogas. E, tarnbém, responsavel por supervisionar fiscallzar e executar as contratos de concessao de servigos pllblicos de adminlstragao dos cemitérios e
das funerarias do Distrito Federal.

O Decreto n° 39.807, de 06 de maio de 2019, estabeleceu a nova estrutura administrativa da Sejus/DF. Atualmente, a Secretaria refine polltlcas pfiblicas de diversas
areas, a qual compete:

I definir a politlca governamental na defesa, promogao e garantia dos direitos da crianga e do adolescente no émblro do Distrito Federal e coordenar as diretrizes para
sua execugao

v uferecer apolo psicossocial e esclareclmentos juridicos as vitimas de violéncia e seus familiares, visando a diminulgfio do indice de crimes;
I promover as condigfies indispensaveis ao cresclmento e desenvolvimento saudaveis da infancla e da adoiescéncia, seguindo as normas do Estatuto da Crlanga e do

Adolescente (ECA), sernpre em parcerla com os demais organs pfiblicos do Distrito Federal;
I executar as medidas socioeducativas de Prestagao de Servigos a Comunidade (PSC), Liberdade Assisrida (LA), Sernilioerdade e Internagao;
I desenvolven; executar, acompanhare irnplementar as politicas sobre drogas com énfase nos eixos de prevengfio, tratamento e reinsergao social no ambito do Distrito

Federal; '
I elaborare implementar as politicas publlcas de defesa de dlreitos, de p|'0m0§50 do hem estar, da autonomia, da cidadania e da lncluséo social;
I oferecer apoio psicossocial e formular as diretrizes para promogao das atividades que visarn a defesa dos direitos da populagéo idosa no Distrito Federal;
I facilltar o acesso do cidadao aos servigos poblicos, simplificar as obrigagfies de natureza burocrética, assirn corno ampllar as canais de corrlunicagao erltre 0 Estado e

o cldadao, por meio das urlidades do Na Hora.
I supervisionar, fiscalizar e executar os contratos de concesséo de servlgos plibllcos de administragéo dos cemitérlos e das funerarlas do Distrito Federal

vinculam~se é Secretaria de Estado de Justiga e Cidadania do Distrito Federal:

I Conselho de Direitos do Idoso;
I Conselho dos Direltos da Crianga e do Adolescente — CDCA;
I Conselhos Tutelares;
I Conselho de Direito do Negro;
I Conselho de Politica sobre Drogas CONEN/DF;
I Conselho do Programa as Vftimas, Testemunhas e Familiares — PROVITA;
I Conselho Distrital de Promogéo e Defesa dos Direitos Hurnanos;
I Conselho Distrital de Promogéo dos Direitos Humanos e Cidadania LGBT;
I Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiéncia;
I Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal — PROCON — DF;
I Fundagéo de Amparo ao Trabalrlador Preso — FUNAP,‘

Cabe, ainda, é Secretaria de Estado de Justiga e Cldadania do Distrito Federal a gestéo dos seguintes Fundos

I Fundo dos Direitos da Crianga e do Adolescente — FDCA/DF;
I Fundo Antidrogas do Dlstrito Federal — FUNPAD.
I Fundo do Idoso — FUNID

F0 RQA DE TRABALHO

Servidores Atividade-Main (Com cargo
em cornissao)

Atividade-Fim (Com cargo Atividade-Meio (Sem cargo
em comissio) em comissio)

Atividade-Fim (Sem cargo em
comissio) Tau‘

Efetivos do GDF 104 183 110 1.899 2.296

Comlssionados sem vinculo
efetivo 197 222 O O 419

Requisitados de orgaos do
GDF 21 10 3 120 154

Requisitados de orgaos fola
do GDF 0 0 0 O 0

Estagiarios 19 55 74

Menor Aprendiz/Projeto
Jovem Ca nda ngo 4

Tercelrizados (FUNAP) 55

Outros - especificar 1 2 50 57 107

Subtotal 323 417 182 2.131 3.109

ow;
) Cedidos para outros
rgéos 0 0 0 O 65

Total Geral 323 417 182 2.131 3.044

 

6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execugao Orgamentéria e Financeira

U004 - MANUTENQAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-SECRETARIA DE JUSTICA ‘
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL

E .
B51DOO0,0 14363B00,0D 141474-07,34 1l7S5099,85

3779 - AMPLIACAO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA |5000DD,O 0,0

D002 AMPLIAQAO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA HORAr5ECRETARIA DE JUSTICA E 500000
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL

A1550/Subtitulo Lei lxsfgzszda ‘ Empenhado Liquidado

2989 - MANUTENQAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA '8510000,0 I 14363800,00 ‘ 1414740734! 11755099,85

‘ ,0 ‘ 0,0 1 D O

9/ go-we (Q



Agfio/Suhtituln Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

2268 - ASSISTENCIA A0 IDOSO 0 200D0,D D 0

0005 ~ ASSISTENCIA A0 IDOSO--DISTRITO FEDERAL 0 20000,0 0 0

2579 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO 0 58000,0 0 0

DDDB - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO~DIRElTOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL O 134oo,o 0 0

0011 - ll/IANUTENQAO E FUNCIDNAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIENCIA-DISTRITO FEDERAL

O 31ZO0,0 0 0

0014 ~ MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO
FEDERAL

O 13400,0 0 0

4121 - ASSISTENCIA A PESSOA con oertcxencm 0 29000,!) 0 0

0002 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA-—DISTRITO FEDERAL 0 z9ooo,o 0 O

9070 - TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS'
ARTES

0 1402191,!) 0 0

0002 - TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPDRTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS ARTES--
DISTRITO FEDERAL

D 14Cl2791,0 O 0

2426 - FORTALECIMENTO DA5 AQDES DE APOIO A0 INTERNO E SUA FAMi'LIA 1244346,!) 1164346,00 821485,9B 63o3s3,9s
0001 - FORTALECIMENTO DAS ACDES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAM1LIA-SECRETARIA DE JUSTIQA E 1244346,0 1044346,00 775637,57 584S35,57
CIDADANIA—DISTRITO FEDERAL

0028 r FDRTALECIMENTO DAS AQOES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMILIA SECRETARIA DE POL1TICAS
PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 l2DO0D,O 4S848,41 4sa4a,41

Z593 - PROTEDAO AS VETIMAS, TESTEMUNHA5 E SEUS FAMILIARES - PROVITA 11000,0 a5au,oo 0 O

7D8D PROTEQAO AS VITIMAS, TE§l'El‘/lUNHAS E SEUS FAMILIARES - PRDVITA SECRETARIA DE JUSTICA E
CIDADANIA~DlSTRITO FEDERAL

11000,0 sss0,oo U 0

Z764 - MANUTENQIAO DAS ATIVIDADES DE JUSTIQA E CIDADANIA 2BO122,0 ss49s,1s 21861,!) 21861.0

D001 - MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DE JUSTIQA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL 25122,Cl 23865,0l 21861,0 21S61,0

0003 - MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DE JUSTIQA E CIDADANIA-CASAMENTO COMUNITARIO-DISTRITO
FEDERAL

2000O0,0 36000,0 0 0

0005 - MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DE JUSTICA E CIDADAN[A~F[$CALIZA(;AO E NORMATIZACAO DOS
SERVIQOS FUNERARIO5 E CEMITERIAIS-DISTRITO FEDERAL

ssooo,o 8630,15 O 0

2931 - aRAsiL1A cxonoi 0 21000,0 D 0

DDD2 - BRAS1LIA CIDADA—PORTAL DO VOLUNTARIADO-DISTRITO FEDERAL 0 210Cl0,0 0 0

4123 - PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 0 39ooo,o 0 0

0002 - PROMOQAO DA IGUALDADE RAC1AL~-DISTRITO FEDERAL 0 39000.0 Cl 0

4207 - Agoes oe PREVENQAO e COMBATE A HOMOFOBIA 0 39000,!) 0 0

D001 r ACDES DE PREVENCAO E COMBATE A HOMOFOBIA-—DISTRITO FEDERAL U 39ooo,o 0 0

9107 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES 0 620000,!) 320000,D 32000D,0

0023 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES-CAPACITAQAO DE PESSOAS - A REALIDADE DA MULHERESr 0 2000OO,D 200000,0 20000O,D
DISTRITO FEDERAL

0029 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES-APOIO A ACOES SOCIOEDUCACIONAIS EM 2019 NO DISTRITO O
FEDERAL 42DD0D'o

120000,0 1200DD,D

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1054-l546B,OD 17834-012,16 15310754,32 1272734-4,83

POLIETICAS PUBLICAS DE PREVENCAO, PROTECAO E PROMOQAO DOS DIREITOS DAS CRIANQAS E ADOLESCENTES

A Secretaria de Justiga e Cldadania atua nos eixos de Prevengao, Protegao e Promogéo a fim de garantir o desenvolvimento integral do crlangas e adolescentes,
prevenindo vulnerabilidades, protegendo de violagfies de dlreitos e promovendo a redugao de deslgualdades soclais. As politlcas pdolicas propostas seguem as diretrizes
da Convengao sobre os Direltos da Crlanqa, do Estatuto da Crianga e do Adolescente, do Plano Nacional de Promogao, Protegao e Defesa do Direito de Criangas e
Adolescentes a Convlvéncla Familiar e Comunitaria, dos Planos Naclonal e Distrital pela Primeira lnféncla, do Marco Legal da Primeira Infancia, do Plano Decenal dos
Direitos Humanos de Crlangas e Adolescentes, do Plano Naclonal de Prevengao e Erradicagao do Trabalho Infantil, do Plano Nacional de Enfrentarnento da Violéncia Sexual
contla Criangas e Adolescentes, do Slstema Nacional de Atendimento Socioeducativo e do Plano Decenal de Atendlmento Socioeducatlvo.

Congregar as diversas inlclatlvas constarltes nos pianos e nas politicas setoriais, articular diferentes niveis e esferas de governo, integrar esforgos e recursos, coordenar
agfies para promogao dos direitos humanos de crlangas e adolescentes tem sido um avango nas pollticas pillblicas implementadas pelo Governo do Dlstrito Federal e pela
Secretaria de Justiga e Cidadania.

O Centro Integrado 18 de maio, também conhecido corno Centre de Atendimento Integrado a Criangas Vitimas de vloléncla sexual, realiza o atendimento iniclal de
criangas e adolescentes em casos de violéncla sexual ou suspelta desta violéncia. 0 atendlrnento esta de acordo corn os pararnetros da Lei N° 13.431, de O4/04/2017, e
do Decreto N0 9.603, 10/12/2018. Trata-se de atendimento dnico com o objetivo de compreender o contexto de ocorréncla da violéncia sexual, identificar os fatores de
risco relacionados a reiteragao da violéncia e os fatores de protegao. O atendimento é realizado em etapas, a saber: atendimento psicossocial com os responsaveis,
escuta esoecializada (a partir de 3 anos cornpletos até 18 anos), atendirnento psicossocial com adolescente, intervengao educativa com crianga e devolutiva para o
responsavel e orgao que acompanha.

D equipamento conta com equine multiprofissional composta por assistentes socials, pslcologas, pedagogas e técnicos administrativos. Funclona de segunda a sexta
feira, das 8 as 20h.

REALIZAQAO DE EVENTOS SOBRE PROMOQAO DOS DIREITOS DAS CRIANQAS E DOS ADOLESCENTES

Reallzado no ano de 2019, eventos relacionados a polltica de orotegéo de crlangas e adolescentes, sendo: 10 eventos relacionados a “Campanha Permanente de
Prevengao da Gravidez na Adolescéncia”; 2 eventos relaclonados a campanha de carnaval “Respeito a Cidadania” (corn distribuigao de identificagao infantll realizados em 7
unidades do Na Hora e 1 bloco de carnaval); 5 eventos de “Prevengao e Enadicagao ao Trabalho Infantil" (corn 34 Exposlgfies no Metrl5—DF da campanl-la “Crianga nao deve
trabalnar. lnfancia é pra Sonhar"); 1 evento de certificagao do prograrna interinstitucional “Selo Chega Mais”; 4 eventos de prograrna interinstitucional “Se|o Social” e 1
evento do “Encontro Naclonal de Proflsslonais do PPCAAM”.

A Sejus/DF realizou, ainda, com foco na Prlmeira Inféncia: a IV Sernana do Bebe, que e' uma Importante estratégla para assegurar a atengao adequada a crlangas de até 6
anos de ldade, gestantes e maes. Em 2019, o evento aconteceu do dia 31 do maio a 7 de junho. O tema escolhido foi: O Dlreito ad Abrago, entendendo o ahrago como
um gesto absolutamente fundamental para a constituigao do primeiro vinculo a se formar na existéncla de qualquer ser hurrlarlo. A Sernana contou com uma programagao
para dissernlnagéo de informagoes sobre 0 desenvolvimento do bebé, atlvidados culturais, de lazer para criangas e famillas, de atendlmento jurldlco e pslcossocial, agfies
em salfide, entre outras atlvldades.

Com 0 objetivo de receber e capacitar os novos Chefes de Unidades dos 40 Conselhos Tutelares, fol realizado o I Seminario de CAPACITACAO Profissional, em 13 de junho
de 2019, no audltorlo do Mlnistério da Mulhei; da Famllia e dos Direitos Humanos - MDH. No Seminario tivemos como palestrantes servidores das areas referentes a
informatica e telefonla, engenharia e arquitetura, contratos e convénios e patrimonio. Foram dadas, tambérn, informagfies sobre a utilizagao do Slstema Eletrénico de
lnformagao-SEI. No Seminario contamos com a presenga de 3B Chefes de Nucleo Adrnlnlstratlvo dos Conselhos Tutelares.

Em fevereiro a Secretarla de Justiga e Cidadania langou o Programa DF Crianga, na Residéncia Oflcial de Aguas Claras (ROAC), que porsua vez tern 0 objetivo de promover
a atuagao integrada dos orgaos publlcos e da socledade civil para ampliar 0 alcance das pollticas publicas de atengao as criangas e aos adolescentes do Distrito Federal.

No dia 9 de abril, a Secretaria de Justiga e Cidadania, por iniclatlva do Programa DF Crianga, realizou no Palaclo do Buritl a solenidade em comemoragéo ao Dia Mundlal de
Conscientizagao do Autlsmo, ocasiao na qual a criagao do centro de referéncia e 0 protagonismo dos autlstas nortearam os debates. No dia 18 de junho, a SEJUS celebrou
0 Dia do Orgulho Autista com 500 alunos autistas, familiares, professores, profissionals da saude e da educagéo e autoridades, na Mansao Catavento (Park Way), que
dlsponibilizou durante o dia entretenlrnento e allmentagao para os participantes, enquanto foram ministradas palestras por autistas, pedagogos, psicologos, pslquiatras e
neuropedlatras.

Durante 0 mes de sete ro fol realizada a Campanha “Setembro Arnarelo - Vamos dar as macs?” de prevengao ao suicidio de criangas e de adolescentes prornovida pela
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SEJUS, por inlciatlva do Programa DF Crianga. O lancamento fol realizado no dia O3/09, no Tribunal de Contas do DF, oportunldade na qual fol prlorizada a conscientizagao
e sensibilizagao de 150 adolescentes do CED 02 do Riacho Fundo 1, autorldades e convidados sobre saude mental infanto-juvenil. No dia 06/D9 fol realizado urn evento
sobre “contagao de historia e bate-papo com 0 Di: Joao Alberto", do CAPSI de Sobradinho, com 120 alunos da Escola Classe 10 de Sobracllnho, de 6 a 11 anos, com o
objetivo de incentivara busca da consciéncia dos sentimentos atraves da historia de uma crianga e seus monstrinhos.

Por conseguinte, no dia 11 de setembro, a Sejus/DF promoveu uma palestra para os professores e 100 adolescentes do Centro de Ensino Médio do Nucleo Bandeirante
sobre saude mental e prevengao ao suicidio, atividade na qual a médica Karlnne Borges, psiquiatra da SUBSAUDE, a psicologa Juliana Ehlert e a técnica de enfermagem
Ana Claudia Rodrigues compartilharam seu conhecimento e sensibilizaram a plateia para a cultura da escuta, acolhimento e valorizagao da vlda. Jé em 18 de setembro, a
SEJUS promoveu uma roda de conversa com proflssionals e 70 adolescentes da instituigao de acolhimento Lar sac Jose da Ceilandia sobre sadde mental e prevencao ao
suicidio. O pslcologo e doutorando em psicologia, Felipe Baere, abordou sobre a tematica, especialmente sobre os aspectos conceituais e a importancla da escuta e da
conversa para a prevengao do suicidio. As profissionais do CAPS AD de Ceiléndia, Lucia de Faria, enfermeira, e Camila Alvares, residente de enferrnagem, explicararn sobre
o funclonamento e servigos do CAPS e prepararam uma dinémlca para a reflexéo sobre a frustragao dlante das dlflculdades.

Dia 19 de setembro fol dia de aprendizado para 200 adolescentes e professores do Colegio Marlsta de Brasilia sobre saude mental e prevengao ao suicidio, quando 0
psicologo Felipe Baere abordou sobre a temética, especlalmente sobre 0 agravamento do isolamento, da depressao e do comportamento sulcida pelas exigéncias ilusorias
das redes socials e pelo indlvidualismo exacertiado. A representante do CVV, Marla Amelia, explicou sobre o trabalho do CVV e incentivou que os jovens que sofrem pecam
ajuda.

Em 22 de setembro, a SEJUS, por iniclatlva do Programa DF Crianga, inaugurou o Jardim da Vida, no Parque da Cidade Sarah Kubltscheck, um lugar permanente para
reflexao sobre prevencao ao suicidio, ocasiao na qual algumas criangas e adolescentes plantaram 32 ipés amarelos, numero que corresponde as mortes dlérias por suicidio
no Brasil. Ja no dia 23 de setembro, fol reallzada uma roda de COHVSFSB com especialistas, profissionals e 100 lnternos da Unidade de Internagao Socloeducativa de Santa
Maria sobre saude mental e valorlzacao da vida. O evento contou com a partlclpagao de Eliane Azevedo, voluntérla do CVV, e Glassy Calassa, psicologa do CAPS AD de
Santa Maria, além da psiquiatra Dra Maria Helena (CAPS AD Santa Marla) e do musico Washington. Por fim, em 30 de setembro, no Salao Nobre do Palacio do Buriti,
ocorreu a solenidade de encerrarnento da campanl-la com a palestra do pslcélogo doutorando Felipe Baere e de Gilson Aguiar do CVV, sobre saude mental e prevengao ao
suicidio para 100 convidados.

A Secretaria de Justiga e Cidadania fez parte da Coordenagao da “Camparll'la Vem brlncar comigo", junto com a Secretarla de Govemo e o Gabinete da Primelra Dama. A
campanha fol de arrecadagao de brlnquedos e livros iniantls, que foram entregues, posteriormente, em lnstituigoes que atendem criangas e adolescentes e sao
reglstradas no Conselho dos Direitos da Crlanga e do Adolescente — CDCA. No dia 12 de outubro — dia das criangas — fol 0 encerrarnento da campanha junto com uma
grande festa no parque da cldade, onde Sejus particlpou da “Festa da Crlanga — Vem Brincar comigo" em comemoragao ao dia das criangas. O evento contou com
brincadeiras diversas, pintura do rosto, brinquedos inflavels, apresentagdes culturals, sen/lgos de saifide e orientagao nutrlcional, além de exposigao de viaturas do Detran
e das pollcias Civil e Militar. Tivernos ainda servigos de orientagao sobre os conselhos tutelares e orientagao juridica.

No dia 29 de outubro, a Sejus particlpou do evento "VII Plenarinha — Brincando e Encantando com Histories", reallzado pela Secretaria de Estado de Educagao na Biblioteca
Nacional, oferecerldo as crlancas e suas familias uma Oficina de Brinquedos Criativos com materials reclcléveis e uma Oficina de amarracao de Sling e Sling Dance.

Nos dias 04 e 06 de dezembro, a Secretaria participou do Projeto “Nosso Natal Rural 2019", realizado na Escola Classe Cafe sem Troco, no nucleo rural do Paranoé (333
alunos de D4 a 12 anos) e na escola Irma Maria Regina Valanes - Rodeador — Brazlandia (424 alunos de 06 a 12 anos), levando a Oficina de Brlnquedos Criatlvos com
materials reciclaveis.

SEJUS MAIS PERTO DO CIDADAO

0 Programa SEJUS mals perto do cldadao é uma agéo do Govemo do Dlstrito Federal, que tem por objetivo realizar acies itlnerantes nas diversas regloes admlnistrativas
do Distrito Federal, voltadas a promogao da cidadania, com vistas a promovere facllltar o acesso aos servigos plliblicos, além de oferecera populacaor palestras, dialogos,
orientagoes, ativldades recreativas e pedagogicas, apresentagoes culturals, entre outros.

Instituldo pelo Decreto n° 39.775, de 12 de abril do 2019, o programa é promovldo pelo Governo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado cle Justiga e
Cidadania, em parceira com dlversos orgaos publicos.

Tendo em vista que muitos cldadaos nao usufruem dos servicos oferecidos pelo governo, por falta de recursos, dlflculdade de locornogao, auséncia de tempo,
disponibilidade horarlo, o “SEJUS mals perto do cldadao” representa 0 anseio da populagao por atendimentos de todos os tipos, uma vez por mes, sexta—felra e sabado,
em local com estrutura movel e equipes capacitadas, cedidas pelos respectivos orgaos.

Outrossim, sao realizadas pela equipe da SEJUS palestras nas escoias locals na semana que antecede o evento, sobre igualdade racial, prevengao a gravidez na
adolescéncia e a violéncia sexual na lnféncla, direitos humanos, prevengao ao uso de drogas, vloléncia doméstlca e respeito a pessoa idosa.

Atualmente, o prograrna ja atendeu as segulntes RA's: Candangolandia, Paranoa, Planaltina, Brazlandia, Recanto das Emas, Sao Sebastlao, Estrutural, Ceilandla.

l
JX

5 ‘I’,-,....2,*

g ,-(\....-....

DRGAOS, PARCEIROS E ENTIDADES:

01) Secretaria de Estado de Turismo — SETUR; D2) DPDF - Defensoria Pdhlica do Distrito Federal; 03) Instituto Defesa do Consumldor - PROCON; 04) Tribunal cle Justiga
do Distrito Federal e Territérlos; 05) Corte de Cabelo e Institutos de beleza; 06) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; O7) Companhia de
Desenvolvlrnento Habltaclonal de Brasilia — CODHAB; O8) Pollcla Militar do Dlstrlto Federal — PMDF; U9) Fundagao de Amparo ao trabalhador Preso - FUNAP; 10) Policia
Civil do Distrito Federal -PCDF; 11) Departamento de Translto do Distrito Federal; 12) Secretaria de Estado de Saude do Distrlto Federal; 13) Ouvidoria MPDFT; 14)
Secretarla de Estado de Desenvolvimento Social; 15) Secretaria de Estado da Mulher — SEM; 16) Institute Rita Trindade; 17) Fundagao Regional de Asslsténcia
Oftalrnologica — FRAO; 18) Secretaria de Seguranga Publica - SSP; 19) Secretaria de Estado de Juventude - SEJUV; 20) Secretaria de Estado de Atendlrnento a
Cornunlclade; 21) Sen/igo de Limpeza Urbana — SLU; 22) Fundagao Jardim Zoolégica de Brasilia — JFZB; 23)Companl1la Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
24) Institute Mix; 25) Instituto Nacional do Seguro Social — INSS; 26) Superintendencia Regional do Trabalho do Dlstrito Federal; 27) Superintendencia de Operacoes da
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos; 28) Companl-iia Energética de Brasilia; 29) Banco Regional de Brasilia- BRB; 30) Secretaria de Economia do Distrito Federal;
31) Service Social da Industrla — SESI; 32) Conselho Regional de Oftalmologia — CRO~DF; 33) Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo — SETCTI.

PRINCIPAIS SERVICOS OFERTADOS

I Cursos profissionallzantes;
I Atendirnentos Oftalmologicos; acuidade visual; medigao de pressao dos olhos; diagnostico de prevengao de ceguelra;
I Aferigao de pressao, teste de doengas sexualmente transmisslveis, teste de glicemia;
I Palestras sobre hlgiene bucal;
I Emisséo de documentos;
I Testes do infecgao sexualmente transmissivel;
I Teste de glicemia;
I Palestras sobre higiene bucal e entrega de kits;
I Praticas integratlvas de saude;
I Prevengao de acldentes domésticos;
I Servigos do CRAS e CREAS;
I Ambuléncla e atendlmento emergencial;
I PROERD;
I Campanhas educativas do DETRAN;
I Cinofilia e identldade solidarla;
I Atendimento do onibus da mulher;
I Juizado Especial Itlnerante;
I Exposigao de produtos fabrlcados pelas oficinas de egressos do sistema prlsional, além de orientagfzes aos famlliares de sentenciados do slstema prlsional do DF;
I Servlgos de ouvidoria itlnerante;
I Prestaratendimento individualizado ao consumidor, pessoalmente, por meio de informagoes e esclarecimentos lnerentes a protegao e defesa dos seus direitos;
I Atendlmento as pessoas idosas;
I Programa do Voluntariado em Agéo (fllmagem e fotografia; prestagéo de apoio jurldlco; apolo na organizagao; oficlna de escovagao e distribuigao de kits,‘

profissionais de sadde para aferigéo de pressao; SABIN: aferigao de pressao e indice glicémico, bioimpedanciometria, distribuigao de brindes, carrlnho de pipoca
carrlnho de algodao doce e O2 pulapulas; Call Tecnologia: Massagem Shiatzu; LS Enferrnagem: aferimento de pressao, calculo de IMC e indice gllcémico; Grupo d
Escoteiros de Ceiléndia/DF: oficina de primeiros socorros, oficina de nos, organizagao de stands e liasteamento de bandelra; IECAP: oficina de papel marché;
Instituto AMA: Trelnamento para merendeira e agente de portaria e design de sobrancelha; Instituto Mix Sol Nascente, lnstituto Mix Unldade Expansao e Institute
Mix Unldade Celléndla: corte de cabelo masculino e feminlno e escova progressive);

I Distribuigau de material informative dos servigos ofertados a populacao LGBT; lntolerancia religiosa e a tematlca racial;
I Apresentagfies Culturais e Cerimonial;
I Apllcagao de questlonarlo para mensurarconhecimento sobre as ternaticas de direitos humanos e igualdade racial, canals de denllincias e equlpamentos piliblicos;
I Orientagoes no amoito do programa Pro-vltima, feira do talentos do pro-vitin-la (exposigao e comercializagao de produtos e artesanatos realizados por mulheres
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vitirnas de violéncia atendidas pelo Pro-Vitima);
I Venda de hortaligas e produtos de panificagao, informativos da UAMA e oficina de musica;
I Carnpanha contra a Exploragao Infantil no Trafico de Drogas (clivulgagao e orientagao);
- Atragao artistica e cultural: Hip Hop contra as Drogas (Projeto RAPensando); oficina de Grafite contra as Drogas (Rivas); orientagao sobre acolhirnento em

Comunidades Terapéuticas;
1 Circuito de brincadeiras com materials reciclaveis; Pirlturas de rostos; Painel com tematlca de circo, para criangas tirarem fotos; Langamento de almanaque

“passatempo e desenhos"; Varal de desenhos — tema: prevengao ao trabalho infaritil; Dlstrilziuigao de material infomiatlvo contra 0 trabalho infantil; Ateridirnento e
orientagao do Conselho Tutelar; Oficina de graflte — tema: protegao aos direitos de cri_ani;as e adolescentes. Praticas integrativas (auricoloterapia, rnassoterapia,
reiki); Outros sen/igos e orientagao a saiflde de criangas e adolescentes.

~ Programa de reaproveitamento de alimentos.

Eolgées
Q Candangolandia

No amblto das suas competéncias institucionais, a SEJUS realizou, nos dias 22 e 23/03/2019, na Regiao Admlnlstrativa da Candangoléndia, uma agio de promogao da
cidaclania, por meio de ativldades inerentes a esta pasta. Aproximadamente 2.000 mil pessoas foram atendidas nos dois dias. Foram parceiros neste evento: a
Administragéo Regional cla Candangolandia, CAESB, PCDF, PMDF, BRB, Defensoria Pdblica do Distrito Federal, Superintendéncia Regional do Trabalho do Distrlto Federal,
PROCON, Héilo Cabeleireiros e outros voluntarios da sociedade civil. A Aclminlstragéo Regional da Candangoléndia l:ornou<se parceira da SEJUS nas edigfies posteriores,
com auxilio na rnontagem e disponlbilizacéo de tendas. '

El Paranoa

A 25 Edigéo do Programa ocorreu no estacionamento da Admirilstragao Regional do Paranoé, nos dias 12 e 13 de abril de 2019. A quantidade de atendlmento nas escolas
locals, atingiu aproximadamente 1.000 (hum mil) criangas, além dos atendimentos presenciais. Foram disponibilizados os mesmos servigos da primeira edigao.

0 Planaltlna

O evento Fol realizado no Complexo Cultural cle Planaltina, das 9h as 17h, no enderego Setor Administrative, via wl 02, Lote 02, nos dias 10 e 11 de maio de 2019., A
escolha do local foi bastante elogiada pela populagao, servidores e parceiros. Com cerca de 6.452 (seis mil quatrocentos e cinquenta e dois) alunos atendldos nas
reglonais de ensino, a edigéo foi recorcle de atendimentos nas escolas. Houve a ampliagéo dos ternas das palestras ofertadas, as quals, inicialmente, apenas tratavam
sobre bullying, passaram a abordar assuntos como: cidadania e legaliciacle; gravidez precoce, transtorno alimentar, sailide emocional, prevengao ao uso de drogas e
orientagoes a vitimas de violéncia.

Q1 Brazlandia

A 45 Edigao do Programa "SEJU5 mals perto do cidadao“ ocorreu em 14 e 15 de junho na Administragao Regional de Brazlandia (enderego: St. Tradicional Q 16) e contou
com um pdblico de aproxlmadamente 3.000 (trés mil) pessoas. Destaca—se que houve a ampliagao dos servigos, por meio oe novas parceiras, tais como: a) Ouvidorla do
Ministério Pnblico do Distrito Federal e Territories; b) Secretaria de Estado da Mulher; c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; d) ampliagao dos servlgos
fornecidos pela Polioia Civil do Distrito Federal, com o Museu das Drogas. A Secretaria do Estado do Saude participou pela primeira vez, fomecendo aferigao de pressao,
testes de glicemia e de doengas sexualmente transmissivels.

Q) Recanto das Emas

Realizada no CEU das Artes Recanto das Ernas (quadra 113, Area Especial), nos dias 19 e 20 do julho cle 2019, das 09h as 17h, a 53 Edigao do Prograrna SEJUS mals perto
do cidadéo teve como tema a comemoragéo do aniversario do Estatuto da Crianca e do Adolescente. Foram aproximadamente 5.806 (cinco mil e oitocentos e seis)
atendimentos presenciais. Ressalta-se que a 55 Edigao do Programa nao teve palestras nas escolas, haja vista que fol realizada no més de julho, no periodo de férias dos
alunos. Contudo, tambérn houve a ampliagao de parceiros e servigos, tais como: Fundagao Regional de Assisténcia Oftalmologica — FRAO; b) Secretaria do Seguranga
Pfiblica - SSP; c) Secretaria de Estado de Juventude — SEJUV; d) Companhia Urbanizadora do Nova Capital do Brasll — NOVACAP; e) Secretaria de Estado de Turlsmo —
SETUR; f) voluntarios que fizeram pintura de rosto e entregaram algodao doce; g) ampliagfio dos servlgos fornecidos pela pollcia civil, além do museu de drogas e da
iclentidade solidaria, fizerarn apresentagao de cinofila e exposicao do heiicdptero.

125 550 Sebastian

A 65 Edigao do Programa ocorreu nos dias 16 e 17 tie agosto de 2019, na Administragao Regional de 550 Sebastiao (endereco Quadra 101 Area Especial S/N). Foram cerca
do 1.800 (hum mil e oitocentos) alunos atendidos com as palestras nas escolas na semana antecedents, além de 10.706 (dez mil e setecentos e seis) atendirnentos
presenciais nas areas da saude, alimentagéo, ativldades recreativas, atividade pedagogicas, emissao de documentos e orientagoes. Impende ressaltar a colaboragao e
presteza da Admlnistragao Regional de 550 Sebastiao nos trabalhos, que forneceu aproxirnadamente 1.482 (hum mil e quatrocentas e oitenta e duas) refeigoes a
populagéo, 2.500 algodfies doces as criangas, organizou curso de fabricagéo de sabéo, alcool em gel e sabonete llquido, disponibilizou cama elastica, tenda de lutas,
jogos com meclalhas entregues, corrida de saco, futebol, sala game, aula de zumba, alérn de consegulrparceria com a SENAC para corte de cabelo na sexta feira.

0 Estrutural

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2019, em frente a Administragao Regional de Estmtural, foi realizada mais uma edi<;§o do Programa SEJUS mais perto do cldadao. Nas
palestras nas escolas, Foram atendidos 1.302 (hum mil e trezentos e dois) e, no local, 8.142 (oito mil e cento e quarenta e dois) atendlmentos presenciais nas areas
supracitadas. Ademais, ressalta-se a participagao da Companhia cle Desenvolvlmento Habitacional de Brasilia - CODAHB que, em parceria com a Administragao Regional
da Estrutural, forneceu 2.800 alimentacfies (picolés, cacnorros quentes, pipoca e algoclao doce).

lZi Ceilandia

Nos dias 18 e 19 de outubro cle 2019, na Praga dos Direitos, QNN. 13 — Ceilandla, ocorreu a Ba Edigao do Programa SEJUS mals perto do cidadao, com 1.362 (hum mll
trezentos e sessenta e dois) atendimentos nas escolas e 2.882 (dois mil oitocentos e oitenta e dois) atendlmentos presenciais. Aoesar do niiimero de pessoas de nap ter
atingido as expectativas, devido a balxa divulgagao na regiao por parte da Aclrninistracao Regional, o evento inaugurou a aludida praca, a qual fica aberta ao piiblico, com
quadra coberta, compo sintético de futebol, carnpo de areia e outras ativldades. Além disso, houve uma alta procura pelos curses profissionalizantes disponlbilizados.

0 itapoa

A 95 Edigao Fol realizada na Administragao Regional do Itapoa, Quadra 378 Area especial 04 Cj A — Itapoa, dias 08 e 09 de novembro do corrente ano. Foram obtidos cerca
de 2.300 (dois mil e trezentos) atendimentos nas escolas e 3.785 (trés mil e setecentos e oitenta e cinco) atendimentos presenciais. A Subsecretaria de Modernizagao ao
Atendimento Imediato ao Cidadao realizou cerca do B75 atendimentos. Além disso, tendo em vista que foi a prirneira edlgao que contamos com a participagao do
Conselho Regional de Odontologia, houve um aurnento expressive na quantidade de kits de higienizagéo bucal e realizararn palestras sobre o tema, sendo entregues
aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta) kits.

0 Sol Nascente

Por fim, ocorreu no CEU das ar-tes em Sol Nascente, enderego: QNR 02, Lote 2b, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2019, a liiltima edicéo do Programa “SEJUS mals perto
do cidaciao", na qual foram realizados cerca de 7.404 (sete mil e quatrocentos e quatro) atendimentos presenciais. Ressalta-so que a 105 Edigao do Programa nao teve
palestras nas escolas, haja vista que foi realizada no més de dezembro, no perlodo de férias dos alunos. Contudo, foram entregues mals do 2.000 brinquedos pela SEJUS,
gnEaSisDd:e 1.000 kits de odontologia pela Conselho Regional de Odontologia - CRO—DF e de 700 (setecentos) atendirnentos de satide pela Secretaria de Estado de Saifide -
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SERVIQO DE ATENDIMENTO IMEDIATO A0 CIDADAO - NA HORA

Com o intuito de ampllar os canals de comunlcacfio entre o Estado e o cidadao, prestar um atendlmento de alto padrao de qualidade, eficléncia e rapidez, facilitar o
acesso do cidadao aos servlgos pilblicos, assim como slmplificar as obrigagoes de natureza burocratica, o Servico de Atendimento Imediato ao Cidadao (Na Hora) fol
lnstltuldo pelo Decreto n°. 22.125, de 11 de malo de 2001, e integlado a Secretaria de Justiga e Cldadania do DF por meio do Decreto n° 27.645, de 18 de janeiro de
2007, vlsando reunir, em um unico local, representagfies de organs pdbllcos de forma articulada. O Na Hora tem por objetivos: humanizar, democratizar e desourocratizar
o acesso do cidadao aos serviqos pflbllcos. '

Na forma de condomlnio, centrallza varios orgaos parcelros das esferas estaduals e Federals, sendo assim, atrai uma grande parcela da populagao em busca da resolugao
de suas demandas. Atualmente com 7 unldades, sendo elas: Brazlandla, Cellandia, Gama, Riacho Fundo I, Rodoviaria, Sobradlnl-lo e Taguatlnga. 0 Na Hora atende cerca
de 2 milhfies de pessoas por ano, chegando a mals de 200 mil atendimentos mensais.

Com o objetlvo de modemizar 0 Servico de Atendimento Imediato ao Cidadao — Na Hora, foi realizado um levantamento das necessidades de manutengao predlal,
adequagao de layouts e levantamento de necessidades. Para tanto, ocorreram vlsltas técnicas, elaboragao de projetos, reposlcao de mobiliario e matérias, analises
urbarias, dentre outras.

Na unidade de Brazlanclia, com parceria da Novacap, fol realizada a poda de arvores do grande porte na area externa da unidade, troca do piso tatll, higienizagao da caixa
d'égua e esta em andamento aprovagao de projeto de prevencao de incéndlo.

No Na Hora de Ceilanoia, houve a Iirnpeza e reparo do telhado, devido a obstrucao no slstema de drenagem e constantes gotejamentos e infiltracoes, além do
fechamento da lateral do telhado da unidade para evitar entrada de aves (pombos) e parasitas, em parceria com a Administracao Regional e a Novacap. Além disso, ha
processo em andamento para desmembramento do hidrometro e relogio de luz da unidade.

No Na Hora do Rlacho Fundo, o Iocatério realizou reparos nos banheiros, forros de gesso, portas, entre outros, e esta adequando o sistema de arcondicionado, instalando
novas méquinas nos orgaos, mals potentes, e crlando sistema de refrigeragao na area comum.

Na unldade da Rodoviéria, foram retlrados os aparelhos de ar-condicionado antigos para a instalagao de vidros e persianas, além de melhorias nas divisorias e
desentupimento na rede de esgoto, que transbordava constantemente no perlodo chuvoso. Em parceria com a administragao da Rodoviaria do Plano Piloto, fol realizada
manutengao dos banheiros (reposicao de coramicas e lougas e metais sanitarios) e troca da porta.

Na unidade do Gama fol realizada a revitalizagao na pintura das paredes e porta de saida de ernergéncia e em Sobradinno fol realizado o reparo na bomoa d‘-égua, devido
o vazamento que ocasionava o escoamento na entrada da unidade.

Além das manutenqoes acima elencadas, fol realizado um lovantarnento de necessidades juntos as geréncias das unldades quanto a aquisicao de extintores de incéndio.

Foram realizadas adequagao de layouts para incluséio da Superintendéncia Regional do Trabalho e da CEB na uriidade de Brazlandia; lnclusao da Superintendéncla
Regional do Trabalho em Sobradinho; inclusao Subsecretaria do Sistema Penitenclario e ampliagao dos postos de trabalho do setor de vlstoria do Corpo de Bornbeiros no
Na Hora da Rodoviéria; lncluséo da Superintendéncia Regional do Trabalho, troca do DF|'rans e da Defensoria Pdblica, asslm como a adequagao do layout do Detran e Ceb
em Taguatinga; troca de orgéos de andar, visando o equlllbrio de uso das salas de espera no Gama; e inclusao do érgao Ouvidorla da Adminlstragao Regional em
Ceilandia.

Para incorporar estratégias que envolvam tecnologla e inovagao nos sen/icos ofertados pelo Na Hora, inicialmente fol feito um mapeamento geral das funcionalldades
existentes e, posteriormente, desenvolvidas estratéglas para rnelhorla do aspecto visual e funclonal do site, implementagao da ferramenta de autoatenclimento e o
desenvolvimento do sistema de agendamento eletronico.

Os ajustes no site do Na Hora tornoueo mals claro e intultlvo para o uso do cldadao, com acresclmo das funcionalidades de servlcos online, servlgos presenclais e menu
institucional, adicionando ferramentas novas e expandindo a dlsponlbillzagao de services on-line, passando de 29 para 90 os servigos que sao disponibilizados na pagina.

Com o intuito de melhor atender o pdblico, assim como diminulr 0 tempo de espera e consequentemente as filas dentro das Unldades, foram lnstalados computadores
para o autoatendimento em todas as Unldades, desta forma todos os servigos que dispensam o atendlmento presenclal estao disponlveis ao cidadao, com orientagao dos
volantes quarido necessério.

Por meio de parceria celebrada com a Secretaria de Estado de Economia do DF, esta sendo implantado o servigo de agendamento on-line no Na Hora, com 0 objetivo de
usar novas tecnologias para slmplificaro acesso das pessoas aos sen/igos pilbllcos. A nova ferramenta permlte que o cidadao seja atendido com dia e hora marcados, com
consequente redugao das filas nas unldades. A Unidade de Brazlandla fol a primeira a recebero agendamento prévio, com sucesso na lmplantagao.

Também esta sendo realizada parceria corn o BRB para o desenvolvlmento de totens, onde seria posslvel realizarservigos disponlveis pelos orgaos parcelros do Na Hora.

Com o inlcio da profissionalizacao da gestao e insergao de novas tecnologias e metodologias no atendlmento do Na Hora, em 2019 foram concluldos 3.045.689
atendlmentos, com aproximadarnente 600 mil atendlmentos a mals que 2016. O tempo médlo de espera também fol reduzido em S minutos no ano de 2019 em relagao ao
and anterior. Por fim, 0 tempo médio de espera passou de 19 minutos e 20 segundo para 11 mlnutos e 20 segundos.

Adquiriu~se, ainda, fiuxo para a realizacao de projetos, maior e melhor fiscailzagao das ativldades e contratos e, para dar mals transparéncla aos resultados e avaliagoes,
todos os avaliadores de atendlmento foram devidamente fixados nas mesas dos atendentes, de forma que estejam sempre voltados para 0 cidadao.

Houve a redefinigao da logomarca do Na Hora, trazendo um aspecto mals limpo, dlnamico e moderno, passando para 0 cidadao a nova fase que o Na Hora vive, que é de
inovagao e profissionalizagao da gestao piiblica. A nova identidade esta gradativamente sendo irnplantada nas unidades, tlazendo uma padronizacao visual que ate entao
era inexlstente. Além disso, em 2019 houve evolugao em relagfio a manutengao estrutural das unldades, trazendo aos servidores e cidadéos mals conforto e seguranga.

PROGRAMA "SEJUS MAIS PERTO DD CIDADI-\O" E O NA HORA

0 Programa “SEJUS mals perto do cldadéo” fol instituido através do Decreto n° 39.775, de 12 de abril de 2019, publlcado no DODF n° 71, de 15 de abril de 2019.0 evento
é reallzado em dois dias a cada mes, em Regldes Admlnistrativas dlferentes, as ja conternpladas foram Candangolandia (margu), Paranoa (abril), Planaltina (malo),
Brazlandia (junho), Recanto das Emas (julho) e sad Sebastian (agosto), contabllizando urn total de 6.131 atendimentos pelo Na Hora.

Os orgaos parceiros do Na Hora e services que lntegram o prograrna “SEJUS mals perto do cidadao” saoz Policla Civil do Distrlto Federal, com a emlssao de cartelras de
identidade; Superintendéncia Regional do Trabalho, com a emlssao de carteiras de trabalho; a Defensorla Pllblica do Dlstrlto Federal, com os servlcos de orlentagao
juridlca e social; a Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orgamento e Gestao do Distrlto Federal; a Companhia Energétlca de Brasilia - CEB; o Institute Naclonal do
Seguro Social — INSS; o Tribunal de Justlga do Distrito Federal e Terrltorios, com os servigos do Juizado Especial Itlnerante; o Banco de Brasilia, com os sen/igos do BRB
Conveniéncia Movel; a Erripnesa Braslleira de Correios e Telégrafos; o Instituto de Defesa do Consumidor — Procon; a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal - Caesb; 0 Centro de Referéncia Especializado em Assisténcia Social — Creas; e o Centro de Referéncia de Asslsténcia Social - Cras.

OUTROS EVENTOS X NA HORA

A Sejus, em parceria com a Pollcia Milltar do Distrito Federal, partlclpou da campanha “Respelto a Cidadania”, com o objetivo de garantlr a seguranga dos pequenos
follfies, disponlbilizaram estrutura e equlpe para a corifecgao de carteirinhas de identificacao que as criangas usaram durante o carnaval.

No més de margo, fol implantado nas unidades do Na Hora, em parcerla com a Policla Federal, a confecgao de documentos de identidade aos estrangeiros, de forma
permanente, na unidade do Riacho Fundo.

Em parcerla com os Correios, juntamente com os Institutos Bancorbras, Sabin e Coopertone, o Na Hora participou durante o rnés de malo da Campanha Boagéo,
arrecadando agasalhos e donatlvos ern suas sete unidades. Os materials recolhidos foram doados a instituigoes de caridade, como o Lar de Idosos CREVIN. A campanha
arrecadou mals de 2 toneladas de donativos.

No perlodo de junho e julho, a Sejus, juntamente com os demais orgaos do atual governo, participou da Campanha do Agasalho Solldario realizado pela Primeira-Dama do
Dlstrito Federal, com lntuito de ajudar os mals necessitados no perlodo de invemo.

EVENTOS SOBRE FOLiTICAS DE DIREITO5 HUMANOS E IGUALDADE RACIAL

I Dia Naclonal de Combate ao Trabalho Escravo, atividade da “Semana Naclonal de Combate ao Trabalho Escravo", realizada conjuntamente com a CONATRAE —
Comissao Naclonal para Erradicagao e Prevencao ao Trabalho Escravo, Ministério Publico do Trabalho — MPT e demais organizagfies atuantes. Ato Pilbllco em frente ao
MPT/DF;

' Adesao ao Pacto Federativo de Combate a Tortura — Solenidade realizada no Salao Nobre do Palacio do Buritl, no dia Internaclonal em Apoio as Vitimas de Tortura,
no qual 0 Distrito Federal comprometeu-se em: I - institucionalizar e dar pleno funcionamento ao Comité Distrital de Prevencao e Combate a Tortura - CEPCT, no
prazo de 12 (moses) meses a partir da celebragao do ato de adesao; II - institucionalizar e dar pleno funcionamento ao Sistema Distrital de Prevengao e Combate a
Tortura, no prazo de 12 (doze) meses a partir da celebragao do ato de adesao; 111 — estabelecer Plano Distrital de Agoes Integradas para Prevengao e Combate aof K
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Tortura, a luz do Plano de Acoes Integradas para Prevengao e Combate a Tortura; Iv - cooperar corn agoes da sociedade civil para prevencao e combats: a tortura; V
estimuiaros comités e mecanismos a assinarem o Termo de Adesao ao Sistema Naclonal de Prevengao e Combate a Tortura (Portaria SDH/PR 324/2015).
Evento em cornemoragao ao aniversario do CEU das Artes da QNR 02, com festa junina e apolo do Grupo Gestor e voluntarios.
Evento em aiusao ao dia B/3 — Dia Internacional da Mulher, com atividades voltadas para o poblico feminine no CEU do Recanto das Emas, sendo realizados
momentos do discussoes nas oricinas com o Grupo Lago Branco, palestra sobre cidadania da mulher, corn abordagens sobre 0 feminicidio e os problemas enfrentados
pela mulher ria sociedade e seu emooderarnento, culmlnando com um café da manha com a participagéo de mals de 200 mulheres no CEU.
Execugao do “Projeto Mulheragem“, com dois dias de ativldades voltadas para as mulheres, com apresentagoes, palestras e aulas tematicas, no CEU do Recanto das
Emas;
Peca teatral “Vou Ver Novela na Casa da V6”: por meio da partilhas e relatos, um encontro com provocagfies e lnvestigagao de dispositivos técnicos para a contagao
de historias, no CEU do Recanto das Ernas;
Exiblgao da peca teatral da Secretaria de Seguranga Publica em parceria com a Escola Classe 308 do Recanto das Emas, onde os atores foram os alunos da escola.
III Solenidade em Homenagem as Pessoas Trans no Salao Nobre do Paléclo do Buriti que homenageou as pessoas trans e ressaltou a importancia do respeito a
identidade de género destas pessoas, evento alusivo ao “Dia da Visibllidade Trans"
Langamento do Procedimento Operacional Padrao — POP, documento elaborado pela SEJUS e Pollcla Civil, por meio da DECRIN, que estabelece pararnetros para a
aplicagao da decisao do STF referente a criminalizagao da Homotransfobia e sera utilizado por todas as delegacias do Distrito Federal.
Capacitagao de agentes da policia Civil por meio do curso “Desconstruindo Preconceitos" que é voltado ao atendlmento, abordagem e tratarnento adequado a
populagao LGBT.
A950 em prol do Més da Consciéncia Negra, por meio do curso “Desconstruindo Preconceitos — Género, Sexualidade e Acolhimento a populagao LGBT nas casas de
Axé” para lideres religiosos.
Evento; “Caravana de Direitos Humanos — Vidas Humanas Valem", realizada pela Sociedade Maranliense de Direltos Humanos em parceria com a SEJUS.
Oficina de Autoprotegao com sujeitos LGBT, ocorrida no CEU das Artes da QNR.
Abertura da Semana Naclonal de Combate a Intolerancia Religiosa no Terreiro Yle Axé Oya Bagan. 16/01/2019.
Ato Plfiblico Conscientizagao na Praga Zumbi dos Palmares. 18/01/2019.
Agao Distrital pela SEJUS na LBV pelo dia Naclonal de Combate a lntolerancia Rellgiosa. Apoio instituclonal. Roda de convema sobre intolerancia religiosa.
21/01/2019.
Participagao na Audiéncia Piiblica CLDF — Interdigao no Terreiro da mae Carla Costa Fraternidade Universalista da Divlna Luz Cristina. 07/02/2019.
Semana Mundial de Harmonia Inter-Religiosa. De 07 a DB do fevereiro de 2019. Apoio Institucional. Encontro alusivo a Semana Muridial de Harmonia Inter—Religiosa
reallzado na Camara Legislative.
Vivéncia Inter-Reiigiosa — Reuniao de Ora<_;6es - Local: Sede Naclonal Baha'i. DB/02/2019.
Participagao na Audléncia Pijblica CLDF — Povo de Terreiro. 11/02/2019.
\/ozes de Mulheres sobre o Sagrado - Seminario Livraria Paulus e Ato na praga Zumbi dos Palmares. 13/02/2019.
Roda de Converse sobre Suicidio da Juventude LGBT e Intolerancia Religiosa. 22/02/2019 no Terreiro de Mae Bate de Oxurn Centro Espirita Santa Barbara.
Palestra sobre Racismo Religioso na INESP. 14/03/2019.
Palestra na EAP - O Respeito a Diversidade. 15/03/2019.
Seminario na Fundagéo Paimares - Dia Intemacional de Combate ao Racismo — A Questao do Racismo Expresso Através da Intolerancia Religiosa. 21/03/2019.
Palestra na Embaixacla da Franga - Tema: Racismo Religioso e as Desafios para o Bern Viver. 19/03/Z019.
Audiéncia sobre Crimes de Odio no STF. Terna: Lei 7.716 Racismo Religioso. 07/05/2019.
Palestra no Auditorio do Campus da UCB, Sala B104, Tema— Educagao: Religlosldade e Espirltualidade — Desafios da diversldade e Perspectiva Contemporaneas.
13/06/2019.
Palestra no evento “I Seminario de valores Culturais da Natureza: Novos Desaflos para as Politicas Piliblicas de Conservagao”, no auditorio do ICMBio-Sede,
Brasilia/DF. 02/07/2019
Comissao do STF Sobre Abate de anirnais e Livro Violento — Entrega da Petigao. 28/08/2019.
Roda de Conversa Indigena, com desdobramentos junto a TERRACAP. 21/09/Z019.
Convite para participagiio no evento internacional “Ba Edigao do Dialogo do Varsévia pela Democracia”. 01 a 04/10/2019.
Participacao na Audiéncia Piiibiica CLDF sobre Atentados e Crimes contra religioes de matriz africana. 09/10/2019.
Forum Espirito e Ciéncia. 1B/10/2019.
Realizacao do evento “II Diélogo com CDDR” na LBV. 25/10/2019.
Roda de Conversa “SaiJde da Populagao Negra e Praticas de Cuidado nos Terreiros”. 30/10/2019.
Abertura do novembro Negro na CLDF - Celebrare Resistir. 01/11/2019.
Participagéo no Simpésio Internacional “Indigena, Negro/a, Quilombolas e Religioso/a de Matriz Africana: Preconceito, Racismo, Discrimlnagao e seus reflexos nas
relagfies de Trabalho, Produgao e Consumo” na Sede da Procuradorla-Geral do Trabalho. 04 e 05/11/2019.
Almogo inter-religioso pela paz religiosa no terreiro Yle Axé Oya Bagan. 09/11/2019.
Cerimonia de Posse dos novos membros do Cornité Distrital de Diversidade Religiosa, Biénio 2019-2021, no Salao Nobre do Palacio do Buriti. 11/11/2019.
Palestra sobre racismo e intolerancia religiosa no Complexo Cultural de Planaltina. 16/11/2019.
Composigao de mesa no evento “Para que 20 de Novernbro?" no Senado Federal. 18/11/2019.
Particlpagao como homenageada no Mes da Consciéncia Negra na CLDF. 20/11/2019.
Participagao na Audiéncia Publica na Camara Federal. Ato pela Liberdade Religiosa.
Partlcloagao no evento “Intercambio Brasil—Africa” no espago Israel Pinheiro. 02/12/2019.
Mesa Redonda sobre intolerancia religiosa na Embaixada dos EUA. 13/12/2019.
Evento Dia D ~ 13 Edigao, promovldo pela SEJUS: o evento, reallzado nos dias 27 e 2B de rnargo/2019 contou a com a oarticipagao de 29 empresas que
dlsponibilizaram 272 vagas para pessoas com deficiéncia, totalizararn 1464 atendimentos.
Curso Operador de Comoutador, promovldo pela SEJUS em parceria com o SENA1, fol reallzado no rnés de malo, sendo ofedtadas 25 vagas para o Curso Gratuito
Operador de Computador, exclusivo para Pessoas com Deficléncla.
Evento Dia D — 2* Edigao, promovldo pela SEJUS: o evento, reallzado nos dias 29 e 30 de agoslo/2019 em parceria com a Agéncia do trabalhador contou corn a
participagao de 43 empresas que disponibilizaram 448 vagas para pessoas com deficiéncia, totalizaram 851 atendimentos.
Apoio na organizagao da Feira de Implantaqao do Programa Empreendedor Cultural Pessoa corn Deficléncia no Espago Extemo do Museu Naclonal. D5 e 06/12/2019.
Realizagao do evento Diélogos Intersecionais sobre a Violéncia de Género em parceria com a Secretaria de politicas para as Mulheres. CEU das Artes do Recanto das
EFTTBS.
Reaiizagao da Feira de Empreendedorismo étnico-Racial que ocorre uma vez por més no Anexo do Palaclo do Buriti.
Realizagao do I Encontro Distrital de Boas Praticas em Politicas de Promogao da Igualdade Racial nos dlas 12 e 13 de novembro.
Correalizacao do Evento FUN FEST CONMEBOL LIBERTADORES 2019 com foco na arrecadagao de brinquedos para criangas das areas vuineraveis do DF.
Organlzagéo e realizagao conjunta com o Fundo de Populagao das Nagfies Unidas - UNFPA do I Seminario de Boas Praticas em Direitos Humanos e Igualdade Racial
ocorrido na CASA da ONU, em 06 de dezembro de 2019.
Realizagao da Cerimonia de Entrega do I Prémio Direitos Humanos do Distrito Federal.

Acoss oz Pasvzucio E comen-re A HOMOFOBIA
Ato contra a Transfobia “Se plantarrnos respeito, colheremos arnor", ocorrido no Jardlm Marina Garlen no Parque da Cidade, na ocaslao foram plantadas 20 mudas de
ipés em homenagom as pessoas trans que perderam a vida para a transfobia.
Capacitacao de todos os servidoras e voluntarios que trabalham nos CEUs das Artes por meio do curso “Desconstruindo Preconceitos”, que tem por objetivo capacita-
las no atendlmento e acolhirnento adequado a pessoas LGBT.
Assinatura do terrno de adesao ao Pacto Naclonal de Enfrentamento a Violéncia LGBT fobica, que selou o compromisso do Govemo do Distrito Federal por meio da
SEJUS corn a populagao LGBT do DF.
Palestra sobre LGBT fobla no evento: “O suicidio da Juventude LGBT e o acoihimento nas casas de Axé”, ocorrido no Kewé Bale Silleggy em Taguatlnga.
Langamento da campanha de carnaval “Abafe seus Preconceitos! N50 a LGBT fobial N50 ao Racismo! Abane alegrla”, ocorrlda na Estagao Central do Metro na
Rodoviaria do Plano Piloto.
Campanha de Carnaval da SEJUS no bloco baby Doll de Nylon para conscientizar as pessoas na luta pelo combate a LGBT fobia e o racismo.
Campanha de Carnaval da SEJUS no bloco Encosta que Cresce para conscientizar as pessoas na luta pelo combate a LGBT fobia e o racismo.
Mesa orientadora sobre como denunciar atos LGBT fobicos e enizrega dos informativos dos servigos ofertados pelo Govemo do Distrlto Federal nos dois dias de evento
no “1° Arraial do Trabalhador" da SETRAB.
Elaboragao da arte e texto ern parceria com a ASCOM/SEJUS em prol do Dia Internacional de Combate a LGBT fobia.
Projeto “SEJUS nas Paradas LGBT do DF" na Parade do Orgulho LGBT do Cruzeiro/Sudoeste e Octogonal, na ocasiao a SEJUS esteve presente com uma mesa
orientadora, foram entregues material informative sobre os servigos ofertados pelo Govemo do Distrito Federal a populagao LGBT e falamos ao pdblico LGBT sobre a
rede, as agoes SEJUS e a imoorténcia de denunciaratos LGBT fobicos.
Projeto “SEJUS nas Paradas LGBT do DF” na 22° Parada do Orgulho LGBT de Brasilia, na ocasiao a SEJUS esteve presente com um onibus e uma mesa orientaclora,
onde em parceria com a DECRIN/PCDF (Delegacia Especial do Repressao aos Crimes por Discriminagao Racial, Religiosa ou por Orientagao Sexual ou Contra a Pessoa
Idosa ou com Deficiéncia) entregamos material informative sobre os sen/igos ofertados pelo Govemo do Distrito Federal a populagao LGBT e falamos ao piiiblico sobre
a rede, as agoes da SEJUS e a imoortancia do denunciar atos LGBT fobicos. A concentragao ocorreu em frente ao Congresso Naclonal.
Projeto “SEJUS nas Paradas LGBT do DF” na 6° Parada do Orgulho LGBT de Santa Maria, na ocasiao a SEJUS esteva presente com uma tenda, mesa orientadora e
foram entregues materials informativos sobre os sen/loos ofertados pelo Govemo do Distrito Federal a populagao LGBT.
Mesa Orientadora e entrega de informativos dos servigos ofertados a populagao LGBT pelo Govemo do Distrito Federal no evento “II Feira Cultural da Diversidade
LGBT", ocorrida na Torre de TV.
Representando a SEJUS e a pauta LGBT no evento “Riacho Solidario”, ocorrido no estacionamento da Administragao do Riacho Fundo 1, onde a SEJUS esteve corn uma
mesa ternatica de Dlreitos Humanos e Igualdade Racial, aiém da entrega de material informative LGBT e de prevengao.
Capacitacao de todos os sen/idores e servidoras das agéncias do trabalhador na SETRAB.
Capacitacao de chefes de Escoteiros, ocorrido na sede do DF, por meio do Curso Desconstruindo Preconceito corn foco no Acolhimento e respeito a populacao LGBT.
Reuniao com movimento trans do DF e com representantes da SETRAB para alinhamento de agoes e construgao de uma portaria e GT voltados para a
empregabilidade trans.
Reuniao do GT criado corn o objetivo de construira portaria de atendlmento e acolhimento LGBT no socioeducativo.
Participagao como Conselheira do Notorio Saber das reunifies realizadas pelo Conselho da Mulher do DF no ano de 2019.
Idealizagao e criagao do projeto base da 1 Casa abrigo LGBT “Casa Iris" e apresentagao a equlpe do gabinete 24 com o objetivo de conseguir verba.

POLiTICAS DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL NO PROGRAMA SEJUS MAI5 PERTO DO CIDADAO

Foram realizadas palestras sobre Direitos Humanos e Igualdade Racial direcionadas para alunos do Centro cie Ensino Fundamental, além de atendimentos orientadores
sobre politicas p13blicast?ri0géo da igualdade racial e entnega dos informativos dos servigos ofertados pelo Govemo do Distrito Federal.
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Ocorreram, também, mesas tematlcas e orlentadoras sobre como denunclar atos LGBT foblcos e entrega dos lriformatlvos dos servigos ofertados pelo Govemo do Dlstrito
Federal, asslm como palestras sobre o combate a LGBT fobia, racismo e lntoleréncla religiosa a comunldade.

PROMOQAO DA IGUALDADE RACIAL

I Dia Naclonal dos Povos Clganos, celebrado em 25 de maio, fol concedido apolo para infraestrutura e alnda partlclpagao de atividade realizada no Acampamento Nova
Canaa, localizado na cidade de Sobradinho - DF, onde além de roda de dialogos sobre a cultura clgana com o tema “Acesso a Politlcas Piibllcas", houve o lancamento
da publicacao “Comunidade clgana Calon em processo de escolarlzacao: conflitos étnlcos e saberes pluriculturais” com base na pesquisa feita por Lenilda Damasceno
Perpétuo, pesqulsadora da UnB no acampamento Nova Canaa.

I I Coloquio de Género e Comunldades Tradlclonais de Matriz Africana do Distrito Federal: Realizado no dia 5 de julho, em parceria com a Unlversldade de Brasilia por
meio do Departamento da Dlversidade, esta Coordenagao teve participacao na concepgao mobllizagao e moderagao Raclsmo religioso e rellglfies afro-brasllelras no
Distrito Federal. O coloquio fol reallzado no Centro de Convivéncia Negra da Diretoria da Diversidade da Universidade de Brasilia.

I Dia Internacional dos Povos Indigenas: Realizagao da Roda de Conversa “Encontro dos Sagrados” com o objetlvo de dlalogar sobre os direitos da populagao indlgena
promovendo a aproximagao da populagao indlgena do Distrito Federal, por meio do intercambio e a cooperagao entre agentes envolvidos com as tematlcas que
abarcarn estes povos tradlcionais;

I Dia Internaclonal da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha: Com o tema em homenagem as Filhas de Tereza de Benguela, acao realizada ern 27 de julho de
2019, no Museu Naclonal da Repubilca;

I I Serninério de valores Culturais da Natureza: Novos Desafios para as Politicas Pdbllcas de Conservagao: Realizado nos dlas 2 e 3 de julho a Coordenagao teve
partlcipacao como ouvlnte em atividade realizada no auditério do ICMBio - Sede,Brasi|ia/DF

I I1 Coloqulo Geopolitica e Cartografia da Diaspora: Africa —América —Brasll, reallzado de Cartografla da Unlversldade de Brasilia, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019,
esta coordenagao subsidlou o Grupo de trabalho sobre Cartografia Oflcial dos Territdrio Quiiombolas do Brasil.

I Seminario “O Advogado, A democracia e as A;6es Afirrnativas", Promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a atividade fol realizada em 26 de agosto 2019 e
teve a participagao do Subsecretario de Politlcas de Direitos Humanos e igualdade Racial Juvenal Aradjo Junior no painel de debate sobre o retrospecto e cena'rio
atual das polltlcas de Acoes Afirmativas no Brasil.

I Palestra da Mesa: Raclsmo, Branqueamento e Impacto na Sailide da Popuiagao Negra no evento XIV Jornada da Sailide do Centro Unlversitario Euro-Americano
(Unieuro).

I Realizagao da Oficina Enfrentamento do Raclsmo e Sexlsmo Institucionals para servidoras/es do Minlstério Pdblico da uniao.
I Realizagao do evento "Homenagem as Filhas do Tereza de Benguela" ern alusao ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Carlbenha Acao no Museu

Naclonal da Republlca. 23/07/2019.
I Palestra no evento “A Sltuagao dos Direltos Humanos das Mulheres Negras no Brasil: dialogos e reflexoes” no evento em aiusao ao Dia da Mulher Afro Latino-

amerlcana, Caribenha e da Diaspora" da Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — GIZ Brasil.
I Palestra no evento Cine-Debate sobre Raclsmo no Ministério Piiiblico Federal.’
I Partlcipagao na Roda de Conversa: Tecendo Redes Antirracistas. Semana da Africa da Universidade de Brasilia.
I Participagao no evento “Nudem: 10 Anos Em Defesa Delas — Defensoria Pdblico do Distrlto Federal".
I Partlcipagao no evento “Nos queremos vivas! Enfrentamento dos feminicidios no DF”. UnB Campus Ceilandia.
I Partlcipagao no evento“1Coloquio do Mulheres de Comunidades Tradicionais cie Matrlz Afrlcana”.
I Palestia da Mesa: Raga, Género e Sexuaildade do 1° Simposio de Sadde Coletiva de Brasilia.
I Palestra da Mesa: Intersecclonalldade e Politlcas Pdblicas do 18° ENECAP - Encontro Naclonal dos Estudantes do Campo de Piiibllcas.
I Debate sobre Raclsmo Instltucional na Procuradorla Geral da Repdblica (PGR).
I Acoes Educatlvas em Relagoes Raclais — Coiégio Paulo Freire.
I Participagao na Roda de Conversa: “Sailde da Populacao Negra e Praticas de Cuidado nos Terreiros” no Ilé Asé Incitomei (Casa de Osaguia) no Sol Nascente em

Ceilandia.
I Palestia “Vloléncia Contra as Mulheres: uma abordagem interseccional a partirde género e de raga" para servldoras/es do SERPRO.
I Agfies Educativas em Relagfies Raciais — Centro de Ensino Médio Asa Norte (CEAN).
I Palestra “Raclsmo 2 suas Praticas nas Relacoes Socials: aooes e pollticas para buscara equidade" na Escola Corporatlva Caesb - ECO.
I Participagéo no I Evento de Empreendedorismo e Ernpoderarnento Feminino Negro de Planaltlna.
I Partlcipagao na Mesa: Praticas para a Equidade de Raga e Género do II Slmposio Género em Perspectiva do Institute Federal de Brasilia (IFB, Campus Brasilia).
I Realizagao do Mlnlcurso: Juventude, racismo e violéncia: subsidios para a pratica socioeducativa no II Simposio Naclonal ern Socioeducagao.
I A<;6es Educativas em Relacoes Raclais na Unidade de Intemagao de Sap Sebastiao do Sistema Socioeciucativo.
I Palestra La responsabilidad de la lucha por los derechos politicos de las personas negras do III Encuentro Internacional DemoAmlat: democracia, derechos y

participaclon de las minorlas.
I Realizagao de Oficina sobre Saillde de Populagao Negra no evento Territérlo Negro: arte, cultura e politlca preta na UnB.
I Partlclpagao na Mesa: Reserves de Vagas para Negros/as, Indigenas e Quilombolas na Pés—Gradua;ao do evento I Coloouio de Politicas Afirmativas e Saude Mental

na UnB.
I Palestra "Raclsmo e Seus Elementos: reflexoes para a prética antirraclsta" para aprendizes e trabalhadoras/es cla Fabrica Social.
I Partlclpagao na Sala de Sltuagao para Devolutlva da Cilipula de Nairobi: “Consolldando a lmplementagao da Agenda da ICPD+25 corn e entre juventudes” realizada

pelo UNFPA.
I Paiestra “Educacao Antirracista e os Desaflos de Implementacao da Lei n° 10.639/2003" para o corpo docente do Colégio Militar Dom Pedro II.
I Reunlao Ampliada corn Povos Tradicionals de Matriz Africana e de Terrelro — Realizada com objetivo de dlrimlr duvidas e levar informagoes aos presentes sobre o

Iangamento, formas de acesso, quem pode solicitar, apresentacao de documentagao, regularizagao enquanto socledade civil para formalizagao e lnclusao no Programa
Moeda Social, Registro de Patrlmonlo Imaterial das ativldades culturals reallzadas nos sitios de matriz africana; Capacitagao de agentes de educacao religiosos de
matriz para palestras e oficinas.

I Assessoramento a cornunidade de povos ciganos do Acampamento Nova Canaa e a comunidade de povos indigenas do Santuario dos Pajés, quanto aos cursos de
capacltagao e empreendedorismn que foram ofertados por meio do Projeto Mulheres Empreendedoras.

I Os Povos Indlgenas e o Sagrado — Realizado na Reserva Indigena Banal, em parcerla com o Grupo Espiritualidade ern Agao, a atividade teve como foco a celebracao
ao Dia International da Paz.

I Capacltagao pam llderangas dos povos tradlcionais de matriz africana envolvldos corn a area educaclonal — Acao realizada em 31 de outubro mlnistrada em parcel-ia
com o Departamento de Educacao do Campo, Dlreitos Humanos e Diversldade da Secretaria de Estado de Educagao, com o objetivo de atuarern como multipllcadores
da tematica durante o Mes da Consciéncia Negra.

I Projeto visita Guiada ~ Realizado no dia 28 de novembro, em parcerla com Embaixada do Senegal, tem como objetivo a internacionalizagao da pauta de promogao da
igualdade racial promovendo o intercamblo e ampliagao da visao dos estudantes acerca das rlquezas das contribulcoes dos povos africarios para a humanldade, bem
como o seu impacto para a sociedade bmsileira.

POLiTICAS DE DIREITOS DOS IDOSOS NO PROGRAMA SEJUS MAIS PERTO DO CIDADAO

A Secretaria de Justiga e Cidadania realizou aci-lies itlnerantes nas diversas reglfies adminlstratlvas do Dlstrito Federal, voltadas a promocao da cidadania, com vistas a
oferecer informacoes a populagao idosa acerca dos seus direitos e expllcagoes sobre o Estatuto do Idoso, sobre a prevengao de quedas e acidentes domésticos, sobre
aspectos das doengas mais comuns nesta faixa etaria, sobre terapia ocupaclonal, além de lnformagoes sobre sen/loos e locals de atendlmento aos idosos e sobre o
programa de educacao de jovens e adultos do Distrilo Federal, entre outros. O Conselho dos Dlreltos do Idoso particlpou de varias edic6es do prograrna “SEJUS mals perto
do cldadao", oferecendo assessoria e informagoes aos idosos. Também fol proferlda uma palestra destlnada a jovens das classes de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental
do CED Sao Jose, em San Sebastian, para cerca de 125 alunos, com o tema: “Os desaflos do Envelhecimento no século XXI". No rnesmo dia e local foram distrlbuidos
folders e material educativo relatlvo aos direitos das pessoas idosas, bem como lnformacoes sobre cuidados e saifide dos idosos.

As agoes foram realizadas nas segulntes regioes administratlvas: Brazlandia (10 atendlmentos); Recanto das Ernas (47 atendimentos); Sao Sebastiao (47 atendimentos);
Estrutural (26 atendimentos); Cellandia (78 atendirnentos); Itapoa (69 atendlmentos); e Sol Nascente (41 atendlmento).
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Justificativa: 2016 - Carnpanha violéncia contra a mulher, contra o estupro e a campanha de enfrentamento a violéncia contra pessoa idosa.
2017 - Carnpanha puolicitaria da Rede de Enfrentamento a Violéncia contra a Pessoa Idosa; Projeto "Caravana da Pessoa Idosa“; Mobilizagao Social nos Centres de Artes e
Esportes Urlificados - CEU's das Artes DF, corn 31 (trlnta e uma) oficlnas, no Rec. das Emas, na QNM 28 e na QNR 02 de Ceilandia: Campanha do Dia Iriternacional da Mulhe
marco; Carnpanha no Anlversario da Lei Maria da Penna — agosto; Camparlha Outubro Rosa — e Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Vioiéncla contra a Mulher - nov e
dez
2018 - Foram realizadas carnpanhas, caravanas, seminarios oficinas
2019 - No ano de 2019 nao foi possivel atingiro indice desejado de campanhas, em razao dos recursos lirnitados. No entanto, 5 carnpanhas foram executadas, conforme
discrimlnadas abaixo: 1. SEJUS nas paradas LGBT, com acoes nas Paradas LGBT realizadas em Santa Maria, Cruzeiro e na area central de Brasilia; 2. Varal da Empatia; 3.
Carnaval sem LGBTl'obia e racisn-lo, com agfies nos blocos do DF; 4. Vidas Humanas Valeml; 5. "16 Dias de Ativismo".
1538 - PESSOAS COM SEDESTM
DEFICIENCIA INSERIDAS NO UNIDADE O1/01/DDDIANUAL 200 500 B00 850 331 560 397 288 /UO 2511
MUNDO DO TRABALHO. /OE 1
Justificativa: 2016 - Foram enviados 3.687 curriculos a empresas com mals de 100 funcionarios, dos quais foram contratados 331 candldatos.
2017 - Foram encaminhados pela SAMIDH 2.587 (dols mil e quinhentos e oitenta e sate) curriculos a empresas, sendo que foram realizadas 218 (duzentos e dezoito)
contratagfies. Ocorre que tambérn cabe a SEATRAB promover a mediacao do vagas de trabalho as pessoas, dentre elas as pessoas com deficiéncia, onde foram realizadas 3
(trezentos e quarenta e duas) contrataqfies de pessoas com deficiéncia por meio das agfies de lntermediagéo realizadas pelas Agéncias do Trabalhador do DF.
2018 - Foram encaminhados 2.608 (dois mil e seiscentos e oito) curriculos a ernpresas, sendo que 131 (cento e trinta E uma) pessoas com deficiéncia foram contratadas.
Curnpre observar que a Secretaria Adjunta do Trabalho, promove a mediacao de vagas de trabalho, onde foram realizadas 266 (duzentos e sessenta e seis) contratagoes de
pessoas com deficiéncia por meio das a(;6es de intermediagao realizadas pelas Agéncias do Trabalhador do DF
2019 - Em 2019 foram encarninhados 4.005 curriculos para as 553 vagas disponibilizadas ao longo do ano, sendo que 288 pessoas com deficiéncia foram contratadas.
1555 - SERVIDORE5 PUBLICOS
DO GDF
CAPACITADOS/SENSIBILIZADOS SEDESTMI
PARA TEMATICA5 DE DIREITOS UNIDADEO 31/12/2016ANUAL 600 600 600 600 519 952 20 600 /UO Z51l
HUMANOS (ESPECIALMENTE / OE 5
DAS AREAS DE SEGURANQA
PUBLICA, sAilioE E EoucAc;Ao)
Justificativa: 2016 — Capacitagéo para sen/idores da Central 156 (Disque [doso e Disque Raclsmo), curso sobre a Lei Maria da Penha, Racismo Institucional, igualdade Racia
Atendirnento ao Idosa, entre outros.
2017 - Projeto UBUNTU, nas tematicas relacionadas ao racismo, vloléncia contra mulher e direitos humanos no Vaijéo, Ceiléndia e Itapua; Capacitagéo de operadores da
Central 156, com o objetivo de repassar/discutir aspectos relacionados ao bum atendimento a pessoa idosa, bem como os direitos do idoso; III Ciclo de Palestras sobre
Vulnerabilidades com Foco em Orientagéo Sexual E Identidade de Género p/ 500 serv. da PCDF e Capacitagao no Projeto Lidera — “Ernpoderar para Multiplicar"
2018 - Foram capacitados sen/idores da Secretaria de Seguranga Plliblica do DF , PoliciaCIvil, Militare Detran - sobre atendlmento, acolhimento a abordagem adequadas a
populagéo LGBT. A Coordenacfio de Diversidade, em parceria com a Subsecretaria de Seguranga Cidada (SUSEC), realizou capacltacao as forgas policlais (Policia Civil e Milite
e DETRAN, sobre atendlmento, acolhirnento e abordagem adequadas a populagao LGBT. Na ocasiéo foram capacitados 20 (vinte) servidores pdblicos
2019 - Foram realizadas diversas capacitacoes nas tematicas LGBT e racial.

6217 - SEGURANCA PEIBLICA COM CIDADANIA

Execucéo Orcamentéria e Financeira

, . D . .A950/Subutulo Len Aliarfiggda Empenhado Luquldado

4088 - CAPACITAQKO DE SERVIDORES O 3900,00 0 D

U031 - CAPACITAQAO DE SERVIDORE5-SECRETARIA DE POLiTICAS PARA CRIANQAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-
DISTRITO FEDERAL 0 3900’00 O D

2412 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANQAS
vi1'1MAs DE VIOLENCIA SEXUAL ° B°°°°'°° 2z5°°'°° 13922'°9
U002 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANQAS VITIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL--DISTRTTO FEDERAL 0 8000000 22500,0o 0922,09
3678 - REALIZAQ1-\O DE EVENTOS O 78000,00 O 0

U106 - REALIZA§AO DE EVENTOS-VIRADA CULTURAL-DISTRITO FEDERAL O 7800D,OO 0 0

3083 - AM PLIAQAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRD-ViTIMA 403000,0 107340,00 0 0

0002 - AMPLIACAO DQS P_OSTOS DE ATENDIMENTO DO PRO-ViT1MA-REFORMA E ESTRUTURACAO DOS POSTO5 DE
ATENDIMENTO DO PRO—VITIMA-DISTRITO FEDERAL

250000,!) 61000,00 O O

0003 - AMPLIACAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRO-ViTIMA—ITINERANTE-DISTRITO FEDERAL 153000,0 4634Cl,O0 U O

3088 - AMPL1A§§O DA REDE DE ENFRENTAMENTO A0 TRAFICO DE PESSOAS 250000,!) 1D2B64,00 D O

0001 ~ AMPLIAQAO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A0 TRAFICO DE PESSOAS-SECRETARIA DE JUSTICA E
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL

2SOOO0,0 102864,00 D Cl

TOTAL - 6217 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA 5530DD,00 372104,00 225OD,O0 139Z2,09

POLITICAS PUBLICA5 DE PROTEQAO AS VITIMA5 DE VIOLENCIA

No arnbito do suas atribuigoes, a Sejus/DF coordena o Programa de Atendimento Multiproflssional as vitimas de Violéncia (Pro-Vitima), instituido por meio do Decreto n.
39.557, de 20 do dezembro de 2018, cuja principal finalidade é prestar atendimentos de psicologia e de servigo social a vitlmas que sofrem atos de violéncia.

Os senlicos do Pro~vitima sac gratuitos, para todas as pessoas, independentemente de idade, identidade de genera, condigao social, nao havendo necessldade do
comprovagao de hipossuficléncia economico-financeira. A vitima de vioiéncia node buscar os mllcleos de atendlmento de forma esponténea ou sar encarninhada por
instltuicdes e/on autoridades pdbllcas, assim como por amigos, parentes ou pessoas da comunidada. Os services s2-‘mo prestados em D6 nlficleos iocalizados nas regioes de
Ceilandia, Guara, Paranoa, Planaltina, Taguatinga e na sede (Rodoferroviaria).

Cada ndcleo é composto por uma equlpe Formada por um psicologo, um assistente social e um agente administrative ou técnlco em assisténcla social. A0 buscar o
prog_rama, as vltimas sac acolhidas e orientadas sobre seus direitos socioassistenciais, além de participarem de sessoes de terapia de apolo individual, com foco na
violancia vlvenciada, para o restabelecimento de seu eouilibrio mental e emocional.

De janeiro a dezembro de 2019, _o Programa Pro-Vltima atepdeu 2.156 vitimas de violéncias, que resultararn em 3.386 atendirnentos psicossociais. Dos casos atendldos
59% enquadmm-se como vlolencla domestica; 17,34“/n vlolencla sexual; 6,14% vlolencla psicologica; 5,41% violéncla fisica e 11,54“/Q na categoria outros. Dessa Clltima
categoria, 1,22% refere—se ao atendlmento de parentes, familiares e amigos vitirnas de violéncia de crimes que resultaram em morte.

Além das ativldades desenvolvidas no arnbito do Programa Pro-Vitima, destaca-se que de acordo com o anexo III do Decreto n. 39.807/2019, compete a Sejus/DF
desenvolver projetos e propostas voltadas a implementagao de politicas pdblicas de prevengéo a violéncia que possibilitern a construgao da cultura de paz.

Quanto ao tema do enfretamento ao tréfico de pessoas, cumpre salientar que o Distrito Federal possul um importante arcabougo juridico relaclonado a tematica,
merecendo destaque 0 Decreto Distrital n° 36.178, do 23 de dezembro de 2014, que institul a Polltica e Plano Distrital de Enfrentarnento ao Tréfico de Pessoas, o qual
prevé o desenvolvimento de ativldades e atribui a Sejus/DF, o papel de coordenar acoes de enfrentamento ao tréfico de pessoas, em articulacéo corn as organs DUb|iCOS e
com a socieclacle civil na promogéo dos Direitos Humanos.

Ressalta—se ainda que a Sejus/DF é responsavel por fomentar e apoiar_o funcionamento do Cornité Distrital do Enfrentamento ao Trafico de Seres Humanos, instltuido por
m¢'° 9° De¢l‘et° "° 33-_322» fie 99 <19 0°‘/embrfl <16 2911, 0 qual Possul como atribuicoes a proposicao de norrnativas dlstritais e a elaboracao de instrumentos normativos
nos elxos de mobilizagao e articulagao, prevengao, represséo e atendlmento as vftimas de trafico de seres humanos no Distrito Federal.

Demais agfies relevantes quanta a Protegao as Vitimas de Vloléncia

De janeiro a agosto de 2019 foram realizadas diversas ag6es que tiveram como foco principal o aperfeigoamento do Pro-Vitirna como forma de fortalecé~lo enquanto
programa de Governo E! garantir urn atendlmento qualiflcado e humanizado as pessoas em situagao de violéncia, bem como agoes voltadas a prevengéo e a0
enfrentamento as violéncias e ao trafico de pessoas.

O Pro-Vitima atende diferentes plliblicos, independentemente de faixa etaria. Entretanto, destaca—se que, 90% das pessoas atendidas S50 rnulheres. I550 parque, a cada
ano, aumentam, de forma alarmante, os casos da violéncia contra a mulher no Distrito Federal.

Ciente desse diagnéstico preocupante, a Sejus desenvolveu ativldades voltadas ao pdblico feminine, visando apoiar 0 ernpreendedorisrno e empoderareconomicamente as
mulheres atendidas nos nfilcleos do Programa.

Para, além dlsso, B re lizadas no decorrer do ano possibilitaram a disseminagao de informagoes e conhecimentos, tanto em érnbito instituclonal quanto para a
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populagao em geral, acerca dos servigos pnliblicos prestados pela Sejus, como forma de torna—los acessiveis a populacao que mals necessita.

Buscou—se, constantemente, a promocao de melhorias nos servigos prestados, como forma de aprimorar o atendlmento a populacao. Os sen/idores foram capacitados
sobre temas relevantes, como lingua lnrasilelra de sinais (Libras), técnicas de atendlmento ao publico, atendlmento a populagéo LGBT vitima de vloléncia no DF,
enfretamento ao trafico de pessoas, rede psicossocial de enfrentarnento as violéncias, entre outros.

As ativldades realizados em 2019 foram significativas para o fortalecimento cle acfies de prevengao e de apoio a vitimas de violéncia, a medida que proporcionararn o
maior acesso da populagao aos servigos disponiveis na Sejus, por meio de atividades informativas e agoes itinerantes e in loco.

A implementagao de demais agoes, projetos e programas, bem como a mensuracao de resultados deparou-se com alguns dcsafios como a auséncia de memoria
instituclonai, o contingenciamento de recursos e a reducao do quadro de pessoal.

Mesmo com os contraternpos enfrentados, espera-se que para o exercicio de 2020 a 2023, seja possivel conferir continuidade as agoes para implementagao de politicas
pdbiicas preventivas e eficazes ao enfrentamento as violéncias, prornovendo—se, assim, a consolidacao de uma cultura de paz, que combata a todas as formas cle
violéncia e garanta a dignidade e a incolumidade do direlto a vida.

EVENT05 RELACIIONADOS As Po|.i1'1cAs P0al.IcAs DE Pnorecfio As vi1'1MAs DE VIOLENCIA
Para coibir a violéncla, é necessaria a realizacao de acoes de prevencao e enfrentarnento, com vistas a construgao de mudangas comportamentais e atitudinais, fruto de
padrfies sociais diversos. Para tanto, foram realizadas de janeiro a dezembro de 2019, ativldades q-ue visaram possibilitar o debate sobre as tipos de violéncia que
acometem a populagao, Em especial aquela rnais vulneravel, bem como para Ievar a comunidade que mals precisa, informacoes sobre os sen/icos plilblicos disponiveis.
Nesse sentido, com vistas a fortalecer os programas exlstentes na SEJUS, foram realizados dlversos eventos e atividades, merecendo destaque:

Em Janeiro e Fevereiro nan foram realizada5 ativldades nos moldes sollcltados.

Em Margo for-am desenvolvidos os seguintes eventost

Mentes em Movimento - reallzado em 08 de Marco do Z019:

v Nliicleo do Pro-Vitima de Pianaltina: cha em comernoracao ao Dia Intemacional da Mulher; com a formagao de grupo tematico para trabalhar a autoestima das
atendidas.

Q Niircleo do Pro-Vitima da secle: tarde entre mulheres em cornernoragao ao Dia Internaclonal da Mulher, com a reallzagao de roda de conversa, acompanhada de cha da
tarcle, para integragao das vltirnas e incentivo a autoestima, por meio de sessfies gratultas de maquiagem.

¢ Nificleo do Pro-vitima do Guara: “Um dia do Eu”, introducao sobre o slgnificado do Dia Internacional da Mulher e ativldades de recepcao, dinamica de motivacao e
integragao, cafe da manha, dinamica de encerrarnento e distrihuigao de brindes.

1 Ndcleo do Pré—Vitima de Taguatinga: café da manha corn as mulheres, em comernoragao ao Dia Intemacional da Mulher: Realizagao de encontro para o
desenvolvimento de agfies em grupo ternatico com 0 objetivo de trabalhar a autoestima e o autocuidado das atendidas e oficina de autornaquiagern.

v Ndcleo do Pro-\/itima de Santa Maria: café da manna com as mulheres, em comemoragao ao Dia Intemaclonal da Mulher: Realizagao de roda de converse com
mulheres, por meio da formagao de um grupo temético para dialogo sobre o papel da mulher na sociedade atual.

1 Niiicleo do Pro-vitima do Paranoa: encontro do Dia das Mulheres, em comemoraqao ac Dia Intemacional da Mulhen Grupo tematico de mulheres para a abordagern do
tema “Gratidao: 0 caminho do sucesso passa primeiro pela gratldao", por meio de dinarnicas de “Quebra Gelo" e de autoconhecimento, alérn de utilizagao de video
para que as parizicipantes debatessem sobre a irnportancia do Dia da Mulher. Entrega de um “caderno de gratidao", oferecido peios servidores do nlllcleo.

~ Ndcleo do Pro-vitima de Ceilandia: café da rnanha com as mulheres, ern comemoracao ac Dia Internacional da Mulher Cafe da manha com formagao de grupo
tematico para a promogao de reflexoes sobre superacao. Particlpagao da pslcologa Rita Rocha, que falou sobre “Valorizagao da Capacidade de Superacao da Mulher" e
da Personal Organize, Valdenice Andrade, que falou sobre “A Historia da Profissao Personal Organize e a Envoltura corn a Superagao Feminine", além de uma rnostra
de trabalhos manuals, testemunhos de superagao de algumas participantes e dlstribuigao de Iembranclnhas oferecidas pelos servidores do nucleo. As ativldades
foram realizadas corn mulheres atendidas e/ou em atendimento pelo Programa Pro-Vitlma e tiveram como objetivo integrar o grupo, fortalecer vinculos entre as
atendidas e incentivar a autoestin-la das participantes.

Banco de Talentos — reallzado em 11 de margo a 1° de abril de 2019.

- Curso no ambito do Projeto Reno\/Agao - acao mais cidadania, promovido pela Defensoria Pdblica/DF, voltado as mulheres atendidas pelo Programa Pro-Vitima. O
Curso objetivou capacitar mulheres atendidas pelo programa para o exercicio da cidadania e ingresso no mercado de trabalho. No dia 03 de abril do 2019 fol realizada
a formatura das 15 alunas inscritas pelo Pro-Vltima.

Em Abril os programas desenvolvidos foram:

Pro-Vitima - reallzado em 05 de abril de 2019.

I Realizagao roda de converse sobre “atendimento a populagao LGBT vitima de violéncia no DF”, coordenada pela Professora Marina Reidel, Diretora de Promocao dos
Direitos de LGBT, do Ministério da Mulher, da Famllia e dos Direltos Humanos. A atividade teve como objetivo trazer esclarecimentos e informagfies importantes ao
acolhimento das vitimas LGBT atendidas nos nlllcleos. Durante a roda de conversa, assistentes sociais, psicologos e técnicos administrativos puderam dialogar sobre
questfies voltadas a identidade de género e orientacao sexual, aos aspectos da leglslagao vigente, assim como a inclusao e a valorizagao destes sujeitos na
sociedade.

Mentes em Movimento — reallzado em 24 de abril de 2019.

v Realizagao de oficlna corn “fuxicos", dinamica utilizada para a confecgao de uma colcha de retalhos, como forma de terapia em gmpo tematico com mulheres. A
atividade foi realizada com mulheres atendidas e/ou em atendlmento pelo Programa Pro—Vit|ma Ndcleo Sede e objetivou possibilitar as participantes a vivéncia de
uma atividade significativa, incentivando a vontade de conhecer e registrar a vida em suas diferentes formas e mementos.

r No més de Maio o evento realizada foi o Banco de Talentos, dia 15 de malo de 2019, corn a primeira Feira de Talentos do Pro-Vitima. A atividade contou com a
presenga de 21 mulheres participantes e um plliblico externo estimado de 200 pessoas. As expositoras arrecadaram R$ 5.766,98 (cinco mil setecentos e sessenta e
seis reais) em vendas.

Em Junho, os seguintes projetos foram realizados:

Trafico de Pessoas — reallzado em 11 de junho de 2019.

I Reunlao com o5 rnernbros indicados para compor o Comité Distrital cle Enfrentamento ao Trafico de Seres Humanos. A reuniao teve como objetivo apresentar aos
futuros integrantes a nova estrutura da area responsavel pelas Politicas de Apoio a Vltimas de Violencia na SEJUS/DF, a qual também é responsavel pela
coordenagao do Comité, além do alinhamento do processo de recomposigao do colegiado.

Banco de Talentos - reallzado em 14 e 15 de junho de 2019, e, 27 e 2B de junho de 2019

I Realizagao da Feira de Talentos, no arnbillo do Programa “Sejus mais perto do cicladao”, realizada em Brazlandia. A atividade contou com a presenga de 7 mulheres
participantes. Esl:ima—se que aproximadamente 150 pessoas visitaram a tenda da Sejus/DF relacionada as Politicas de Apoio a Vitimas de Violencia. As expositoras
arrecadaram R$ 2580,10 (dois mil quinhentos e oitenta reais e dez centavos) em vendas. [14 e 15 de junho de 2019)

~ Realizagao da Feira de Talentos, no evento da Feira do Trabalhador (Arraial do Trabalhador), organizada pela Secretaria do Trabalho do Distrito Federal. A atividade
contou com a presenga de 10 mulheres participantes. As exposltoras arrecadaram Rs 1530,60 (mil quinhentos e trinta reais e sesserlta centavos) em vendas. (27 e
28 de junho de 2019)

Em Julho, os seguintes projetos foram realizados:

Banco de Talentos - reallzado em 19 e 20 de julho de 2019

I Realizaqao da Feira de Talentos, no ambito do Programa “Sejus mais perto do cidadao", realizada no Recanto das Emas. A atividade contou com a presenga de 5
mulheres participantes. Estima-se que aproximadamente 200 pessoas visitaram a tenda da Sejus/DF relacionada as Pollticas de Apoio a Vitimas de \/loléncia. As
expositoras arrecadaram R$ 1.979,5O (mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) em vendas.

Mentes em Movirnento - reallzado em 23 a 25 de julho de 2019.

I Nlficlco do P|'o—Vltil'l'|a da Sade: realizagao do encontro de grupo tematico “Vamps falar sobre sororidade?", com a finalidade de discutir sobre a importancia da uniao
entre as mulheres atendidas e como a sororidade pode ser pratlcada ente elas. A atividade objetivou promover a reflexao sobre o significado da palavra sororidade;
dialogar sobre como BS relagfies femininas funcionam na pratica, conslderando 0 contexto cultural e social; reforgar o entendimento da palavra sororldade para que
haja rnudanca no cornportamenlzo e nas atitudes entre as mulheres.

I Nlllcleo do Pré—Vitirna de Taguatingaz Realizagao do encontro de grupo temético “Saindo do papel de vitima para autora de sua histéria", com a finalidade cle
comparlzilhar relatos pessoais das participantes e proporcionar a reflexao sobre a capacidade de superagao da violencia. A atividade objetivou promover um espago de
fala e escuta entre as participantes, a partir do relato de experiénclas de superacao das vloléncias vivenciadas, a fim de gerar discussoes relaclonadas an tema.

I Ndcleo do Pro—Vitima de Ceilandia: realizacao da “Oficlna de Criatividades”, conduzida pela psicanalista convidada Anne Clair; sob a coordenagao do psicossocial do
ndcleo. A atividade objetivou promover a gestao das emogées, a autoestima e o empoderamento feminino, por meio do autoconhecirnento, usando a criatlvidade
para a geracao de renda.

- Ndcleo do Prosvitima do Paranoa: reaiizagao de roda de conversa com o tema “Pare de sonhar e realize”, para trabalhar o autoconhecirnento e proporcionar uma
reflexao sobre sonhar e realizan trazendo insights de como daro prlmeiro passo em cliregao aos seus objetivos. A atividade objetivou promover o autoconhecimento
e a reflexao sobre a busca de novos sonhos e possibilidades, incentivando as participantes a tomarem suas proprias decisoes, ampliando seus conceitos de
autonomia.

I Ndcleo do Pro-Vitlma do Guaré: realizagao de roda de conversa com o tema “Identificando a Violéncia", para dialogar sobre a violéncia doméstica. A atividade
objetlvou promovero conhecimento mals aprofundado sobre a violéncia doméstica a luz da Lei n“ 11.340/2006 (Lei Maria da Penna).

I Ndcleo do Pro-Vitima de Planaltina: realizagao da roda de conversa: “Fuxicoterapia”, com depoimentos de mulheres, enquanto bordam colcha. A atividade objetivou
proporcionar um momento de reflexao as atendidas acerca da violéncia. ‘-\ -



Trafico de pessoas » reallzado em 26 de julho de 2019
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I Reallzagao de capacitagao sobre o tema trafico de pessoas para servidores da Sejus/DF relacionada as Politicas de Apoio a Vitimas de violéncia e rnernbros do
Comité Distrital de Enfrentamento ao Trafico de Seres Humanos. A capacitacao teve como objetivo apresentar inferrnacoes sobre o 111 Plano Nacional de
Enfrentamerito ao Trafico de Pessoas e sobre as acoes do Projeto vez e Voz.

mes de Agosto foram executados os seguintes eventos:

fico de pessoas - reallzado em 06 a 08 do agosto de 2019.

Q Motiilizagao nas escolas publicas da rede de ensino do Distrlto federal, em alusao a Semana Nacional de Enfrentarnento ao Trafico de Pessoas, nos turrlos matutino e

Ba

vespertino. A atividade contou com a parceria da Secretaria de Estado de Educagao do DF (SEE/DF) e do Ministerio da Mulher; da Famllia e dos Direitos Humanos
(MMFDH).

I Durante os dlas 06 a OB de agosto de 2019, foram realizadas rodas de conversas com alunos (as) do Ensino Médio de sete escolas da rede pflblica de ensino,
situadas nas regioes administrativas do Paranoa, Spbradinhe, Gama e Recanto das Emas. As ativldades ocorreram nos turnos matutino e vespertino e contararn a
partlcipacao de aproximadamente mil e quinhentas pessoas, dentre alunos (as), professores (as) e colaboradores (as) de escolas pdblicas do DF.

nco de Talentos — reallzado em 16 e 17 de agesto de 2019 e 30 de agosto de 2019.

Realizacao da Feira de Talentos, no ambito do Programa “Sejus mais perto do cidadao", realizada em Sao Sebastian. A atividade contou com a presenca de 6
mulheres participantes. Estima~se que aproximadamente 150 pessoas visitaram a tenda da Sejus/DF relacionada as Politicas de Apoio a Vitimas de Vloléncia. As
expositoras arrecadaram R$ 1.432,55 (mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em vendas. (16 e 17 de agosto de 2019)

I Realizacao da minioficina denominada “Ed|.icar;ao Financelra: planejamento para a vida", para mulheres atendidas pelo Programa Pro-Vitima, da Secretaria de Justiga
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e Cidadania (Sejus). A oflcina objetivou auxlllares as mulheres a compreenderem a relacao entre consumo, poupanca e crédito, além de avaliarem opgdes para a
administragao de seus recursos financeiros de maneira consciente. A atividade fol coordenada pelos supervisores do Centre Judiciario de Solugao de Cenflitos e
Cidadanla Superendividados do Tribunal de Justiga do Distrito Federal e Territorios (TJDI-“|'). (30 de agosto de 2019.)

ntes em Movimento - realizado em 22 de agoste de 2019.

Realizagao do encontro de grupo tematico “Conte com a rede local", corn a flnalldade de apresentar o Policlamento de Prevengao Orientada a \/ioléncla Doméstlca
(Provid) as atendidas do Nucleo Guara e comunidade local. Atividades voltadas as mulheres atendidas e/ou em atendlmento pelo Programa Pro-vitima Ndcleo Guara,
além da comunidade local.

Setembro foram desenvolvidos os seguintes eventos:

ntes em Movlmento ~ reallzado em 10, 13, 18, 23, 27 de setembro de 2019:

Ntficleo do Pro-Vitima de Ceilandia: realizagao da roda de conversa “Eu digo nao a violéncia contra a mu|her". Eu digo sim a valorizagao da vida”, corn a finalldade de
informer sobre as ferramentas de cornbate a violéncia contra a mulhen A atividade objetivou promover reflexoes sobre es direitos da mulher, a perspective de vida e
a importéncia de se ter pontos de apoio para interrompere ciclo de violéncia.
Nlficleo do Pro-\/itima de Taguatinga: realizacao da roda de conversa “Elas tém um plano: a saifide mental de mulheres no contexto de violéncia”, com a finalidade de
proporcionar um espago de compartiiharnento de experiéncias, superagao e fortalecimento, mostrando meios de enfreritamento a vieléncia, favorecendo um ambiente
de fala e de escuta acolhedor para motivar, fortalecer e ampllar o conheclrnento das participantes. A atividade objetivou promover um debate reflexivo sobre a saillde
mental das mulheres e Contribuir para o fortalecimento da rede de atendimento do Pro-Vitima, enfatizando a importancla da sadde mental e da prevengao an
suicidio.
Ndcleo do Pro-Vitirna da Sede: realizagao da roda de conversa “Mulheres Plurais”, com a reprodugao do documentario “Flores de Piloes", que retrata a historla de 21
mulheres que trocaram o corte de cana-de<a<;i.'1car pelo plantlo de fleres na Paraiba. A finalidade foi prepiciar um debate reflexive entre as participantes, sobre as
questoes feminlnas, histories de vida, papéis e estereotipos de género e, também, para pensar estratégias de empoderamento e independencia das participantes.
Ndcleo do Pro—vitima de Taguatinga: realizagao da roda de conversa “Mulheres Plurais“, com a reproducao do documentario “Flores de Piloes”, que retrata a historia
de 21 mulheres que trocaram 0 corte de cana—de-agiicar pelo plantio de flores na Paraiba. A finalidade foi propiciar um debate reflexive entre as particlpantes, sobre
as questoes femininas, histories de vida, papéis e estereotipos de género e, também, para pensar estratégias de empoderamento e independéncia das participantes.
Nucleo do Pro—\/itima do Paranoa: realizacao da roda de conversa “Conte com a rede local", com a finaiidade de apresentaralguns equipamentos da rede de protegao
socioassistencial do Paranoa, ressaltando o Programa de Policiamento de Prevengao Orientada a Violéncia Deméstica (Provid). A atividade objetivou lnformar as
participantes sobre as possibilldades de apoio no enfrentarnento a violéncia dornéstica.
Nucleo do Fro-Vitima de Planaltina: realizagao da roda de conversa “Setembro Amarelo", que teve como base palestra tematica de prevengao ao suicidio, mlnlstrada
pelo psicologe Ademar Souza e que contou com o depoimento de mulheres atendidas e/ou em atendlmento pelo Pro-Vltima, ocaslao em que relataram suas
experiéncias referentes ao antes e ao depois de terern sido atendidas pelo Programa. A atividade objetivou proporcionar um momento de reflexao acerca do suicidio e
da importancia de se amar.

co de Talentos — reallzado em 13 e 14 de setembro de 2019:

Realizagao da Feira de Talentos, no ambito do Programa “Sejus mais perto do cidadao", realizada ria Cidade Estrutural. A atividade contou com a presenga de B
mulheres participantes. Estima-se que aproximadamente 250 pessoas visitaram a tenda. As expositoras arrecadaram RS 1.207,10 (Mil duzentos e sete reais e dez
centavos) em vendas.

vitima - realizado em 19 de setembro de 2019:

Visita a comunldade terapéutica Casa do coragao azul - projeto AMAI, em Padre Bernando. Foi realizada uma roda de conversa com as mulheres da comunidade
terapéutica, sobre empoderamento feminine e super-acao.

Outubro foram desenvolvidos os seguintes eventos:

co de Talentos — realizado em 09, 16, 18, 19 e 23 de outubro:

Realizacao da Oficina de Aprendizagem Artesanal em Croché — o MaxiCroché. Oflclna voltada as mulheres atendidas pelo Programa Pro-Vitima. A atividade foi uma
reaiizagao da Secretaria de Estado de Justica e Cidaciania do Distrito Federal (Sejus), em parceria com representantes da entidade Liz Crochet. A acao integra um dos
eixos do Prejeto Banco de Talentos, que prevé a realizacao de oflcinas de geracao de renda voltadas as mulheres atendidas nos nilicleos do programa e que tem por
objetivo apoiar o empreendedorisme e empoderar economicamente as mulheres que buscam o Pro-vitima. A oficina objetivou ensinar de forma descontraida e
estimulante os poritos basicos da técnica manual do croché, utiiizando fio de malha, variagao usualmente chamada de "Maxicroché", que em razao da espessura do
rio (mais grosso), garante a produgao de pecas artesanais maiores, confecclonadas ern menor tempo.
Realizagao da Feira de Talentos, no ambito do Programa “Sejus mais perto do cidadao”, realizada na Ceilandia. A atividade contou com a presenca de 7 mulheres
partlcipantes. Estima-se que aproximadamente 250 pessoas visitaram a tenda. As expositoras an-ecadaram R$ 2118,55 (Dois mil cento e dezoito reais e cinquenta e
cinco centavos) em vendas.

ntes em Movimentos — realizado em 17 e 30 de outubro de 2019:

Ndcleo do Pro-Vitima do Guara: realizagao da roda de conversa “Um toque de prevencao é essencial — Outubro Rosa", coordenada pela equlpe de saude da UB5/Ldcio
Costa, composta por médica, enfermeira, terapeuta ocupacional e dentista, corn a finalidade de informar sobre a importancia do autoexame e explanar sobre o
“Outubro Rosa”, internacionalmente reconhecido como mes de prevengao ao cancer de mama.
Nilicleo do Pro-vitima da Sede: realizagao da roda de conversa lntitulada “Outubro Rosa: voce tem que se tocarl". Palestra ministrada pela advogada e psicologa,
Meigan Zack, diagnostlcada com cancer de mama aos 40 anos, com a finalidade de informar sobre a irnportancia da prevengao ao cancer de mama, a importancia do
autoexame e de uma rede de apoio na superagao da doenca.

-vitima — reallzado em 25 de Outubro de 2019:

Realizagao do Encontro Dialogos: pelo enfrentamento as violéncias. A Secretaria de Estado de Justiga e Cldadanla, com o apoio da Embaixada da Bélgica no Brasil,
realizou, no dia 25 de outubro de 2019, o encontro "Dialogos: pelo enfrentamento as violéncias", cujo objetivo foi debater o tema estupro contra mulheres, a partir
do documentario belga "0 quer nao mata", produzido pela cineasta francesa Alexi Poukine, que esteve presente ao evento para responder questionamentos dos
participantes. 0 evento fol reallzado na Residéncia Oficial da Bélgica e contou com a presenga de aproximadamente 70 pessoas, entre servidores/as do GDF e
parceiros, autoridades e palestrantes. Durante a atividade fol’ realizada a apresentacao de trés curtas metragens, com depoimentos de advogados, psicologos,
agentes de policia e profissionais que atuam na area de violéncia contra mulheres, sobre os temas: atendlmento médico e legal a mulheres vitlmas de estupro,
cultura do estupro e mecanismo defensive de dlssociagao apresentado por mulheres vitlmas de estupro. Na sequéncia foi realizada uma mesa de debate com as
presencas do Dr. Ben-Hurviza, titular do Juizado de Violéncia Doméstica e Familiar contra a Mulher do Nllicleo Bandeirante e a Diretora de Poiiticas de Enfrentamento
a Vloléncia Contra as Mulheres da Secretaria Naclonal de Politicas para as Mulheres do Mlnistério da Mulher, da Famllia e dos Direltos Humanos, Grace Justa. A
mediagao fol realizada pela senhora Fernanda Falcomer; Gerente de Vigllancia de Doencas e Agravos nae Tmnsmissiveis e Promogao da Salide da Secretarla de
Estado de Sailide do Distrito Federal. Apes o debate fol exibldo o conteilldo Integral do documentario “O que nae mata", que conta a hlstoria da adolescente Ada, de
19 anos, vitima de estupro por um homem que ela conhecia. O documentario chama a atengao para o fato de que em 80% dos casos de estupro, a vitima conhece o
agressor E 1/3 dessas violacfies ocorrem entre casals.

Novembro foram desenvolvidos os seguintes eventos:

Vitima — realizado em O2, 10, 19, 20 e 26 de novembro de 2019:

Atuagao do Programa Pro-vitima, durante a acao promovida pela Secretarla de Estado de Justiga e Cidaciania do Distrito Federal, em parceria com a Ouvidoria do GDF,
nos cemiterios do Distrito Federal. Teve o objetivo de levar aos cemiterios a atuagao do Programa Pre—Vitima, per meio da equipe de psicologes, assistentes sociais
e assistentes técnicos. A atuagao teve como objetivo realizar o acolhimento de familiares enlutados, de pessoas com demandas psicelogicas que procuravam o
plantao em busca de informacoes, bem como a ldentificacao de familiares de vitimas de crimes vielentos e outras situacoes de violéncias, para posterior atendimento
psicossociai nos nucleos do Pro-vitima (02 de Novembro de 2019);
A Secretaria delifio e Justica e Cidadania realizou, em parceria corn o Institute Federal de Brasilia (IFB), a Oflcina Pedagogia do Corpo Reestruturado: praticas
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artisticas no enfrentamento a violéncia contra as mulheres, como forma de fortalecer as az;6es aflrmatlvas de enfrentamento a violéncia contra mulheres no Distrito
Federal. No més da Conscléncia Negra, foi realizada uma série de oficinas com praticas pedagogicas de reintegragao de mulheres que ja sofreram ou estéo em
situagao de violéncia. O projeto teve enfoque nas vitlmas de violéncia atendidas pelo Programa Pro-Vitima, tendo a transversalidade do assunto, considerando a
incidéncla de mulheres negras inseridas em contexto de violagao. A metodologla aplicada Ievou em conslderagao o desenvolvimento humano e suas potenclalldades,
sejam elas artisticas, culturais ou cidada, a inclusao social, 0 reconhecimento integral da mulher negra e a pratica de seus direitos. Foram realizadas ao todb 04
oficinas, com os temas: Literatura negra e cartografias afetivas; Danga, capoeira e expressividade; Rainhas coroadas; Arvore cla vida. A prirneira oficina ocorreu no
dia 12/11, tendo o clclo de ativldades se encerrado no dia 10 de dezembro de 2019.

I O Programa Pro-Vitima, da Secretarla de Estado do Justiga e Cidadania, partlcipou do evento “Camara Mais Perto de Vocé", agfio orornovida pela Camara Leglslativa,
voltada a populagao de Planaltina. Na oportunidade, a equlpe do Pré—\/itima apresentou o Programa aos equipamentos de atendlmento populacional como: a Policia
Civil; o Ministério Pdblico; a CODHAB; a Defensoria Pdblica; o Instituto Fedeml de Brasilia, além de liderangas comunltarias como a “Rede da Mulher de Planaltina” e
a Associagao dos Moradores do Vale do Amanhecer, dentre outras que foram conhecer 0 Stand do Programa. N0 dia 19 de novernbro, o Pro-Vltirna realizou O8
atendimentos e no dia 20 foram O9 pessoas atendidas, totallzando 17 atendirnentos nos dois dias de evento.

~ Desenvolvirnento do orojeto piloto intitulado “Construindo novas perspectivas e ressignificando 0 processo de violéncla”, o qual prevé a intervengao psicossocial em
grupo voltada a mulheres vitlmas de violéncia no Distrito Federal. A agao foi desenvolvida inicialmente pelo Nucleo do Programa Pro-Vitima do Paranoa e teve como
objetivo proporcionar um esoago de escuta empatica, fala, apoio e acolhlmento de vitlmas de violencia, possibilitando a reflexao sobre a violéncia sofrlda, a garantia
de acesso a rede de direitos, o fortalecimento, empoderamento e regaste da autoestima e autonomia dessas mulheres. O projeto piloto abordou os seguintes temas:
relacionamentos abusivos, autocuidado, autoconhecimento, prevengao e sexualidade, redes de apoio, identidade, autoestima, comunicagéo assertiva, projeto de
vida, direitos humanos, sallde, estratégias de enfrentarnento as situaqoes de violéncia e prornogao da qualidade de vida das mulheres atendidas. Foram ao todo, 06
encontros, uma vez por semana, tendo ocorrido nos dias 20 e 27 de novembro, O4, 11 e 18 de dezembro, com encerrarnento no dia 08 de janeiro de 2020. A atividade
contou com a oarticipagao de 20 mulheres e envolveu especiallstas da rede de assisténcia social, sistema de justiga, sadde e sadde mental. (19 e 20 de Novembro e
2019);

0 Realizaqao da Roda de Dialogo: “Avangos e desafios da politica de prevengao, enfrentamento e atendimento as mulheres vitlmas do violéncia no Distrito Federal e a
importéncia da perspectiva educacional da Lei Maria da Penha". O evento foi voltado para profissionais de escolas pljblicas do DF e representantes de orgaos que
lntegram 0 sistema de garantia de direito. A atividade contou corn a presenga de, aproxlmadamente, 80 pessoas e objetivou aprofundar o dlalogo quanto aos
avangos e desafios da politica de atengao as mulheres inseridas em contexto de violéncia no ambito do Distrito Federal, sooretudo a relevancia do aspecto
educacional da referida lei para ampllar os espagos de debate e de conscientizagao da comunidade escolai; quanto a importéncia de saber identificar situagdes de
violagoes, bem como as formas de romper o clclo da violéncia. (26 de Novembro de 2019).

Banco de Talentos — reallzado em DB e O9 de novembro de 2019:

~ Realizagao da Feira de Talentos, no ambito do_Programa “Sejus mais perto do cidadao", realizada em ltapoa. A atividade contou com a presenga do 4 mulheres
participantes. Estima—se que aproxirnadamente 200 pessoas visitaram a tenda. As expositoras arrecadaram R$ 1.525,95 (Mil quinhentos e vinte e cinco reais e
noventa e cinco centavos) em vendas.

Mentes em Movimento — reallzado em 12 e 27 de novembro de 2019:

Q Nilicleo do Pro-Vitima do Ceilandia: realizagao da roda de conversa “Mulher em Foco: aprofundando 0 olhar sobre 0 enfrentamento a violéncia de género", coordenada
pela equlpe psicossocial do FIUCIEO, com a finalidade de apresentar o Programa de Policiamento de Prevengao Orientado a Violéncia Dornéstica - Provid e informar
sobre a importancia da rede de apolo no combate a violéncia contra a mulher.

~ Nocleo do Pré<Vitirna do Paranoé: realizagao da roda de conversa “Autoconhecimento e Sexualidade", coordenada pela equlpe psicossocial do nflcleo, com a finalidade
de prestar informagoes e orientagoes as participantes sobre autocuidados, prevengao na sanide da mulher, métodos contraceptivos, sexualidade e género.

Em Novembro foram desenvolvidos os seguintes eventosl

Pro-Vltima — reallzado em O2 cle Dezembro de 2019:

I Participagao no Curso de Capacitagao aos Oficiais da Pollcia Militar do Distrito Federal (PMDF). Na ocaslao fol apresentado o prograrna, sua finalidade, funcionamento
e metodologia de atendlmento. Foram discorridos ainda sobre formas de acesso e ingresso ao Pro-Vitima, atendlmento humanizado e atuagao junto ao Programa de
Prevengéo Orientado a Violéncia Dornéstica e Familiar (PROVID). A atividade contou com a participagao de aproximadamente 120 cadetes da PMDF e integrou o
Eiltimo modulo do curso de capacitagao. Foram convidadas a participar desse modulo as secretaries de Estado de Justiga e Cldadanla, da Mulher e do Sande. 0 curso
fol promovldo pela PMDF em parceria corn 0 Tribunal de Justiga do Distrito Federal e Territorios.

Banco de Talentos — reallzado em 05, 13 e 14 de Dezembro de 2019:

0 Realizagao da “Feira de Talentos de Natal", em parceria com a Companhia do Melzropolitano do Distrlto Federal (Metro-DF). O evento integrou o Projeto Banco do
Talentos, do Programa Pro—V|'tima e aconteceu na Estagao Shopping do Metro do DF. A Feira de Talentos de Natal contou com a exposigao de servigos e produtos
comercializados pelas mulheres vitlmas de violéncia acolhidas nos ndcleos do Pro-Vitlma, como rouoas, bolos, bijuterias, bolsas, sapatos, refeigdes, sucos, salgados,
doces, trufas, cosméticos, perfumaria. A atividade contou com a presenga de B mulheres participantes. Esl:irna~se que aproximadamente 700 pessoas visitaram a
tenda. As expositoras arrecadaram Rs 1.830,60 (Mil oitocentos e trlnta reais e sessenta centavos) em vendas. (05 de Dezembro de 2019)

v Realizagao da Feira de Talentos, no érnbito do Programa “Sejus mais perto do cidadao”, realizada em Sol Nascente. A atividade contou com a presenga de 5 mulheres
participantes. Estirna—se que aproximadamente ZDD pessoas visitaram a tenda. As expositoras arrecadaram R$ 1340,00 (Mil novecentos e quarenta reais) em
vendas.

Mentes em Movlmento — reallzado em 12, 1B e 19 do dezembro cle 2019:

1 Nucleo do Pro-Vitima de Planaltina: realizagao da roda de conversa “Presents, passado e futuro", coordenacla pela equlpe psicossocial do ndcleo Pro-Vitima de
Planaltina, com a finalidade de promover a auto oercepgao com as vivéncias de passado e presents e, ainda, do futuro. A atividade objetivou proporcionar um
momento de reflexao as atendidas acerca de suas vivéncias, superagfies e projegao do futuro, percebendo como se sentern em relagao a0 passado e o que podem
esperar do futuro.

I Nucleo do Pro-Vitima de Taguatinga: realizagao da roda de conversa com café da manha lntitulada “Festa de Natal e Retrospectiva de 2019", coordenada pela equlpe
psicossocial do micleo de Taguatinga, com a finalidade de que as participantes refletissern e relatassem, dentro do grupo, como foi 0 ano de 2019 e quais as metas
para 0 ano do 2020.

' Niicleo do Pro~Vitima do Paranoa: realizagao da roda de conversa “Orientagfies Jurldlcas e Rede de Acesso", coordenada pela equlpe psicossocial do ndcleo Pro-\/ltima
do Paranoa, com a palticipagao de profissionais da area de direito, com a finalidade de informar as atendidas sobre a Lei Maria da Penha, alienagao parental, guarda
compartilhada e pensao allmenticia.

I Nflcleo do Pro-vitin-la do Guaré: realizagao da roda de conversa com café da manha intitulada “D Pro-vitima e Eu”, coordenada pela equlpe psicossocial do ndcleo Pro-
vitlma do Guaré, corn a finalidade do realizar uma confratemizagao de fim de ano com os participantes, fazendo com que, com o auxllio de frases de mulheres
inspiradoras, apresentadas por meio do video “Confraria das lagartixas”, relatassem sobre a importancia do Pro \/itima no processo individual de enfrentamento e
resslgnificaoao de suas histérias de vloléncia.

PRO-VITIMA NO PROGRAMA SEJUS MAIS PERTO DO CIDADADAO

Confom1e inclso II do Art. 1° do Decreto n. 39.775, do 12 de abril de 2019, que lnstltul o Programa “Sejus mais perto do cidadao", um dos servigos a serem ofertados a
populagao é o apoio psicossocial e esclarecimentos jun'dicos as vitlmas de violéncia e seus Familiares.

Nesse sentido, a Sejus/DF participa da agao levando a populagao a orientagao e os atendimentos psicossociais do Programa Pr6—vltima, além de promover a realizagao da
Feira de Talentos corn as mulheres atendidas pelo programa. No eixo da saflde, a Sejus/DF, em parceria corn 0 Instituto Rita Trindade, leva a populagao das cidades
visitadas o trabalho do higienlzagao e orlentagao odontologica para criangas.

Quanto a tematica de educagao, a Sejus/DF realizou, conforrne cronograma tragado, uma Série de dialogos nas escolas da rede publica do DF, sobre temas relacionados 2»
violéncia, utilizando a metodologla do Projeto Maria da Penha vai a Escola.

De margo a dezembro de 2019 foram reallzadas as segulntes ativldades:

I Dialogo em escolas da rede plliblica do DF: S943 participantes distrlbuldos nas diversas cidades que ocorreram o SEJUS mals perto do Cidadio;
1 Atendimentos do pro-vitima: 101 atendlmentos realizados;
I Feira de talentos: 41 expositor-as e 12.9D3,15 (Doze mil novecentos e trés reais e quinze centavos), durante o ano de 2019, somando todas as felras de talentos

realizadas em vérias cidades que aconteceu o programa SEJUS mais perto do cidadao;
' Atendimentos odontolégicosz 311 atendimentos e 336 kits de higlene dentais distribuidos;

AMP|.1A¢;io nos POSTOS oz ATENDIMENTO no PR0-vi1'IMA
O PPA 2016-2019 prevé a instalagao de trés novos ndcleos nas regioes adrninistrativas de Taguatinga, San-iarnbaia e Sobradinho. Em 2018, daqueles orevistos, apenas o
milcleo de Taguatinga foi instalado. Ernbora sem previsao, as ciclades satélltes cle Sao Sebastiéo, Planaltina e Santa Marla também forarn contempladas no referido ano.
Reformas e melhorias nos nilicleos existentes nao Foram reallzadas.

Com as alteragfies estruturals ocorridas em 2019 e a consequente redugao de servidores do quadro de pessoal, houve a necessidade de redistribuigao de profissionals e
reorganilagéo do Programa Prd-Vitirna, sendo mantidas as ativldades em seis ndcleos, que estao localizados ern Planaltina, Taguatinga, Cellandia, Paranoa, Guara e
sede.

AMPLIAQAO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A0 TRAFICO DE PESSOAS

Ernbora tenham ocorrido articulagfies para parcerias com organs e entidades ligaclos a tematica, pouco se avangou para promover a ampliagao da rede de enfrentamento
ao trafico de pessoas.

As agoes exercldas em 2019 lirnitararn-so ao esforgo para a recomposigao e retomada das atlvidades do Comlté Distrital de Enfrentamento ao Trafico de Seres Humanos,
bem como a reallzagao de palestras em escolas e Com os servidores cla Sejus, além da partlclpagao em eventos organizados por organs e entidades parceiras.
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Execugio Orqamentéria e Financeira

Aqao/Subtrtulo r-E_ , . DespesaAutorhada \Empenhado Liquidado

9075 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS T 30000,0 ‘Z-IO000,0 i3000D,0

DISTRITO FEDERAL
0111 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO EVENTO BELEZA NEGRA 2019~ D 30000,0 ‘30000,0 l30000,0

TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL 90o 30000,00 1 30000,00 |30000,00

6228 - FAMELIAS FORTES

Execugao Orqamentéria e Financeira

O 12° Desfile Eleleza Negra (DEN) ocorreu na estagfio 112 Sul e teve como objetivo principal a difusao do conhecimento sobre os diferentes padr6es do
beleza, rrioda e comportamento, além fomentar 0 debate sobre a igualdade racial e cornbate ao raclsrno nesse segmento.

A950/Subtflzulo Lei Despesa
Autorizada Ernpenhaclo Liquidadn

1471 - MODERNIZACAO DE SISTEMA DE INFORMAQAO 0 100000,00 0 0

0042 - MODERNIZACAO oe SISTEMA DE INFORMACAO-SECRETARIA or: i=o|.irrcAs PARA CRIANCAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 99220,00 0 0

D04} - MODERNIZAQAO DE SISTEMA DE INFORMACAO-MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMAQAO DE
POLITICAS PARA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

O 780,00 0 0

2557 - GESTAO DA INFORMAQAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0 61395:-1,43 612780,00 4-86295,35

004-1_ - GESTAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO-SECRETARIA DE
POLITICAS PARA CRIANQAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 613173,-:3 612780,00 486295,35

0042 - GESIAO DA INFORMACAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLO_GIA DA INFQRMAQAO~GESTAO DA
INFORMAQAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E INOVACAO PARA A JUVENTUDE-
DISTRITO FEDERAL

0 700,00 0 0

1754 - REFORMA DE IJNIDADES DE ATENDIMIENTO A CRIANQA, A0 ADOLESCENTE E SEUS
FAMILIARE5.

0 634-500,0 0 0

0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANQA, A0 ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-
CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL

0 334500,0 0 0

0010 — REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-
REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANQA, AD ADDLESCENTE E SEUS FAMILIARES-DISTRITO
FEDERAL

O 300000.0 0 0

1825 - CONSTRUQAO DE UNIDADE5 DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 0 2500000,0 2355633,1O 2142322,15

0001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATlVO~SECRETARlA DE POLTTICAS PARA
CRIANCAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 25000O0,0 2355633,10 2142322,15

Z579 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO 501000,0 7114498,00 3947486, 12 34922G7,6B

0005 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIANQAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 64007l8,00 347BB50,B7 3034B74,36

0007 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 3000,00 0 0

0017 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-INSTALACAO DE BRINQUEDOTECA NOS
CONSELHOS TUTELARE5-DISTRITO FEDERAL

0 l60000,0 0 0

0009 — MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DI§FRITO FEDERAL 400000,0 472000,ClCl 46863S,25 4S7393,32

0010 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONDEL-DISTRITO FEDERAL 1Ul000,0 7878lJ,O0 0 0

2794 - ASSISTENCIA A0 JOVEM 0 32415974-,O0 2502984-4,36 23298459,Z9

0008 - ASSISTENCIA AO JOVEM-PROGRAMA JOVEM CANDANGO—DISTRlTO FEDERAL 0 301000000 2475787030 23026485,83

0011 - ASSISTENCIA A0 JOVEM-OCAI JUVENTUDE CIDADAI A JUVENTUDE EM MOVIMENTO-DISTRITO
FEDERAL

0 2255974,00 271973/16 271973,46

3079 - IMPLANTAQAO DA ESCOLA DE CONSELHOS 0 250000 0 0

0004 - IMPLANTACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS-SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIANCAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 25000,0 0 0

3233 - IMPLANTAQAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE 0 4-0000,00 O O

0001 - IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTD A JUVENTUDE-OCA GALERIA DA JUVENTUDE-
DISTRITO FEDERAL

0 40000,DD 0 0

4012 - MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE5 DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE 0 500000,00 35300,80 17B14,61

0001 - MANUTENCAO E FUNCIDNAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE-MANUTENQAO E
FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DA JUVENTUDE - RENOVA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 S00000,00 35300,80 17814,61

4091 - APOIO A PROJETOS 1000000,0 25000,00 0 0

0064 ~ APOIO A PROJETOS-SECRETARIA DE POLiTICAS PARA CRIANQAS, ADOLESCENTES E JU\/ENTUDE-
DISTRITO FEDERAL 0 25000,00 O 0

5910 - APOIO AO FROJETO SAUDE MENTAL NA COMUNIDADE 1000000,0 0,0 0 0

4217 - MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 0 22335620,00 1779131-52,85 1525910-1,25
0002 - MANUTENQAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO—SECRETARIA DE POLLTICAS PARA CRIANCAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 22335620,00 l7791362,85 152S9161,25

5004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 0 750000,0 O 0

0004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DE POLTTICAS PARA CRIANCAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE—DISTRITO FEDERAL

0 5000000 0 O

0006 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATU/O~Reforma de unidades do sistema
socloeducativo-DISTRITO FEDERAL O 250000,0 0 0

9078 - TRANSFERENCIA AS INSTITUICDES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E A05 ADOLESCENTES 0 4670000,0 4369409,28 4319457,44

0007 — TRANSFERENCIA AS INSTITUIQOES DE ASSlSTEN_CIA AS_CR1AN(;AS E ADS ADOLESCENTES-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PROJETOS DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E ADS ADOLESCENTES-
DISTRITO FEDERAL

0 Z00000,0 100000,0 100000,0

0008 - TRANSFERENCIA AS INSTITQICDES DE ASSISTENCIA AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES-ATIVIDADE
DE ECOTERAPIA PARA REABILITAQAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAI5 NO DF-DISTRITO
FEDERAL

0 70000,0 70000,0 70000,0

0009 TRANSFERENCIA AS INSIITUIQOES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES-
TRANSFERENCIA AS INSTITUIQOES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO
FEDERAL

0 3000000 1499000 1490000

0015 - TRAl\lSFERENCIA_AS INSTITUIQOES DE ASSISTENCIA AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES-PROJETO
DE INFORMATICA- CEILAND A 0 50000,0 499s1,s4 0>“ /r, -
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Agfio/Subtitulo Despesa
Lei Autorizada Empenhado Liquidado

001_s ~ TRANSFERENCIA As INSTITUICDES DE ASSISTENCIA As CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO As
AgoEs INTERSETORIAIS DE PROTECAO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - VIRA VIDA-DISTRITO
FEDERAL

0 4000000,0 3999477,44 3999477,44

0005 TRANSFERENCIA AS INSTITUICDES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A0
PROJETO SOCIAL CASA DAS MENINAS-DISTRITO FEDERAL 0 50000,0 0 0

9086 - TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DE PROTEQAO A CRIANQAS, ADOLESCENTES E JOVEN5
AMEAQADOS DE MORTE - PPCAAM 0 3235146,00 1149:-199,21 1749999,21

0002 - TRANSFERENCIA A0 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAQADOS
DE MORTE — PPCAAM——DISTRITO FEDERAL 0 3235146,00 1149999,21 1749999,21

9087 - TRANSFERENCIA AS INSTITUIQDES DE ASSISTENCIA AOS JOVENS 0 3080000,00 18Cl9000,0 11290000
0002 - TRANSFERENCIA As INSTITUICDES DE ASSISTENCIA AOS JOVENS--DISTRITO FEDERAL 0 17S0000,DD 1729D00,0 1729000,0

0003 ~ TRANSFERENCIA AS INSTITUICDE5 DE ASSISTENCIA AOS JOVENS—APOIO A0 PROJETO CENTRO
MOVEL DA ]UVENTUDE~DI5TRITO FEDERAL 0 S0000D,0 0 0

0004 - TRANSFERENCIA INSTITUIQDES DE ASSISTENCIA AOS JOVENS-APOIO A0 PROJETO CASA DE
CRIATIVIDADE E INOVACAO-DISTRITO FEDERAL 0 S00000,0 0 0

0006 - TRANSFERENCIA AS INSTITUICDES DE ASSISTE|\l_CIA AOS JOVENS-APORTE DE RECURSOS PARA
REALIZACAO DE EVENTO5 VOLTADOS PARA A PROMOQAO DA CIDADANIA EM PROL DE TODO O DF-DISTRITO
FEDERAL

0 2S0000,0 B0O00,D 0

0007 - TRANSFERENCIA AS INSTITUICDES DE ASSISTENCIA AOS JOVENS-APOIO A0 PROJETO JOVENS
E)(PORTADORES—DISTRITO FEDERAL 0 B00O0,0 0 0

9107 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES 7 0 665000,0 165000,0 155000,0

0004 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES-APOIO AO PROJETO SUPER EMPREENDEDORES-DISTRITO FEDERAL 0 16S000,0 1650D0,0 16S000,0

0010 ~ APQIO FINANCEIRO A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE IMPLANTACAO DE POLITICAS DE O 500000 0 O 0
REINSERQAO SOCIAL E PREVENCAO AO USO DE DROGAS-DISTRITO FEDERAL ‘

2131 - IMPLEMENTACAO DE PoLiT:cAs DE nezussngio soc1AL E PREVENCAO As DROGA5 4o65o19,o 4o01s19,0o 0 0
0001 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE REINSERQAO SOCIAL E PREVENQAO AS DROGAS-SECRETARIA DE
JUSTICA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL

Z179 - ASSISTENCIA AOS DEPENDENTES QUIIMICOS DO DISTRITO FEDERAL 0 300000,0 0 0

4065019,0 4001B79,00 0 0

D001 F ASSISTENCIA AD5 DEPENDENTES QUIMICO5 DO DISTRITO FEDERAL-PROJETO VIDA - PROGRAMA DE 0 300000 0 O 0
RECUPERACAO E RESSOCIALIZACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-DISTRITO FEDERAL '

9078 - TRANSFERENCIA AS INSTITUIQDES DE ASSISTENCIA A5 CRIANQAS E A05 ADOLESCENTES 0 0,0 0 0

0007 - TRANSFERENCIA A5 INSTITUICDES DE AssIsTE|\|_c1A i\s_cRIAN<;As E AOS ADOLESCENTES-
TRANSFERENCIA DE RECURSO5 A PROJETOS DE ASSISTENCIA As CRIANCAS E Aos ADOLESCENTES~ 0
DISTRITO FEDERAL

200000,0 lD0000,0 100000,0

0008 - TRANSFERENCIA AS INSTITQIQDES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES—ATIVIDADE
DE ECOTERAPIA PARA REABILITAQAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO DF-DISTRITO 0
FEDERAL

70000,0 70000,0 70000,0

0009 - TRANSFERENCIA As n\|s'_r1Tu1g6Es DE ASSISTENCIA As CRIANCAS E A05 ADOLESCENTES-
TRANSFERENCIA AS INSTITUICOES DE ASSISTENCIA As CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO 0
FEDERAL
0015 - TRANSFERENCIAAAS INSTITUIQDES DE ASSISTENCIA As CRIANQAS E AOS ADOLESCENTES-PROJETO
DE INFORMATICA- CEILANDIA 0 5°°°°'° 4995134 0

3000000 1499900 1499000

00l_6 - TRANSFERENCIA AS INSTITUI_QDES DE ASSISTENCIA AS CRIANCAS E A05 ADOLESCENTES-APOIO AS
ACOES INTERSETORIAIS DE PROTEQAO ESPECIAL DE CRIANQAS E ADOLESCENTES - VIRA VIDA-DISTRITO 0
FEDERAL

400o000,0 3999477,44 399947144

0005 - TRANSFERENCIA AS INSTITUIQDES DE ASSISTENCIA AS CRIANQAS E ADS ADOLESCENTES-APOIO AO
PROJETO SOCIAL CASA DAS MENINAS—DISTRITO FEDERAL

TOTAL - szzs - FAMiL1As FORT ES

Cl 50D00,0 0 0

5566019,00 B300657D,43 57865815,72 52659776,98

POLIITICAS PUBLICAS DE PREVENQAO, PROTEQAO E PROMOQAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

Com o objetivo de receber e capacitar os novos Chefes de Unldades dos 40 (quarenta) Conselhos Tutelares, foi reallzado o I Seminario de CAPACITACAO Profissional, em
13 de junho de 2019, no auditorio do Ministério da Mulher da Famllia e dos Direltos Humanos - MDH. No Seminario tivemos corno palestrantes sen/ldores das areas
referentes a inforrnatica e telefonia, engenharia e arquitetura, contratos e convénios e patriménio. Foram dadas, também, informagfies sobre a utilizagfio do Sistema
Eletrénico de Informacao-SEI. No Seminario contamos com a presenga de 38 (trinta e oito) Chefes de Niicleo dos Conselhos Tutelares.

Foi realizada também a capacitagfio de Conselheiros Tutelares para operacionalizagéo e utilizagao do Sistema de Informagfies para Infancia e Adolescéncia ~ SIPIA CT
Web, onde foram formadas 07 (sete) turmas, com 35 (trlnta e clnco) vagas cada, onde foram capacltados 117 [cento e dezessete) Conselheiros Tutelares, além de
capacltagao de servidores das Unldades de Apoio Adminlstrativo dos Conselhos Tutelares para operacionalizagao e utilizagao do Sisterna de Informa;6es para Infancia e
Adolescéncia - SIPIA CT Web, onde foram capacitados 120 (cento e vinte) servidores. Participagao junto a Prornotoria de Justiga de Defesa da Inféncia e da Juventude
para a construgao metodologlca voltada ao atendlmento em acolhimento institucional.

O Programa “Crianga Feliz”, no Governo do Dlstrito Federal “Crianga Feliz Brasiliense", teve seu langamento na Sernana do Bebe. A Secretaria de Justiga e Cidadania
compfie 0 Cornité Gestor e tem acompanhado a implantagao do programa do Govemo Federal no Distrito Federal, assim como tem participado e contrlbuido para
implementar o projeto de ampliagao de creches no Distrito Federal.

APOIO AS A116 ES INTERSETORIAIS DE PROT EQAO ESPECIAL DE CRIANQAS E ADOLESCENT ES

Participagao em agfies intersetoriais de Protegéo Especial de Crlangas e Adolescentes, por meio de 7 (sete) reunifies do “Conselho Gestor do Programa de Protegfio a
Criangas e Adolescentes Ameagados de Morte — PPCAAM" e 1 (uma) Operagao interinstitucional — “Operagao Laodicéia”, realizada pela Sejus, auditores flscals do trabalho,
Ministério Plibllco Federal (MPF), Ministério PL'1blico do Trabalho — MPT, Pollcla Civil do DF e Conselho Tutelai; com foco em apuragfio de dendncia sobre trabalho infantil,
dentre outras lrregularidades.

Foi firrnada também parceria com 0 SESI, por meio do Termo de Fomento, para execugao da Turma VV13 do Programa Viravida, com atendirnento de 100 adolescentes e
jovens, entre 15 e 21 anos de idade, em situagéo de vulnerabilidade e de violéncia sexual. O termo fol asslnado no dia 11 de outubro de 2019. A aprovagao, ampliagéo e
atuallzacao do Programa PPCAAM ocorreu no dia 30 de dezernbro de 2019, n° 251- Diario da Uni5o—Se¢;5o 3.

ASSISTENCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL

Participagao em agfies lntersetoriais de Protegfio Especial de Criangas e Adolescentes, em 05 (cinco) reuni6es do “Forum de Prevengao e Erradicagéo ao Trabalho Infantil” e
1 (uma) roda de conversa sobre Prevencao da Gravidez na Adolescéncia direcionada as internas do sistema socioeducativo de Santa Maria e 9 (nove) reunifies com a
“Rede de Protegao aos Direltos de Criangas e Adolescentes", para dellberar sobre fluxo de acolhimento institucional e demais agfies lntegiadas em rede, junto a 40
lnstituicfies, na Promotoria de Justiga de Defesa da Infancia e Juventude — Ministério Pdblico do Distrito Federal e Territories.

IMPLANTAQAO DAS ESCOLAS DE CONSELHO5

A Escola de conselhos foi implementada na modalidade 0 distancia, utilizando a plataforma Moodle. A formagao de 600 conselheiros tutelares que foram eleitos no pleito
de 2019, entre titulares e suplentes, tera 40% de sua carga horaria jé desenvolvida pela Escola de Conselhos. Ha’ articulagfio e expectativas de parcerla com Fundagao
Universidade Aberta do Distrito Federal — FUNAB, para que a certificagéo dos cursos ofertados pela Escola de Conselhos seja emitida pela FUNAB.

ELE1(;io DOS CONSELHEIROS TUTELARE5
No ano de 2019 ocorreu a eleigao dos Conselheiros Tutelares em todo 0 Brasil. No Distrito Federal o processo de escolha foi organizado pelo Conselho dos Direltos da
Crianga e do Adolescente do Dlstnto Federal (CDCA/DF), corn o apoio da Secretaria de Justiga e Cidadania (SEJUS), que tern entre suas atribuicfies a prornogao de politicas
pfiblicas para criangas e adolescentes e, portanto, garante as condigfies de infraestrutura desses organs e a capacltacao dos conselhelros. O processo de escolha ocorreu
corn tranquilidade, transparéncia e agilidade. W
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A eleigao de 2019 no DF foi a maior do pais. Apesar do voto set facultativo, mais de 155 mil pessoas votaram para escolher os 200 conselheiros tutelares que foram
distribuidos pelos 40 conselhos em funcionamento em todas as regioes administrativas. O DF também registrou um crescimento no ndmero de eleitores em relagéo ao
ultimo pleito. Em 2015, participaram da votagao no DF 132 mil pessoas.

Os novos conselheiros terio rnandado de quatro anos, de 2020 a 2023. Eles tém a missao de garantirdireito, respeito e protegao aos direitos das criangas e adolescentes
do DF. O conseiheiro tutelaré a pessoa que esta na linha de frente na protegao da crianga e do adolescente. O exercicio dessa fungéo é em regime de dedicagéo exclusiva
ao Servigo, ou seja, os conselheiros nao podem terqualquer outra atividade profissional remunerada, publica ou privada.

Para garantir candldatos qualificados, o processo seletivo incluiu a aplicagéo de uma prova objetiva para avallar os conhecimentos dos inscritos, que tiverarn ainda que
apresentardocumentos para cornprovar diversos requisites, entre eles a experiéncla de atuagao na area da lnfancia e adolescéncia. Antes de iniciar os trabalhos, os novos
conselheiros tiveram um curso de formagao inlcial com frequéncia obrigatoria e carga horaria minlma de 40 horas.

ME DIDAS SOCIOEDUCATIVAS

A politica de atendlmento socioeducativo delineou-se a partir do Estatuto da Crlanga e do Adolescente (ECA) por meio de um conjunto do par-an-ietros, normativas e
proposigoes, sendo—lhe acrescida, posteriormente, maiores detalhamentos e especificagoes por meio da Resolugao n°. 119/2006 do Conselho Naclonal dos Direltos da
Crianga e do Adolescents (CONANDA), que editou 0 Sistema Naclonal de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e, posterlormente, pela Lei n° 12.594/12, que instituiu 0
SINASE.

O primeiro objetivo é contribuir para que sejam assegurados aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa os direitos previstos no art. 227 da Constituigao
Federal de 198B.

No ambito distrital, historicamente o atendlmento socioeducativo esteve vinculado a Polltlca Publica de Assisténcia Social, sendo que no ano de 2014 a Lei n° 5.351 criou
uma carreira publica propria no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a carreira Socioeducativa, que até entao compunha a Secreltaria de Estado de Pollticas para
Criangas, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.

Nesse senticio, a busca desta pasta com a Politica Pilibiica Socloeducativa vem sendo construir uma nova realidade diante do compromisso de defender as direitos das
criangas e dos adolescentes, tendo como diretrlz a coordenagao e articulagao de politicos publicas voltadas a protegao integral e a promogao de seus direitos.

SISTEMA SOCIOEDUCAT IVO

Cumpre dESCl'€V&ij inicialmente, o émbito das Unldades de Atendirnento Socioeducativo do Distrito Federal, quais sejam: Acolhimento inicial, Internagao Provisoria,
Internagao, Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestagéo de Sen/igo a Comunidade.

0 atendimento inicial ao adolescents a quem é atribuido o cometlmento de ato infracional é realizado no Ndcleo de Atendimento Integrado (NAI) a partir de agoes
conjuntas e intersetonais entre os diversos organs e politicas pflblicas que atendem os adolescentes apreendidos e suas familias. Até dezembro de 2019, foram atendidos
no NAI uma media de 410 (quatrocentos e dez) adolescentes e jovens por més.

A Internagao Provisoria restringe a iiberdade do adolescente ate o perlodo maximo de 45 dias, enquanto aguarda decisao judicial sobre o ato infracional cometido. No
Distrito Federal, a Unidade de Intemagao Pruvisoria de S50 Sebastiéo (UIPSS), em 2019, atendeu em media 126 (cento e Vinte e seis) e jovens do sexo masculino. Ja as
adolescentes e jovens em internagéo proviséria, sao atendidas na Unidade de Internagao de Santa Maria - UISM, corn média mensal de cinco adolescentes e jovens do
sexo feminino com esse tipo de medida.

A internagéo, por sua vez, é uma medida privativa da liberdade e constitui a medida socioeducativa mais gravosa, adotada pela autoridade judiciéria quando 0 ato
infracional praticado pelo adolescents se enquadrarnas sltuagoes previstas no art. 122, inclsos I, II e III, do ECA. Destaca-se que a internagao esté sujeita aos principios
de brevidade, excepclonalidade e respeito a condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Atualmente, no Distrito Federal, existem seis Unldades de Internagao que atendem cerca cle 690 adolescentes e jovens, quais sejam: Unidade de Internagao de Santa
Maria (UISM), Unidade de Internagao de Planaltina (UIP), Unidade de Internagao do Recanto das Ernas (UNIRE), Unidade de Intemagao de S50 Sebastiao (UISS), Unidade
de Internagao de Brazléndla (UIBRA) e Unidade de Internagéo de Saida Sistematica (UNISS). Dessas Unidades, a UIP e a UISS atendem exclusivamente adolescentes do
sexo masculino menores de 18 anos; a UISM atende adolescentes do sexo masculino menores de 18 anos e adolescentes e jovens do sexo feminine, de 12 a 21 anos
incompletos; a UNIRE atende jovens do sexo masculine, maiores de idade até os 21 anos lncornpletos; e a UNISS atende adolescentes e jovens do sexo masculino, de 12
a 21 anos incompletos, em usufruto de beneficio de saida sistematlca, isto é, que pcdem permanecer com suas familias aos finals de semana, semanaimente ou
quinzenalmente, para a preservagao dos vinculos familiares.

Cabe destacar que a Unidade de Internagao Feminina encontra-Se em construgao na Regiao Administrative do Gama, com 60 vagas e previséo de inicio das ativldades em
2020. Também esta' em fase de término de construgéo a Unidade cle Internagao de Brazlandia - UIBRA, corn 180 vagas. No entanto, ressaita<se que a UIBRA ja se
encontra em funcionamento, temporariamente em espago da Unidade de lnternagao de Sao Sebastiéo, corn 60 vagas, até que seu local proprio seja inaugurado.

Por seu turno, a medida socioeducativa de Semiliberdade tem 0 carater essencialmente extramuros, ou seja, a equlpe trabalha os aspectos psicossociais e vocacionais
visando a lnsergao dos socioeducandos a escolarizagéo, profissionalizagao e mercado de trabalho, assim como em outras politicas publicas, pautado na busca do exerciclo
da autonomia. Nesse contexto, os jovens sao diariamente acompanhados pela equipe de cada unidade para a elaboragao de estudos de caso juntamente com
o adolescente e sua familia para reflexéo sobre a medida. Diversas agoes tém sido executadas para a eficiéncia do atendlmento prestado aos jovens que cumprem Medlda
Socioeducativa de Semiiiberdade, como por exemplo, a busca por uma metodologia diferenclada para o atendlmento em semiliberdade, atentando-se as especificidades de
género, a humanizagao no atendlmento e ‘a busca por niveis diferenciados de exceléncia e qualidade. Nessa sentido, para além das possibilidades oferecidas pelo Estado
e suas politicas pdblicas, esforgos Foram unificados a fim de buscarem—se alternativas junto a sociedade civil, mas também utiiizando as habilidades pessoais dos
servidores Iotados nas Unldades, quando ha voluntariedade para tanto, com o intuito de que sejam criadas alternatives de ativldades dentro e fora das semiliberdades
que nao so ocupassem o tempo ocioso dos jovens acautelados, mas que, essenclalmente, lniclassem com perspectiva de éxito os processos ressoclalizativos destes e
com o “pontapé inicial" no resgate de direitos vilipendiados e na construgao de um programa de retornada da reinsergao social dos mesmos como cidadaos em plenitude
de direitos e conscientes de seus deveres.

Atualmente sao O6 (seis) as unidades de Semiliberdade, quais sejam: Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga I, Taguatinga II, Gama, além da Unidade Feminina do
Guara.

Por Fim, as medidas socioeducativas em meio aberto sao aquelas nao restritivas de llberdade aplicadas pelo Juizo da Vara da Inféncia e da Juventude aos adolescentes
acusados da prética de atos infracionais. Conforme o Estatuto da Crlanga e do Adolescente, as medidas. em meio aberta podem ser: adverténcla; obrigagao de reparar o
dano; iiberclade assistida (LA) e prestagao de servigo a comunidade (PSC). A Liberdade Assistida tem a finaiidade de acompanhan auxiliar e orientar o adolescente, sendo
fixacla pelo prazo minimo de seis rneses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituida, mediante o devido cumprimento dos objetivos a que se
presta. A Prestagao de Servigos a Comunidade se materializa na realizagao de tarefas gratuitas de interesse geral, por perlodo nao excedente a seis meses, junto a
entidades assistenciais ou programas govemamentais. Durante 0 ano de 2019 a gestao tornou mais agil o inicio do cumprimento das medldas de Iiberdade assistida e de
prestagao de servigos a cornunidade através da dinamizagéo dos processes de trabalho e ampliagao das vagas de PSC ofertadas por meio de termos de parceria e
execugao direta. No decorrer do ultimo ano mais de 2.000 (dois mil) adolescentes foram vinculados as medidas em meio aberto. O curnprimento das rnedldas em meio
aberto é reallzado por meio da reaiizagao de diversas ativldades de carater socioeducativo promovldo pelas equipes sociopsicopedagogicas junto aos adolescentes e suas
farnilias. Para isso, conta com 134 (cento e trinta e quatro) servidores, divididos entre as 15 unidades que executam o atendlmento socioeducativo em meio aberto, quais
sejam: Braziandia, Ceilandia Norte, Ceiléndia Sui, Gama, Guara, Nucleo Bandeirante, Paranoé, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Ernas, Samarnbaia, Santa Maria, S50
Sebastian, Sobradinho e Taguatinga.

0 planejamento das agoes desenvoividas no ambito da politica socioeducativa tern sido direcionado pelo Piano Decenal de Atendimento do Distrito Federal, que
estabelece diretrizes e metas a serem cumpridas em diversos eixos.

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO N0 PROGRAMA SEJUS MAIS PERTO DO CIDADAO

Particlpagfio do Projeto Horta no Programa SEJUS mals perto do cidadéo, com hortaligas produzidas e cultivadas pelos socioeducandos, bem como do Projeto
Panificagao, corn produgao e venda de produtos de panificagao pelos socioeducandos.

O Projeto Horta atende atualmente 26 (vinte e seis) adolescentes e jovens de S Unldades de Meio Aberto e Serniliberdade, bem como adoiescentes da Unidade de
Internagao de Santa Maria. Algumas hortas loca|izam—se nas proprias Unldades do Sistema Socloeducatlvo e outras na rede socioassistencial, como 0 Centro de
Convivencia, vinculado é Secretaria de Desenvoivimento Social (SEDES), de Taguatlnga, e a Escola Classe 15, vinculado a Secretarla de Educagao (SEDF), de Ceilandia.

Ambos os projetos capacitam os adolescentes do Sistema Socioeducativo a trabalhar; uns com o cultivo de hortas organicas, outros com a produgao de produtos de
panificagao, além de inseri<los ao mercado de trabalho e colaborar para a reconstrugao dos lagos familiares e sociais.

Além disso, ocorreram atendimentos da politica pifiblica 2'-1 comunidade, com atendlmento e esciarecimento da execugao das medidas socioeducativas, principalmente das
que $50 executadas em meio aberto.

Outras agfies foram desenvolvidas no Programa SEJUS mals perto do cidadéoz Oficinas de Mifisica e Contagao de Historias, desenvolvidas pelos profissionais do Sistema
Socioeducativo.

REFORMA E MANUTENQAO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Neste ano de 2019 fol reformada a Unidade do Atendirnento em Meio Aberto da Samambaia, bem como esta em vias de serentregue a Unidade de Atendimento em Meio
Aberto de Ceiléndia Norte. Alzualrnente, se encontra ern trérnite admlnlstrativo trés projetos basicos de reformas, um a ser reallzado na Unidade de Internagao do Recanto
das Emas, um na Unidade de Intemagéo de S50 Sebastiao e outro na Unidade de Internagao de Saidas Sistematicas.

Rotinelramente sao realizadas manutengoes preventivas e interventivas no ambito das Unldades do Sistema Socioeducativo, tais como o funcionamento adequado dos
equipamentos para fornecimento de agua nas Unldades, o funcionamento adequado dos geradores de energia, visando minimizar os riscos da interrupgio do forneclmento
de energia eletrica, entre outros.

CONSTRUQKO DE UNI DES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
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Conforme prevlsto no quadro de metas que se encontra em anexo, havia a previsao lnlcial de construgao de 04 (quatro) unidades de internacao no Sistema Socioeducativo
- Unidade Feminlna do Gama; Colonia Agricola de Sobradinho; Unidade de Internagao de Ceiiandia e Unidade de Intemagao de Samambala.

A Unidade Feminina do Garna foi construida, com previsao de inauguragéo ainda para esse segundo semestre de 2019. As unidades de internacao de Sobradlnho,
Ceiléndia e Samambaia nao foram construidas, enltretanto, fol construida a Unidade de Internagao de Brazlandia. A previsao de inauguragao do espago fisico da Unidade
de Internacao de Brazlandia é para o primeiro semestre do proximo ano.

ASSISTENCIA A05 ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL

Os adoiescentes atendidas pelo Slstema Socioeducativo experimentam vuinerabilidades sociais que demandam atengao prioritaria do Estado, familia e sociedade. De
acordo corn os dados do Anuario do Nucleo de Atendimento Integrado da Unidade de Atendimento lnicial (NAI/UAI), os adolescentes atendidas por esse servlgo possuem
idade entre 15 a 17 anos (85%), identificam-se como sujeitos de genera masculino (94%) e foram apreendidos por atos lnfracionais de roubo, trafico de drogas, furto e
porte de arma (78%). Eles residem em Regioes Administrativas como Ceilandla, Planaitlna, Samambaia e entorno (41%) e apresentam escolaridade entre o 6° ano e o 9°
ano do ensino fundamental (74%).

Esses dados revelam um perfil dos adolescentes que chegam ao sistema socloeducativo: pessoas em sltuagao de risco pessoal e social. Eles sac jovens que apresentam
defasagem escoiar e tém prejudicada sua progressao educacional e, consequentemente, a preparagao e ingresso no trapalho formal e protegldo. Esses adolescentes
residem em Regioes Admlnistrativas que demandarn investimentos em recursos sociais e economicos, historicamente marcadas pela existéncia da violéncia e pela
presenga do trafico de drogas como estratégia de subslsténcia. Os adolescentes atendidos pelo sistema socioeducativo sao sujeitos que, juntamente corn suas families,
necessitam seralcangados por politicas sociais que garantam a integralidade de sua protegi.-So social.

A partir do reconhecimento desse perfil, a medida socioeducativa atua para a garantia de direitos de forma a contribuir para prornocéo pessoal e social dos adolescentes
atendidos e suas familias. A socioeducacao é uma poiltica integrante do Sistema de Garantia de Direltos e, em consonancia com os principios e diretrizes do Sistema
Naclonal de Atendimento Socloeducativo (SINASE), deve se relacionar com as demais politicas sociais como educagao, esporte, cultura, assisténcia social, saude, dentre
outras, para possibilitar a protegao integral necessaria ao desenvolvirnentn do adolescente e, dessa forma, provocar fissures em ciclos de negligéncias, abandono e
violéncias historicamente experimentados por esses sujeitos.

Para alcangaresses objetivos o sistema socioeducativo do Distrito Federal tem construido um programa de atendlmento intersetorial com a participagao dos demais entes
do Sisterna de Garantia de Direltos. Portarias Conjuntas entre Secretaries de Estado tém organizado e qualificado o atendlmento com a participacao de politicas como
eciucagao, saude e trabalho. Acordos de Coopeiacao corn instituigoes piiibiicas e privadas tém possibilitado 0 acesso a diversos recursos sociais nas medidas
socloeducativas e a participagao da sociedade civil tem ampliado o compromisso social com a socioeducacao.

Pautadas no ECA, SINASE, Projeto Politico Pedagogico, Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo (PDASE), dentre outras normativas e diretrizes, as unidades
socioeducatlvas desenvolvem agoes seguindo os diferentes eixos estratégicos previstos no SINASE. Essas agoes séo pianejadas, coordenadas, monitoradas e avaliadas
pela gestao do sisterna socioeducativo que, a partirda realizagao de diagndsticos, estabelece metas gerenclais e pedagogicas a serem executadas.

Nesse contexto, no ano de 2019, foram desenvolvidas as seguintes acfies no sistema socloeducatlvo:

Eixo - Diversidade étnico-racial, géneru e orierltagao sexual

Os adolescentes do sistema socioeducativo nao devern ser objeto de nenhum tipo de discrimlnacao em razao de sua raga, cor, religiao, género, orientacao sexual ou
qualquer outra situagao, de forma a vioiar a protecao integral que lhes é assegurada. Diante disso, tem—se buscado atender as diversidades apresentadas por esse
publico a partir do planejamento, desenvolvimento e avaiiagao de agoes que respeitem sua identidade racial, de género, religiosa, dentre outras. A afirrnagao dessa
identidade e seu fortalecimento, também sad objetivos da acao socioeducativa que busca a preservacao da cultura e historia dos adolescentes.

Nesse processo, reconhece-se que aiguns grupos vivenciam de forma histérica violacoes de direitos devido as discriminagoes sociaimente experimentadas. Esses sujeitos
fazern parte de minorias que fogern aos padroes socialmente estabelecidos para participagao em espagos politicos, economicos e soclais, que os afastam do pieno acesso
a esses direitos. As politicas afirrnativas passam a ser importantes mecanismos para a reparacao dos prejulzos vivldos por esses grupos e acontecem no sisterna
socioeducativo a partir da garantia e encaminharnento a servigos por politicas de cotas como em cursos profissionalizantes, vagas de emprego, processos seletivos,
dentre outros.

Além disso, existe uma constante atengao em organizar 0 atendlmento socioeducativo de forma a garantir urn atendlmento nurnanizado que respeite as diversidades
experimentadas pelos adolescentes. Nesse sentido, fol puhlicada Portaria n° 507 que lnstitulu um Grupo de Trabalho para discutir e propor normativas e estratégias de
atendlmento a adolescentes LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, mulheres transexuais/travestis e homens trans) atendidas no sistema socioeducativo do DF. O Grupo de
Trabalho construiu minuta de Portaria que estabelece o dlrecionamento e normatizagéo do tratamento dispensado a populagao LGBT, tendo por objetivo: o respeito a
dlversidade sexual e de género, bem como a dignldade humana; a humanizacfio do atendlmento a populagao LGBT nas medidas socioeducativas; o acolhimento
responsavel da popuiagao LGBT dentro do sistema socioeducativo; e, a garantia plena dos direitos previstos em instrumentos legals a populagao LGBT, inclulndo a
lntegridade fisica e psicoldgica.

A criagao da Portaria encontra-se em andamento. Para garantir a efetiva execucéo cla Poitaria, apos sua publicagao, o Grupo de Trabalho planeja a realizacao de acoes
educatlvas sobre a tematica, capacitacao dos profissionais envolvidos no atendlmento socioeducativo e publlcagao de cartilha informativa sobre a Portaria. No entanto,
dlante da relevancia do assunto e de atengao que demanda no atendlmento a essa populacao, durante o ano de 2019 foram desenvolvidas diversas agoes para garantir o
atendlmento socioeducativo humanizado e direitos a populagao LGBT, como estudos de caso corn a rede de atendimento, encaminhamentos pam servigos de saude e
apoio a pessoas LGBT, acoes educativas para proflssionais com a participagao de especialisizas no tema, dentre outras.

Medida de Internagao

No ambito das Unldades de Internagao e Internacao Proviséria, ao longo do ano de 2019, foram realizadas rodas de conversa, palestras diversas e exiblgao de filmes com
tematicas relacionadas ao tema da diversidade étnico-racial, género e orientacao sexual, como por exemplo, sobre temas como masculinidades, sexuaiidade, relacoes
afetlvas, papéis de género, prevencao e uso da camisinha, feminicldio e gravidez na adoiescéncia.

Cabe destacar a semana da consciéncia negra, de 18 a 22 de novembro, na qual, em todas as Unldades, ocorreram atividades educativas e culturais, em parceria com os
nucleos de ensino.

Destaca-se ainda, na Unidade de Internacao de S50 Sebastian, o Projeto Masculinidade, com palestras semanais acerca desse tema, com duracao de 2 horas, por um
més.

Medida de Semiliberdade

Nas Unldades de Semiliberdade, foram reaiizadas ativldades relacionadas a reflexao e lnforrnagao sobre teméticas como violéncia de género e racismo. Parte das
atividades direcionou-se nao so aos adoiescentes, como também para suas familias.

Destaca-se que na Unidade de Semiiiberdade do Guara, especifica para atendlmento de adolescentes do sexo feminlno, as ativldades relacionadas a género tém
periodicidade semanai. Na Unidade de Semiiiberdade de Taguatinga, as ativldades relacionadas ao respeito a diversidade sao reaiizadas por meio de ativldades artisticas,
coordenadas pela especialista em artes plasticas lotada na Unidade. A Unidade de Semillberdade do Gama, além cle realizar atividade com as maes dos adolescentes,
sobre empoderamento da mulher, orientagao juridica e agoes preventivas a violéncia contra a muihei; participa das reunioes da Rede lntersetoriai de Enfrentamento a
Violéncia contra a Mulher do Gama.

Medidas em meio aberto

Além das reflexoes e encaminhamentos realizados a partir de demandas individuals dos adolescentes e suas familias relacionadas a esse Eixo, as unidades de Meio
Aberto realizam ativldades em grupos e ulzilizarn-se do acesso a cultura e a informacao como forma cle trabalharquestoes relacionadas s diversidade.

Dentre as ativldades realizadas em 2019, destacam-se: a Oficina inteiseccionalidade raga, classe, género, deficiencies e reiigiao, realizada na Geréncia de Meio Aberto de
Samambaia; o Projeto forge feminina, espaco de discussao sobre empoderamento feminine e sobre 0 machismo, na Geréncia de Meio Aberto de Taguatinga; e a
participagao da Geréncia de Meio Aberto do Gama na Rede lntersetorial de Enfrentamento s violéncia contra a Mulher do Gama. O Projeto Autoconhecer: destinado a
adolescentes do sexo feminino, tem por objetivos: desenvolver habiildades de inteligéncia emocional e para a tomada de escolhas assertivas; refletir sobre ouestoes
inerentes ao universe feminino; ressigniflcar questoes que gerem conflito/ dor; construlr metas, projetos e ou propositos de vida; motivar as adolescentes para que
compreendam que os sonhos podern se tomar reais. E, a Oficina amoi; género e sexualldade que promoveu refiexoes e orientacoes sobre sexualidade, desconstmcao dos
papéis sociais de género e onentagao sobre o uso de preservatives junto aos adolescentes em cumprimento de medida residenlzes em Samambaia.

Eixo - Educagao

Medida do Internacao

I ENCCEJA — Exame Naclonal Para Certificacao de Competéncias de Jovens e Adultos, para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL 2019), ocorreu em Outubro de
2019 e fol aplicado para 650 (seiscentos e cinquenta) adolescentes e jovens das unidades de internacao;

I ENEM - Exame Naclonal do Ensino Médio ocorreu em Dezembro de 2019 e fol apllcado para 160 (cento e sessenta) jovens das unidades de internacao;
I Concurso de redacao da DPU 2019: nesta edigao foram inscritas mais de 60 (sessenta) redagoes dos jovens das unidades de internacao, sendo que 3 (trés) destes

foram premiados.

Medicla do Semiliberdade

I Acompanhamento dos socioeducancios lnscritos no ENCCEJA, por meio da organlzagao de cursos preparatérios, com apoio de parcerias;
I Realizacao de oficlnas de redacao na Unidade de Semiliberdade de Taguatinga I;
I Desenvolvirnento de habilidades motoras, cognitivas e criativas, por meio de aulas de Desenho, na Unidade de Serniliberdade de Taguatinga II.

Medidas em meio aberto ~i g
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I Preparagao e acompanhamento dos soclooducandos inscritos no ENCCEJA, por meio da organizagao de grupos do oslzudo;
I Oilcinas Tematicas sobro “Educagao”, que traball-la com os responsévois e adolescentes sobre as questfios relacionadas ao clireito/dover do ostudai; tornando a

Famllia e os adoiescentes ativos no processu do formagéo educacional;
I Projetos de Leitura o parcoria corn 0 programa Mala do Livro.

Eixo - Esporte, Cultura e Lazar

Medida do Intornagio

I Oficina do Grafito dosonvolvida em parcoria com 0 Instituto Lumiar icontinuagao do projeto iniciado om 2018);
I Realizagao do carnpoonatos do futebol;
I Oficina do milislca o musicalidade corporal, oferecida por sewidores do sisterna socloeducativo o parcelros;
I Dficlnas do jogos teatrals e exprosséo omoclonal, com enfoque no desonvolvimenlzo do habiiidades socioemocionals como posicionamonto, ornpatla, comunicagéo n50

violenta, colaboragfio e reciprocidade;
I Oflcinas do RAP corn parcoiros do slstoma socioeducativo, como Emerson Franco e Vera Veronica;
I Oficina do Contacao de Histonas prornovidas por voluntarios do sistoma soclooducativo;
I \/isltas do adoioscontes em processo do finallzagéo do cumprlmonto da modlda socioeducatlva a ospagos cuiturais como Centro Cultural Banco do Brasll, teatros e

Cinemas;
I Sarau / Festival do rnuslca;
I Oficina de Poosla com Eliza Lucinda.

Medida de Semllibordade

I Atividados para arnpliagéo do acosso a cultura, ao esporto o an lazer por meio do passeios e visitas, seguidos do roflexfios o acosso a informagao, tais como: grupo
do musicoterapla com passeio na Ermida dom Bosco; Cinema a progo popular om parceria com o Espago Itau do cinema; Sarau Cuitlvarte no IFB Gama; etc.

I Cursos, aulas e oficinas: auias de artesanato; xadrez oflcina do DJ (realizada pela rapper \/EFEI Veronika); aulas de decopagom do garrafas; etc.
I Futebol nas quadras e reaiizagéo de Torneio do Futobol entre Unldades do Semiiiberdado;
I Projoto Jovom Atieta, incentivo aos taientos no Futebol, com orlentagao ospeciaiizada, na Unidade do Semiliberdade do Taguatinga II;
I Aulas do Dosonhos e oficlnas artistlcas na Unidade do Semliiberdade do Taguatinga 1;
I Cine debates: apresentacéo de fiimos soguldos do debates.

Meclidas em meio aberto '

I Atividaclos para ampiiagao do acosso a cultura, ao esporte o ao lazer, por meio do passelos o vlsltas, seguidos de refiexfies o acesso a informagéo, tais como:
espotacuios do teatro, exposlgfaes do arte, sessoes de cinema, visitas a monumentos da cidado, feiras tomatlcas, eventos osportivos e locals do lazer aos quais
ncirrnalmento n50 tém acesso em sua cornunidade do Ofigom.

I Projoto do audiovisual, om parcoria com a Secrotarla do Seguranga Pubilca: atende a adolescentes om cumprlmento do prestagao do sorvigos a comunidade por rnoio
do desenvolvimento de naoiiidados para a produgao audiovisual.

I Cino UAMA: exibigao de videos curtos o longas—metragens, explorando ten-nas especificos com vistas a promover debates que favorogam reflexfies sobre a roalldade
vivenclada pelos adolescentes om seu cotidiano.

I Guerrelros da Periferia: ativldades dlversificadas, cum foco nas areas do cultura, artos e musica. Frequentomente sfio convidados artistas que, além do rnostrarem
seu trabalho, compartllham do suas hlstérlas do vida corn os (as) adolescentes participantes. Também sac realizadas ativldades externas, do forma a ampllar a
vlvéncia ostética e cultural dos (as) participantes.

I Futebol da Quebrada: trolnos preparatorios de futobol, soguldos por rodas de conversa sobre tomes diversos. Além das ativldades semanais é promovldo um torneio
somostral com a participagao do times parceiros e do jogos amistosos em lugares diversificados. Colaborando para a participagao dos jovens intoressados na
profissionalizagéo, por meio do esporte, em procossos soietlvos e marlutengao dos que ja ostao ern treinamento om catogorias de base.

I Campeonatos do jogos do tabuleiro: realizagéo do campeonatos mensais do jogos. Apesar do espirlto compotitivo, a atividade aconteco em cllma do paz o diversao,
mostrando a importancia do carator iudico das ativldades socioeducatlvas.

I Partlcipagao om festivals cuiturais: construgao e fortaieclmento de redes com produtores do festivals cuiturais que 550 realizados om Brasilia. 0 objetivu é
apresentar aos jovens a cultura como forma de insergao profissional, além do ampllarem suas oxperiénclas artistlcas partlcipando das ativldades cuiturais. Através do
oflclnas e experiénclas profissionais pontuais, alguns jovens (vinculados e ogrossos) tém tldo oportunidades reais do trabaihar na assisténcia do produqéo,
cenografia, e outras fungoos da aroa de organizagao do eventos culturais.

I Aulas do esportes em parceria corn os Centros Oifmplcos.
I Parcorla com 0 Projeto M505 Dadas com o Futuro, que oferece cursos diversificados como Educagao Comunitarla, Futografia, Xadroz, \/ioléo e hlp—hop.
I Oficlnas do artesanato e produgao artistlca por meio da escrita, dosonhos e outras técnicas.

Eixo - Sainde

Medida de Internagfio

I Publicagao do Protocolo Operacional Padréo do Enforrnagem (POP) das unidades do inlzornagéo e internagao provlsoria;
I Capacitagao das oquipes do enfermagom das unidades de internagao o do lntornagéo provlsorla em parceria com o Conselho Regional do Enferrnagem (COREN);
I Langarnonto do Protocoio de Atengéo e Prevongéo a0 Suicldio do Adoioscontes das Unldades Socioeducativas do Atendimento lnlcial, Intornagéo e do Internagéo

Provisoria do DF;
I Capacitagao de 65 profissionals que atuarn nas unidades soclooducatlvas do atendlmento inicial, lntemagéo e internagao provisdria no uso do Protocoio do Protoculo

do Atongao e Prevengao ao Suicidio de Adoiescerltes das Unldades Sociooducatlvas do Atendimento lnlcial, Intemagfio e do Intornagao Provisorla do DF, por meio do
curso “Procodimontos o cuidados em sltuagéo do rlsco de suicidio".

I Roalizagao do campanhas de vacinagéo e do atuailzagao da situacao vacinal dos adolescentes do sistema sociooducativo.

Medida cle Semiliberdado

I Oflcinas e ativldades em grupo, organizados pelas Unldades e om parcoria com a rede do protegao social, sobre as tematlcas do uso abuslvo do drogas e saude
sexual e reprodutiva.

Medidas em Meio Aberto

I Oficinas e ativldades om grupo, organizados peias Unldades e ern parcerla com a rede de protegao social, sobre as tornaticas do uso abusivo do drogas e sailide
sexual e reprodutiva.

I Terapia Comunitaria lntegrativaz atlvldado terapéutica em grupo, que constroi lagos soclais por meio da fala, apoio emocionai, troca do experiéncias o prevongao ao
adoecimento.

I Oficina Tematlca - “Autoostln-la": promove a compreensao sobre o que é autoestima e sobre como desenvoivé-la através do autoconhecimento e da apropriagao das
habliidades/potoncialldades individuals. Provoca rofiexoes sobre os modos do reiacionamento consigo, com 05 outros o com as situagoos vlvonciadas cotidlanamente.
Reconhecer as dlforengas ontro as varlas necessidades quo so apresentarn a nos o os sentimentos onvolvidos na resolugao do cada uma delas.

I Grupo Familiar - “Atondirnonto no CAPS": promovo espago do interagao entre as familias, a equlpe e a rede local, priorizando 0 fortalocirnonto dos vinculos farniliares
como uma estratégia do acompanhamonto sociooducativo, a partir da promogao do Cldadanla, orientagao o instrumentalizagao de lniormagfies por pane das familias
para acesso a Rode do Atendin-lento.

I Constolagéo Familiar: é um método psicoterapico que traball-la as en-iogées o energias que acumulamos. Possibiilta comproender corno ostes fatores influenciam na
tomada do decisao e reverter aspectos negatlvos que trazom desequllibrlo. S50 atendidos adolescentos e suas familias.

Eixo - Abordagem familiar o comunitaria

Medlda do Internagin

O atendlmento as famiilas fol reallzado pela equlpe de especialistas, por meio do atendlmento presoncial lndivldualizado, por telofono o em grupos rnultifamiliares. As
equlpes também realizaram visita domlciilar.

Algumas ativldades para as famiiias foram desenvolvidas nas Unldades do lnternagéo e Internagao provisoria, sobretudo, em comomoragao a datas festivas, como dia das
mfies, dia dos pais e Natal.

l_Destaca-so, ainda, a reallzagao do grupo multifamiliar no Nilicleo do Atendimento Integrado, com 0 objetivo do prestar informagoos acorca do processo lnfracional, acosso
a rede socioasslstenclal, dentre outras. As reunifies foram realizadas com parceiros da Educagao e Saude, que fomocoram orlentagfios acerca da redo do arnparo nas
referidas pollticas publlcas.

Medicla do Semlliberdade

Além do atendimentos individuals e visicas domiciliares voltados para elaboragao e acompanharnonto das rnetas dos Pianos Individuals do Atendlmonto, as familias
partlciparn de ativldades ern grupo do carater informative o do fortaiocimento familial: As Unldades também organizam confratornizagao om comomoragao a datas fostivas
e oflcinas.

A Semiiiberdade realize encaminhamontos e ostaboloce divorsas parcorias com a rode do protegao social com objotlvo do proporcionar a lnsorgao comunltaria dos
adolescentes e de suas farnliias. Ainda, exocuta agfios informativas voltadas a garantia do diroitos o ao oxorcicio da cidadania.

Medidas em meio aborto

O acompanhamonto socioeducativo nas Unldades do Meio Aberto prevé atendlmentos individuals o grupais aos famliiaros, bom como vlsitas domiciilaros, com o objetlvo
de promover reflexfies e construgfio de novos projetos do vida, fortaiecer os vlncuios e a fungao protetlva da familia.

As famillas partlcipa dalelaboragao e acompanhamenlto do Plano Individual do Atendimento, estabelecondo rnetas para a ressignificagfio do cotidianc a serem cumpridas
poles adolescontes, ilias e equlpe socioepslcopedagoglca.
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Dentro as divorsas ativldades reaiizadas corno os grupos familiaros periodicos, confraternlzagoes e da participagao das equipes nas redes locais do protecao social,
ciestacamos alguns projotos realizados nas unidades tais como: Café com Rosas, reallzado pola GEAMA Brazlandia, para as adolescontos, maos e irmas, com objetlvo do
tratar do empoderamento feminino, rosiliéncia, autoestlrna, violéncia do género o outras quostoes pessoais e iamiiiares; Grupo Familiar‘ reallzado pela GEAMA do Gama,
promove ospago do intoragao entre as farnilias o a redo local com o objetivo do prornovora Cldadanla, orlentagao e lnstrumontalizacéo do informacoos para acosso a Rode
do Atendimento; Curso do tapogarla para maos, roalizado pela GEAMA Santa Maria, oferoco proflssionalizacéo por meio do artesanato com croché, produzlndo tapetes
e/ou outras pegas para vonda; Famllia Parcelra, projeto reallzado pela GEAMA Scbradinho, com objotlvo do sensibilizar os familiaros e rosponsavols sobre a roievancia do
ofetivo acompanhamento dos socloeducandos (as) no procosso soclooducatlvo; Terapia comunitarla com os pals dos adolescontos, projeto reallzado pela GEAMA
Taguatlnga, que visa crlar vlnculos e fortalecer lacos sociais.

Eixo - Profissionalizagao/Trabalho/Provldéncia

A inclusao do aproximadamente 300 (trozentos) adoiescentes do sistema sociooducativo na aprondizagorn proflssional, foi uma grande agao realizada om 2019. A partir
dossa politica publlca os adolescentes passaram a tor acosso a quaiificagao o insorgao profissional, recebonclo salario por hora trabalhada com as dovidas garantias e
protegfies trabalhistas. Nas unidades do meio aborto e semiliberdade, a partir do articulagoos com instituigfios parceiras como o Ministério Pdblico do Trabalho no Distrito
Federal e no Tocantins (MPTDFT) e agénclas formadoras, os adolescontos lngressaram om diferentos instituigfios publicas o privadas contratados como jovens aprondizes.
Nas unidades do internagao, a politlca do aorendizagem profissionai fol intonslficada a partir da asslnatura do um Acordo do Cooporagao Técnlca reallzado com 0 MPTDFT,
Tribunal do Justiga do Distrito Federal e Territérios (TJDFT), Ministério Publico do Distrilo Federal o Territdrios (MPDFF), Defonsoria Publica do Dlstrito Federal (DPDF) e
Servigo Naclonal do Aprondizagom Industrial (SENAI).

A asslnatura dosse Acordo do Cooporacao instituiu o Programa “Modida do Aprendlzagem no DF” o, por meio desta mutua colaboragéo entre os particlpes, fol possivel a
lmplantagao da aprendizagem profisslonal nas unidades do lnternagao do sistema socioeducatlvo. O acordo torn vlgéncla do 24 (vlnte o quatro) moses, a contar da data
do sua asslnatura, em 15 do outubro do 2018, podendo ser prorrogado por perlodo acordado entre as partes.

Fol assinado poias instituigoes participes o Primelro Tormo Aditivo ao Acordo do Cooporagao Técnica N" 03/2018, publlcado no DODF n° 19, ern 28 do janeiro do 2019,
quando houve a adoséo do Son/lgo Naclonal do Aprendizagem Comorciai (SENAC) ao reforido Acordo do Cooporagao Técnlca. O aditivo perrnltiu a adesao do érgaos
odblicos, entidades e pessoas juridicas do dlrelto privado som fins lucrativos ao roferido Acordo de Cooperagao, do forma a dar consecucao ao objeto originaimento
pactuado, além do ampiiar as oportunidacles e vagas do aprondizagem para 0 publico atendido.

Vale ressaltar que, no que so refere a oferta do cursos profissionalizantes o ativldades ocupacionais no sistema socioeducatlvo, para sua roalizagao avalia-so o caréiter
pedagoglco da atividade e as condicoes do particlpagao dos adolescentes. Busca-so promover ativldades que respeitem o perfil dos adoloscentes e as especificidades da
medida socioeducativa aplicada.

Em 2019, foram ofertadas aos adolescentes do sistema socioeducatlvo ativldades profisslonalizantes a partir do parcorias lnstitucionais com a Fébrica Social, SENAI,
SENAC, Universidade do Brasilia (UnB), dentro outras. Ocorreram também momentos dentro das unidades socioeducativas corn ativldades tematicas divorsas que
permearam o universo da empregabiiidade e do mercado do trabalho, como por oxemplo, as Oflcinas do Criativldade, ofertadas pelo Contro do Intogragao Empresa-Escola
(CIEE).
AbBi><0, 580 apresontadas ossas o outras agoes roalizadas por cada medida socioeducativa:

Modida de lnternacao

Nas Unidades do Internacao, atualmonte, sao realizadas dez turmas do aprendizagom profissional, com participagao do 144 (cento e quarenta e quatro) socioeducandos.
Os aprondizes que participam do Programa sao contratados por um perlodo de 10 moses, rocebendo o valor de R$ 434,00 (ouatrocentos e trinta e quatro reais) mensals,
além do férlas e 13° salario. Os cursos do aprendizagem sac:

I Unidade do Intornagao do Santa Marla: Curso do Assistente Aclmlnistrativol SENAI - inicio 19/D8/2019 e tormino 30/06/2020; duas turmas corn 15 (quinze) aprondizos
cacla‘

I Unidade do Internagao do Rocanto das Emas: Curso do Plntor Residencial e Dry Wali/ SENAI - iniclo 19/DB/2019 e término 18/06/2020; duas turmas, uma com 15
(quinzo) o outra com 16 (dozesseis) aprendizes;

I Unidade do Intemagao do S50 Sobastiao: Curso do Aprendizagom Profisslonai Comerclal em Sorvigos Administratlvos/ SENAC - 16 turma iniclada com 13 (trezo)
aprendizos, em 27/O5/2019, e com prevlsao do término para 27/03/2020; 23 turma iniclada com 17 (dezossote) aprondizos, om 19/08/2019, o com previsio do
término para 18/06/2020;

I Unidade de Internagéo do Planaltina: Curso do Aprendizagom Proflssiorial Comercial om Servigos Administrativos/ SENAC - 15 turma iniclada com 12 (doze)
aprondlzes, em 27/05/2019, e com previséo de término para 27/03/2020; 23 turma iniclada com 11 (onze) aprendlzos, ern 19/08/2019, o com previsfio do término
para 18/O6/2020.

I Unidade do Internagao do Braziandia: Curso do Aprendlzagem Profisslonai Comorciai em Servigos Administrativos/ SENAC: duas turrnas lniciadas com 15 (quinze)
aprendlzes em cada, em dezembro de 2019, e com previsao do término para outubro do 2020.

Outras ativldades desenvolvidas, relacionadas a proflssionaiizacao, foram:

I Projoto Diroito para a Liberdade: projeto desonvolvido por meio da cooperagao que entre si celebramm a Secretarla do Estado do Politicas para Criancas,
Adolescontes o Juventude do Distrito Federal, a Secretaria do Educagao do Distrito Federal, a Defonsoria Pubiica do Distrito Federal e a Vara da Infancia e cia
Juventuclo do Tribunal do Justiga do Distrito Federal o Territorios. O roforido Projoto visa capacitar adoloscentos o jovens om cumprimento do medida socioeducativa
de intemagao no que so refere as tematicas em direitos basicos com foco na “Cidadanla e Educacao ern o para os Diroitos Humanos". As aulas foram ministradas na
Unidade do Internagéo do Saida Sistomética — UNISS, com térrnino das ativldades em agosto de 2019;

I Curso do capacitagao profissionai do Operador do Computadoi; reallzado em parceria com a Dofensoria Pubiica do DF, o Ministério Pubiico do Trabalho e 0 Sen/ico
Naclonal de Aprondlzagom Industrial (SENAI), para adolescentes o jovens da Unidade do lntornagao do Salda Sistematlca. A primoira turma inlciou om junho/2019 e
encerrou em sotembro; a segunda turma iniclou em sotembro e foi conciufda om dezombro/2019;

I Curso do Plzzaiolo, ofertado pelo Sorvigo Naclonal de Aprendizagem Comorcial - SENAC, na Unidade do Intemagao do Planaltina, duragao do 160 horas, iniclo em
14/10/2019 o termirio om 19/12/2019, particioagao do 20 socioeducandos.

Ressalta-so, ainda, a reaiizagao do ativldades ocupacionais e oficinas, a saber:

I Projeto Acolhldaz Inscrlgéo dos adolescentes no CIEE para partlcipagao em processes seletivos do jovem aprendiz e estagio;
I Coletivo Coca- Cola: oncaminhamonto para curso do proparagao ao mercado do trabalho na area do varejo.
I Cursos do lnformatica o tecnologia desenvolvldos em parceria com a instltuigao Clsco Netacad;
I Oficina Vozes da Cidadanla — Projeto Onda, desenvoivida em parcoira com o Instltuto do Estudos Socioeconomicos (INESC), que atua na area da empregabilldade e

poosla;
I Curses do capacitagao profisslonal desenvolvldos om parceria corn o Institute Cultural Caminhos (ICC), por meio do projeto Quobrada em Cena, corn turrnas do

WebTV, do odigao do video, do foto-flimagom, do ernpreendedorismo digital e do produgao musical;
I Curses do capacitagao profissional desenvolvldos em parceria com a instituigao Transforme, com turmas do odigéo do video, oporador de camera e empreencledorismo

o vivéncias;
I Atlvidades do horticulture, lnformatica basica e panificacao, desenvolvidas por servidores das unidades;
I Oficina do ecolavagern desenvolvido em parceria com instituigao Restauia Car;
I Projeto Literario: adolescontes sio levados a reflexfies que ressignificam a historia e projetos de vida por meio da ioitura corripartilhada do obras literérias e

produgao de toxtos;
I Projeto do extensao na Unidade do Internagio do Santa Maria, em parceria com o Instituto Federal do Brasilia (IFB) ~ “Entre Ervas que Curam e Poesias que

Libortam, vou Reoscrevendo rninna Historia”;
I Encaminhamonto e insergao em cursos profissionalizantes realizados no Contro do Juventude do Massoterapia o Cuidador do idosos;
I Oflcinas artistico cuiturais e do capacitagéio reaiizadas em parceria com instituigoos soclais com curso preparatorio para o mercado do trabalho, curse do reciclagem,

curso do produgao téxtil, danga contomporénea, danga africana e aitesanato;
i I Curso do intornet ofortado aos adolescentos em parceria com a CISCO'l

I Cursos corn certificagao, realizados em modalidade do Educagao a Disténcia (EAD), como “Comunicagao escrita para o trabalho”, “Postura e lrnagem profissional” e
“Empreendedorismo como opgao do carrelra";

I Oficina do criativldade (CIEE);
I Oflcinas profissionallzantes do barboaria, gargom e atendimento ao cllente.

Modida de Somiliberdade

I Parcorias para cursos profissionalizantos, tais como: Atendimento ao Clionte e Oriontacao para o mercado do trabaiho, om parceria com a ONG Filhos do Brasil; Curso
do operador do con-iputador do SENAI; Curso na Defonsoria Pubiica do DF on-i parceria com 0 SENAI; cursos do informética om parceria com o SENAC; cursos om
parceria com 0 Céu das Artos; parceria corn o projeto Educacao Livre que oferoce ociucagéo gratuita e divertida por meio do uma piataforma digital;

I Oficinas proparatérias para entrevistas, insercao no mercado do trabalho e empreendodorismo, realizado pelas eduioos das Unldades;
I Insorgao do adolescentos em divorsas processes seletivos visando obter vaga em estégio romunerado e jovem aprondiz;
I Participagéo dos adolescentes como monitoros no II Simposio Naclonal em Sociooducagao;
I Cursos do capacitagao desenvolvldos pelas oquipes das unidades com ativldades do confeitaria e doces, pizzaiolo, deseni1o,fotografla o rodagao;

Medidas em meio aherto

I Projeto Meu Papol: produgao do papéis e cadernos que possibilita aos adolescontos a aprendizagem do técnicas do artosanato, podondo colaborar com a inclusao
produtiva dos (B5) jovons por meio da atividade emproendodora.

I Cursos do capacitagéo desenvolvldos por ontidados parcelras: com turmas de Plntura de Imovels, Gargom, Marconaria, Caboieiroiro, Manicure e Design do unha
Maquiagorn, Emoroendodorismo, Audiovisual e Desenho, Atondimento ao Clionte, Maqulagem, Operador do microcomputador.

I Insergao do adoloscentos em divorsos processes seletivos visando obter vaga em ostagio romunerado o jovem aprendiz;
I Atlvidades em grupo, organizadas pelas equlpos das Unldades, para promover refloxfios sobre as habliidades e comooténcias dos adoloscentos, associadas ao mundo

do trabalho; participagao em entrovistas, entre outras.
I Participagao om festivals culturais: construgao e fortalecimento do recles com produtores do festivals culturals que sac realizados om Brasilia. O objetivo é

apresentar aos jovens a cultura como forma do insorgao profissional. Através do oflclnas e oxperiéncias profissionais pontuais, alguns jovens (vincul dos e ogressos)



tém tido oportunidades reais de trabalhar na assisténcia de produgao, cenografia, e outras furigfies da area de organizagao de eventos culturals.
I Profissionalizagao em parceria corn o Museu de Planaltina: séo direcionados adolescentes para emprego temporario nas exposigoes realizadas.
I Projeto Vocé na Foto: proporcionar aos socioeducandos fotos obrlgatorias para insergéo em atividades do profissionallzagéo, educacionais e outros.

Eixo - Seguranca

Nas Unldades de lnternagao, Internagao Proviséria e Atendimento lnlcial foram realizados alguns encontros entre 05 Gerentes de Seguranga, Coordenagao do lriternagao e
SUBSIS na perspectiva de buscar estratégias para efetivar, na prética, os procedimentos de seguranga ja estabelecidos no PS5, como agao definidora de abordagens de
seguranga preventiva e protegao aos adolescantes/jovens, servidores, familiares e demais parceiros envolvidos no processo de socioeducagao.

Buscando garantir a escolarlzagéo dos (as) adolescentes/jovens nas Unidades de Internagéo e Internagao Provisoria, foram refeitas as escalas de trahaihos dos agentes
socioeducativos, definindo equipes especificas, conforme necessldade, para atuarem no ambiente escolar.

Nesse interim, a nova estrutura de cargos da SEJUS contou também com o Chefe do N|.'|cleo de Dlsciplina, proporcionando uma reiagao diaria, mais proxima e efetiva,
entre as equlpes de seguranca e o nucleo escolan Essas agoes proporcionaram em 2019 um aumento significativo de adolescentes/jovens nas atividades escolares
dia'rias, chegando a 75% de rnédia de encarninhamento diario para as ativldades escolares.

O levantamento sobre ocorréncias disciplinares nas Unldades do lnternagao, Internagéo Proviséria e Atendimento Inlclal demonstrou, clararnente, que 75% das infragdes
ocorrem no arnbiente do modulo de convivéncia coletiva, seja nos alojamentos ou nos patios.

Diante desses dados, registra-se a importancia da reorganizagéo das equlpes, adequando formas de trabalho visando garantir o encaminharnento dos(as)
adolescentes/jovens para as oficinas profissionallzantes, ativldades esportivas, culturais, de lazer e recreativas, além também, da llberagao de servidores para a
participagéo em cursos de capacitagao due foram amplamente ofertados pela SEJUS em 2019.

Outro objetivo relacionado é a reducéo de ocorréncias disciplinares, principalrnente, as de natureza grave. De forma geral, no levantarnento realizado, houve redugao das
infragoes ao con-ipararmos todas as Unldades. Algurnas unidades, como Unidade de Intemagao de Planaltlna, Unidade de lnternagao de Sao Sebastiao e Unidade do
Internagao de Brazlandia ja apresentaram essa redugao de forma especiflca. Mas, esta sera uma meta para 2020.

REALIZAQAO DE EVENTOS NO SISTEMR SOCIOEDUCATIVO

Dentre varias agfies desta Secretaria de Justiga e Cidadania no ambito do Sistema Socioeducativo, elencarnos alguns eventos realizados:

I Conferéncias Llvres e a Conferéncia Distrital, para debater os eixos tematicos da X1 Conferéncia Nacional dos Direitos da Crianga e do Adolescente - CNDCA;
I Realizagéo do 45 edigao do Festival de Mdsica “No Ritmo da Socioeducagao” na Unidade de Internagao de Santa Maria;
I Realizagao do II Torneio de Futsal com a participagao de adolescentes das unidades de semiliberdade;
I Realizagao do VI e do VII Torneio de Futebol da Quebrada, com a participagéo de adolescentes das Unldades de Meio Aberto, egressos e comunidade;
I Langamento do Protocolo de Prevengao e Atengao ao Suicidlo de adolescentes nas unidades socioeducativas de atendlmento lnlcial, lnternagao e internagao
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I Festa junina nas Unidades de Intemagao e Internagao Provisoria;
I Formatura do Projeto Vozes da Cldadanla, desenvolvido em parcelra com 0 Instituto de Estudos Socioeconomicos (INESC), que atua na area da ernpregabilldade e

poesia;
I Eventos de comernoragao do dia das macs, nas Unidades de Intemagéo e Internagao Provisoria;
I Sernana de Valorizagao para Vida, nas Unldades de Internagéo e Internagéo Provisoria, realizada sob a coordenacéo dos Nucleos de Ensino;
I Realizagfio da La Semana Rosa, promovida pela Secretaria de Estado de Justlga e Cidadania nas Unldades de lntemagao do Recanto das Emas e de Saidas

Sistematlcas, ern alusao ao outubro rosa;
I Realizagao doll Sirnposio Nacional em Socioeducagao: desafios da pratica socioeducatlva na altualidade. O evento reallzado em Brasilia pela SEJUS, UnB e Grupo de

Estudos e de Pesquisa em Desenvolvimento Hurnano e Socioeducagao (GEPDHS), contou com a presenga de 416 particlpantes de todo 0 Brasil, oferecendo 64 sessfies
do ativldades entre conferéncias, mesas redondas, comunlcagoes e apresentagoes de palnéis. A0 todo foram 226 trabalhos apresentados. Ressalta-se o carater
participativo e inclusivo do evento que reuniu profissionals da area, adolescentes do sisterna socloeducativo e estudiosos do campo da socioeducagao.

I Formatura SENAI: quatro turrnas, duas da Unidade de Internagao do Recanto das Ernas - UNIRE e duas de Santa Maria - UISM. Total de 49 formandos, 26 da UNIRE,
no curso de Pedreiro e Revestirnento; e 23 da UISM, no curso de Assistente Administrativo, ambos com aulas teoricas e praticas realizados pelo SENAI. 0 evento de
formatura foi reallzado com a participagao dos familiares dos socioeducandos, em 14 de agosto, na Unidade do SENAI do Gama, para os aprendizes da UISM; e, em
15 de agosto, para os aprendizes da UNIRE, no Polo de Justiga, Cultura e Cicladania do DF — Forum Desembargador Jorge Duarte de Azevedo.

I Realizagao do Dia do Socioeducador: Anualmente, no dia 28 de outubro, é comemorado o dia do Servidor Publico. Neste ano, a SEJUS promoveu uma atividade
especial para os Servidores Pdblicos do Sistema Socioeducativo. A programagao contou com apresentagao musical, entrega de certlficados a servldores aposentados e
urn rnornento especial de compartilharnento de experiéncias vividas como socioeducadoi; aberto a todos os profissionals do Sistema Socioeducativo do DF. Nesse
sentido, os servidores tlverarn a oportunidade de compartllhar histérias marcantes de atendimentos técnicos, de acompanhamentos ou acautelamentos de urn
adolescente, ou mesmo na relagao com os colegas de trabalho.

POLiTICAS PUBLICA5 oz ENFRENTAMENTO As DROGAS
As Politicas Publicas de Enfrentarnento as Drogas no arnblto do Distrito Federal tém como ohjetivo a execugao de programas em trés eixos, quais sejam: 1) Prevengao, 2)
Tratamento e 3) Relnsergao Social. Seu alicerce principal pode ser encontrado na Politica Nacional sobre Drogas, prevlsta no Decreto n° 9.761/2019. Alinha-se, também, a
Lei Federal n° 13.840/2019, que dispoe sobre o Sistema Nacional de Politicas Publlcas sobre Drogas, as condigoes de atengao aos usuarios ou dependentes de drogas e o
flnanciamento das politicas sobre drogas. Atualmente, a Secretaria de Justiga e Cldadanla tern parceria corn 12 (doze) Comunidades Terapéuticas, as quais tratam os
acolhidos que se submetem ao tratarnento voluntarlo em regime de residencia. Para verificagao do Plano de Trabalho das Comunidades, a legislacao vigente exige que
haja executores para o acompanhamento e fiscalizagéo da parceria. Hoje todos os executores atuarn em ativldades relacionadas ao enfretamento as drogas, o que
possibilita uma maior lnteragao entre as Comunidades.

EVENTOS RELACIONADOS As Po|.iTrcAs ANTIDROGAS
De Janeiro a Dezembro de 2019

I REINSERC/7\O SOCIAL DE DEPENDENTES QU1M1COS: No dia 21 de janeiro de 2019, iniciaram as negociagoes para implementagao do projeto de reinsergao social em
parceria com a Escola Técnica de Ceilandia com o desdobramento das tratativas. No dia 10 de feverelro de 2019, foram encamlnhados acolhldos para os cursos
profissionalizantes. A parceria fol feita com a Secretaria de Educagao e possui como objetivo proporcionar aos adictos que coricluiran-i o tratarnento capacitagao
profissional para reinsei-l~|o5 no mercado de trabalho.

I PARTICIPAQAO DO PROJETO SOCIAL “BARBA NA RUA": No dia 10/O2/2019, fol realizada visita ao Setor Comercial Sul para atendlmento e orientagao a populagao em
situagao de rua. Objetivo: divulgara agoes antidrogas realizadas pela SEJUS e encaminhar os interessados para tratamento. Foram 09 pessoas encaminhadas.

I VISITA CULTURAL: No dia 22/02/2019, os acolhidos ern tratarnento na Comunidade Terapéutica Institute Crescer assistiram as apresentagdes (coral e orquestra
sinfonica). Objetivo: Propiciar a participagao dos acolhidos em ativldades culturais, visando a melhoria do tratamento e buscando a interagao entre a rede de
assisténcla. Foram 30 pessoas acolhidas.

I TRABALHO EM REDE: No dia 27/02/2019, a SEJUS particlpou de uma agao corn aproximadamente 30 (trinta) pessoas na cidade do Paranoa, coorclenada pela
Adrninistragao Regional com participagao da Comunidade Terapéutica “Criagéo de Deus”. O objetivo fol distribuir sopa para a populagao de rua. Na ocasiao, foram
prestadas orientagoes e encaminhamento para as cornunidades terapéuticas dos interessados em tratamento de forma voluntéria. Foram encamlnhadas 06 pessoas.

I CARNAVAL SEM DROGA5: No dia 05/03/2019, a SEJUS particlpou da campanha de Carnaval “Respeito a Cidadania”. 0 objetlvo fol a distribuigéo de folders e material
grafico, cnamando a atengao para curtir o carnaval sem drogas. Foram distribuidos aproximadamente 3.000 itens em materials graficos.

I PREVENQAO NA ESTRUTURAL: No dia 16/04/2019, a SEJUS partlclpou da ar;5o “Ser Crianga", na Associagao Viver Espago de Convlvéncia e Fortalecimento de Vinculos,
corn o objetivo de traba|har_corr1 a criarigada e a juventude de Santa Luzia (Estrutural) a preverigao as drogas. Foram 150 alunos.

I PALESFRA SOBRE PREVENQAO AS DROGAS: Foi realizada no dia 09/04/2019, no Centro de Ensino fundamental do Paranoa, palestra com os adolescentes com o tema
“Preveni;5_o as Dro_gas”. O obje_tivo fol orientar os jovens quanto aos perigos advindos do uso e abuso de drogas. Piiiblico atingido: 40 alunos.

I PRE\/EN(;AO EM SAO SEBASTIAO: Foi realizada uma “Roda de conversa" com os adolescentes residentes de Sao Sebastiao, com a finaiidade de alerta-los quanto aos
maleficios do uso e abuso de_ drogas. 40 (adolescentesl.

I VISITA A0 MUSEU DA MEMORIA CANDANGA: Foi realizada visita ao museu com 30 acolhidos da Cornunldade Terapéutica “Caverna de Adulao". 0 objetivo foi
promover aos acolhidos em tratamento a oportunidade de conhecera historia de Brasilia por meio da arte.

I BLITZ El_)UCATlVA COM A PRF: A SEJUS participou, em parceria com a Pollcia Rodoviaria Federal, do uma Blitz na BR O60, com distribulgao de material grafico e
orientagao quanto aos maleficios do uso e abuso de substéncias pslcoativas. O objetivo foi alertar sobre o dia Intemaclonal de Combate as Drogas, que é reallzado
na data de 26/06/2019. Pdblico atingido: 150 pessoas.

I CAPACITAQAO DE LIDERANCAS RELIGIOSAS — FAMILIAS FORTE5: Fol realizada no dia 24/06/2019, na Igreja “Sara Nossa Terra”, no Sudoeste, palestra para lideres de
igrejas com o tema “Uso e Abuso de Drogas". 0 objetivo foi orientar e divulgar 0 programa com relagao ii prevengao sobre 0 uso e abuso das drogas. Piiblico
atingido: 20 pessoas. I

I FORMATURA 005 ACOLHIDOS DA PARCERIA REALIZADA COM A ESCOLA TECNICA DE CEILANDIA, INICIADA EM JANEIRO: Cinco dependentes quimicos se formaram
nos cursos tecnicos de administragéo, iniormatlca, logistica, elétrica residencial, predlal e recursos humanos. Participaram desta fase piloto as Comunidades
Terapéuticas “Cavema de Adulao" de Planaltina e a “Renovando a Vida", de Ceilandia.

I Sensibilizagao Rapensando — Estrutural (200 pessoas): Por meio de parceria da SEJUS e o Projeto Rapensando, estudantes e professores participarn de apresentagao
artlstlca com musica, danga, graflte conscientizando sobre os males a saiide e ao convivio social que a drogadigao causa;

I Torneio de Futebol CEF D2 — Estrutural (280 alunos): A Coordenaofio Regional de Ensino da regiao, escola e SUBED organizaram torneio de futebol com os alunos para
conscientizar e incentlvar sobre a pra'tica de esportes como medida preventive ao uso e abuso de drogas;

I Par‘tiCipal;50 nos 60 anos da Arquidiocese de Brasilia — local: Sol Nascente [70 pessoas): Parceria com a Arquidiocese de Brasilia, oferecendo roda de conversa com
Grupo de l‘l'll,llUE ajuda Narcéticos Arlénimos, corn a ONG Federagao Amor Exigente e prestou orientagao ao trabalho de prevengao ao uso de drogas e diretrizes para o
encaminhamento as Comunidades Terapéutlcas cadastradas junto a SEJUS;

I Eggglpagao da apresentagéo do agoes com Caes farejadores da PCDF A Cruzeiro (600 alunos): Ativldade lddica aos alunos e professores com caes farejadores da

I Seminado em Dependéncia Quimica — EGDV (100 sen/ldores): Fn.|to de uma parceria entre a SE5 e a SEJUS, o evento abordou os desafios e resultados de politicas
piliblicas que assistarr1,tarnbém, os servidores pdblicos;

I Langamento do Projeto Bike Geracao do Renda (1 evento): Em 17/10/2019, foi feito 0 langarnento do projeto na Secretaria do Trabalho, 0 qual busca a reinsergéo
social e economi a de pessoas que se encontram ern estado de vulnerabilidade social;

I Participagao da nauguragao do Centr0_de triagem - 24 horas do institulo crescer: Iriauguracao da casa de passagem onde os usuarios poderao permanecer durante
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30 dias contando com atendlmento médico ospecializado 24h. A ideia é que neste periodo, eles sejam dosintoxicados o possam llvremente escolher uma forma para
vencer a dependencia. A casa do passagom é rnantida pelo Instituto Crescer;

I Prevengao Escola Zilda Arns — Itapoa (1200 alunos/professores): Roda do conversa com alunos e professores sobre os males a saiido an uso e abuso de drogas Iicitas
e ilicitas. Aplica-so a dinamica da caixa do perguntas da prevengao;

I Café da manha com a populagao em situagao do rua - Nilicloo Bandeirante (50 pessoas): Na manha do dia 21/11/2019, foi reallzado urn café da manna para a
realizagao do um mon-lento do confraternlzagao com o objetivo do incluire valorizar as pessoas em situacao do rua;

I Encaminhan-ionto do dependentes qulmicos para tratamento (2 pessoas): O TJDFT sollcitou 0 acolhimento, em comunidades terapéutlcas parceiras, do duas pessoas
que buscaram tratamento ao passarem polas audléncias de custodia no mes de novembro;

I Programa Poquenos Roparos: No dia 03/11/2019 fol ofertado o Programa do Pequenos Reparos aos dependentos quimicos que so encontram om faso final de
tratamento ou ja concluiram. Este programa é oxocutado pela Secretarla do Desenvolvimento Economico;

I Aplicagao do questionario para idontificagao do porfil socloeconomico do dopendento quimico om tratamonto no DF (350 pessoas): Foi reallzado questlonérios nas 12
comunidades terapéuticas do Distrito Federal com objetivo do identificar o porfil do doperidento quimico em tratamento;

I Averiguagao do dendncia om face do Centro Terapeutico Oasis (1 comunidade terapéutica): Apurou a denilmcia formalizada em desfavor do Contro Terapéutico Oasis,
que fica localizado na regiao administratlva do Planlatina-DF;

I Publicagao dos editais reforentos aos convénios firmados com o Govorno Federal: O odital visa capacitor profisslonais, coordenadores e monitores das Comunidades
Torapéuticas credenciadas ou om fase do crodenciamento junto ao CONEN-DF. Outro odital visa contemplar cerca do mil famlliares do dependentos quimicos do
Distrito Federal, em diforentos contextos, por meio do oriontagoes sobre o uso indevido do drogas, codepondéncia, formagao do multlplicadores e distribuigao do
cestas béslcas.

I Finallzagao do Projeto Suporagao da populagao em situagéo do rua e dependentes qulmicos: A SEJUS, SETRAB, SEE, SE5 o SEDES finalizaram a proposta do projeto de
superagao da populagéo em situagao do rua e dependentes quimicos com o objetivo de executa-lo em 2020.

imagem: Blltz educativa da prevengao

lmagem: Blitz educativa da prevengao

POLITICAS DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS NO PROGRAMA SEJUS MAIS PERTO DO CIDADAO

Foram reallzadas entre os moses do mango a dezembro 10 (dez) ai;6os sendo uma a cada més em divorsas Regidos Administrativas do Distrito Federal com oferta do
diversos servigos. A Sejus, na ocasiéio, realizou encaminhamentos para as cornunidades Torapéuticas, entregou material grafico, realizou enquetes para verificar o indico
do uso do Drogas nas RAS. Objetivo: Divulgar o trabalho do Govorno do Dlstrito Federal no que dlz respeito ao tratamento, Prevengfio e Relnsergao. Pifiblico atingido:
Aproximadamente 1.850 (pessoas).

PROGRAMA DROGAS, Paevougio E Acfio
O Programa: Drogas, Prevengao e Agao visa prevenir o uso indevido do drogas em espagos educacionals e sociais do Distrito Federal. Trata-so do uma proposta
interventiva que busca a qualidade nos caminhos do prevengao as drogas dentro da escola e na comunidade para a construgao de uma Cultura de Paz som Drogas, que
repercuta em toda a sociedade e em seus diversos espagos. Através da prevengao, acredita-so que algumas medidas podem dlminuir o uso indevido do drogas, evitando
danos e riscos a sociedade. Logo, pode-se dizor que a prevengao se caracteriza como uma pratica educative e a escola é um espago promlssor para a efetlvldade dosto
trabalho.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019

I HIP-HOP NA5 ESCOLAS: Atlvidade cultural com rnusica e palestra para jovens do 13 a 17 anos com o objetivo despertar nos jovens o interesse por mdsica e alorta'—
los quanto os rnaleficios do uso e abuso de drogas. Foram 65 alunos.

I FESTA DA FAMILIA: Ativldade realizada na escola com a participagao da entidade “Amor Exigente” destinada aos pais do alunos, com o objetivo do alerta-los quanto
a coo dependéncla e os caminhos que devem soradotados no caso do tor algum familiar onvolvido com o uso ou abuso do drogas. Foram 20 familias.

I DIA DA FAMILIA NA ESCOLA: Atividade realizada na escola com a participagéo da ontidade “Amor Exigente" dostinada aos pals do alunos, com o objetivo do aler‘l:a-
los quanto a coo dependéncla e os caminhos que dovem ser adotados no caso do ter algum familiar envolvido com o uso ou abuso do drogas. Foram 35 familias.

Irnagem: Palostra para familias - Amor exigente

I I SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS NAS ESCOLAS: Foi reallzado no Rogiéo Administrativa do Coilandia, com o objotivo do fortalocer a rode do
atendlmento e lovar oriontagio e palestras com diversos temas para professores, alunos o pals quanto ao uso e abuso do drogas.

I Tomeio do Futebol (280 alunos): Tomelo do Futebol 02 da Estrutural o objetivo Foi lovar ontretenimento para os alunos e abordar a tematlca drogadigao;
I II Seminario de Enfrentamento as Drogas nas Escolas (150 profissionais): Foi reallzado na Regiao Administrative do Planaltina - Fruto do uma parceria entre a

Secretarie de Estado do Educagéo e a Secretaria do Estado do Justiga e Cidadania, 0 evento tom contribuido para a capacitagao do orientadores educaclonais,
psicélogos, pedagogos e consolhelros tutelares no que concerne a execugéo das politicas sobre drogas no érnbito do Distrito Federal;

I Prevengéo as Drogas — Escola CED Stella do Chorubins (70 alunos): Por meio do parceria da SEJUS o a ONG Fedoragio Amor Exigonte, alunos vivenciam, em urna roda
do conversa, os problomas, as consoquéncias o algumas sequelas provenientes do uso e abuso do drogas licitas e ilicitas;

I
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llTl8Q€l’l'lZ Prevengao 6 agao.

I Prevengao Empresa Flora Minuano (700 funclonarios): Trabalho corn os funcionarios da empresa Minuano em Luziania - GO. O objetivo foi alertar as farnilias quanto
os maleficlos causados pelo uso do drogas;

I Premiagao Torneio do Futebol CEF 02 (350 pessoas): Houve o encerramento do Campeonato do Futebol na Estrutural com entregas de medalhas e troféus para os
ganhadores, apresentagoes artisticas realizados pelos alunos e professores, com a presenga do divorsas autoridades daquela Regiao Administrative;
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~ Jiu—jitsu nas Escolasz Aula Jiu—jitsu realizada pela SEJUS para alunos da Regiao Administrative do Sol Nascente (71 alunos) e na Ceiléndla (130 alunos). Objetlvo
incentivar 0 esporte trabalhar a prevengao;

v Prevengéo ao EJA — Brazlandia (120 alunos): Foi realizada uma roda de conversa corn os alunos, da Regiao Administrative de Brazlandia para falardo uso e abuso de
drogas e os maleficios que podem causar aos usuarios;

0 Prevengao Escola Classe Cerémica da Bengéc - S50 Sebastian: (100 alunos): Fol realizada uma roda de conversa com os alunos, para falar do uso e abuso de drogas e
os maleficios que podem causar aos usuarios;

~ Prevengéo CED Fercal (300 alunos): Houve na Regiao Administrative cla Fercal urna aula de Hip Hop, abordando a temética drogadigao, com o objetlvo de chamara
atengéo dos alunos para a prevengao an uso e abuso do drogas;

I Prevengao no Projeto Campeao (350 jovens): Por meio do parceria da SEJUS e o Projeto Raoensando, alunos de artes marciais e comunidade participam de
apresentagao artistlca com mlfisica, danga, grafite conscientizando sobre os males a sadde e ao convivio social que a drogadigao causa;

I III Seminério de Enfrentamento as Drogas nas Escolas (100 profisslonais): Foi reallzado no Gama com a participagéo de mais duas Regipnals Administrativas — Santa
Maria e Recanto das Emas. O evento tem contribuido para a capacltagao de orientadores educacionais, psicoiogos, pedagogos e conselheiros tutelares no que
concerne a execugao das politicas sobre drogas no ambito do Dlstrlto Federal;

Imagem: Seminério de Enfrentamento as Drogas

~ Prevengao CEM 08 Santa Maria (40 alunos): Por meio de parceria da SEJUS e a ONG Federagéo Amor Exigente, alunos vivenciam, em uma roda de conversa, os
problemas, as consequéncias e algumas sequelas provenientes do uso e abuso de drogas Iicitas e ilicitas;

~ Desenvolvimento de enquete: visa fazer diagnostics local sobre 0 contato e o Consumo de alcool e outras drogas;
~ Projeto “Ser Crian:;a": O Projeto Ser Crianga “Drogas to Fora", teve por objetivo trabalhar a prevengao ao uso e abuso cie drogas no ambito escolar de forma lfildica

(pega de teatral). O Projeto alcangou 30.018 (trinta mil e dezolto) alunos da rede cle ensino.

lmagem: Projeto Ser Crianga

POLiTICAS PUBLICAS EM DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS NO DISTRITO FEDERAL

O Conselho dos Direltos do Idoso é composto por 16 rnembros tituiares, sendo B representantes da socieciade civil e 8 representantes do govemo. No exercicio de 2019
foram substituidos os representantes do governo e, para isso, a SEJUS atuou no encamlnhamento dos processos de designagao e posterior publicagao pela Casa Civil.

O CNPJ do Fundo dos Direltos do Idoso foi reativado. Assim como, uma conta corrente foi aberta, referente ao Fundo do Idoso, junto ao Banco de Brasilia—BRB, lzornando
possivel 0 Cadastro Nacional junto ao Ministério da Mulher, da Famllia e dos Dlreitos Humanos.

Em margo de 2019 foi inaugurado o 1° Telecentro de Atendimento a Pessoa Idosa no Brasil, em Ceilandia, regiao administrative que conta com uma populagao numerusa
de pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa aconteceu ainda durante as primeiros 100 dlas da gestao Ibaneis Rocha. O Telecentro fol instalado no Centro Unificado de
Artes e Esportes do Sol Nascente e integra 0 Programa Viver — Envelheclmento Ativo e Saudavel cla Secretaria Nacional de Prornogao e Defesa dos Direltos da Pessoa
Idosa - SNDPX, do Ministério da Mulher, da Famllia e dos Direltos Humanos. O programa doou 8 computadores completos para inlciar o funcionamento do projeto, que
busca proporcionar a populagao idosa um leque de opgfies de aprendlzados e fomentar conhecimentos e avangos intelectuais, Fora do seu arnbiente cotidiano,
rninimizando a lacuna existence entre as pessoas idosas e a vida moderna, tenda ern vista a importancia que a lnformatica e a intemet assurniram no cotidlano da
humanidade. A proposta do programa é ser referéncia no processo de otirnizagao de oportunidades para inclusao digital e social assegurando a participagao da pessoa
idosa para elevar sua qualidade de vida. Nesta perspectiva, os campos de agfio do programa envolvem: tecnologia, educagéo, sadde e mobilidade fisica. As quatro
vertentes do programa buscam assegurara valorizagao da pessoa idosa, ante a socieciade, consicleranclo a tutela da autonomia, o protagonlsmo e o empoderamento das
pessoas a partir dos 60 anos.

Imagemi 1° Telecentro de Atendimento a Pessoa Idosa no Brasil

Diante dos excelentes resultados Obtidos no primeiro Telecentro, durante o ano foram lnaugurados mais 2 Telecentros, sendo 1 localizado no Recanto das Emas e outro
na Administragao Regional de Sao Sebastian. Os Telecentros com ativldades voltadas para as pessoas idosas, contam com um espago de informética, contendo 15
computaclores cornpletos. Os idosos se inscrevem no proprio local do programa e séo seleclonacios para terem aulas de inclusao digital, tais como: aprender a manusear
computaclor, nogoes sobre o pacote Office (Word, Power Point e Excel), aprender a verlficar uma notlcia falsa, utilizar smartphones (intemet mobile) e redes sociais.

Indicadores de Desempenho por Programa de Govemo
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1411 - TAXA DE $U5$[5/
ADOLESCENTES ATENDIDOS SECRIAN AEM SUAS NECESSIDADES °/o 82 31/12/2014ANUAL 90 95 100 100 93,72 100 100 100 /U0 sllgl
BASICAS /OE 5
Justificativa: 2016 - Taxa de adolescentes atendidas em suas necesslciades basicas, como alimentagao, vestuario, higiene. Meta superada, atingindo 93,72“/Q, o que
dernonstra eflcacia nas agoes da Secrianga, no atendlmento das necessidades dos adolescentes sob custodia do Estado.
2017 — Taxa de adolescentes atendidos em suas necessidades basicas, como alimentagao, vestuarlo, hlgiene meta superada, atlnglndo 100%.
2018 - Taxa de adolescentes atendidos em suas necessidades bésicas. Também foram atendidas 100% dos adolescentes, em suas necessldades bésicas. Destaca-se,
portanto, que tpclas as Unldades de prlvagéo e restrigao de Iiberdade asseguraram os itens basicos necessérios para us adolescentes, como allmentagao, apoio para
documentagao, acesso a meios de comunicagao, visita de familiares, integrldade fisica e psicologica; bem como, em todas as Unldades do Slstema Socioeducativo foram
garantidos os direitos
2019 - Foram atendidos 100% dos adolescentes em suas necessldades baslcas (allmentagao e itens de higiene pessoal). Além da prestagao de sen/igos bésicos, ha apolo
para emissao de documentagao, acesso a meios de comunicagao, visita de familiares, integridade fisica e psicplogica, bem como escolarizagao, profissionalizagao, safide,
es orte, cultura e lazer.
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Coordema /
1409 - TAXA DE $\,IB$1S/
ADOLESCENTES ATENDIDOS SECRIANQANAS MEDIDAS DE MEIO % 01/01/0001ANUAL 70 70 70 70 63,07 84 68,36 60 /UO 51101
ABERTO / OE 6

Justificativa: 2016 - Taxa de adolescentes atendidas nas medidas de meio abeito, considerando as medidas de meio aberto, sendo prestagao de servigo a comunidade e
liberdade assistida em relagao ao total vinculado ao sistema socioeducativo, totaiizando 63,07”/0, ahaixo da meta com perspectives de atendlmento nos préximos
pen'odos.
2017 - Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto, considerando as medidas de meio aberto, sendo prestagao de servigo a comunidade e llberdade
assistida em reiagao ao total vinculado ao sistema socioeducativo, totalizando 84%.
2018 - Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto. Foram atendidos 6B,36% em medidas em Meio Aberto daqueles sentenciados para o cumprimento
destas.
2019 - Foi utiiizado o efetivo de cada medida socioeducativa no ililtimo dia de cada ano para calculo do percentual cle vinculagoes em medidas em meio aberta.
1410 - TAXA DE
ADOLESCENTES ATENDIDOS
NAS MEDIDAS PRIVATIVA5 °/n 01/01/0001 ANUAL 30 30 30 30 36,93 47,74 100 40 /UO 51101
OU RESTRITIVAS DE /, OE 6
LIBERDADE
Justificativa: 2016 — Taxa de adolescentes atendidos nas medidas privativas ou restritivas de liberdade, em contra partida a taxa de meio aberto, traduz o complemento
de acioiescentes vinculados a medidas restritivas ou privativas de liberdade, total de 36.93%. A meta nae fol atendida por diversas agdes que independem diretamente
da Secrianga. Busca-se atingir a meta nos proximos anos.
2017 — Taxa de adolescentes atendidos nas medidas privatlvas ou restritivas de liberdade, em contra partida a taxa de meio aberte, traduz o complemento de
adolescentes vinculados a medidas restritivas ou privativas de iiberdade, total de 47,74%.
2018 — Taxa de adolescentes atendidas nas medidas privativas ou restritivas de liberdade, em contra partlda a taxa de meio aberto, traduz o complemento de
adolescentes vinculacios a medidas restritivas ou privativas de liberdade.
2019 - Foi utllizado o efetivo de cada medida socioeducativa no ultimo dia de cada ano para calculo do percentual de vinculagoes em medidas de internagao e
semiliberdade.
1402 - TAXA DE Sub rDteca/
CONSELHEIROS TUTELARES SECEIANCA
E CONSELHEIROS DE ~ % 01/01/0001 ANUAL 60 80 90 100 B0 80 B0 60 /U0 SL101
DIREITOS EM FORMAQAO / OE 4
CONTINUADA
Justificativa: 2016 - Taxa de conseiheiros Tuteiares em formagao, em 2016, 80% dos Conselheiros Tuteiares (160 pessoas) passararn per forrnagoes vinculadas as suas
fungfies. As formagfies foram oferecidas a todos 05 Conselheiros Tutelares, atingindo 0 contingente de 200 pessoas. Por motives diversos (afastamento por férias,
doengas, motives pessoais) 20% dos consell-ieiros tutelares (40 pessoas) nap participaram das capacitagoes.
2017 - As forrnagoes foram oferecidas a todos os Conselheiros Tutelares. Por motives diversos (afastamento por férlas, doengas, motives pessoais), 20% dos
conselheiros tutelares nae participaram das capacitagoes.
2018 - Taxa de Conselheires Tutelares em formagao, ate outubro de 2018, 30% dos Conselheiros Tutelares, passaram per formacoes vinculadas as suas fungées. As
formagoes foram eferecidas a todos es Conseiheires Tutelares. Por motives diversos (afastamento por férias, doengas, motives pessoais) 20% dos Conseli-ieiros Tutelares
nap participaram das capacitagoes. Inforrnamos que pela Lei Distrital n° 5.294/14, todos os conselheiros devem passar por forrnagoes para aprimoramento de sua pratica.
Informamos que
2019 - Foram ofertadas aos Conselrieiros Tutelares 7 turmas da capacitagao para 0 Sistema de Informacfies para Infancia e Adolescéncia - SIPIA CT, com 35 vagas cada,
totalizando 245 vagas, nllimere superior a ciuantidade de Conseiheiros atuantes no DF, no entanto, tivemes a adesao de, semente, 117 Conseiheiros.
1401 - TAXA DE CRIANQAS E
ADOLESCENTES
PROTEGIDOS PELO
PROGRAMA DE PROTECAO A %
CRIANQAS E ADOLESCENTES
AMEAQADAS DE MORTE DO
DF - PPCAAM/DF

Subprotecal
SECRIANQA01/01/0001ANUAL so 7o as so 100 100 100 100 /U0 51101
/OE4

Justificativa: 2016 - Taxa de crianqas de adolescentes protegidos pelo programa cie Protegao a Criangas e Adolescentes Ameacados de Morte do DF- PPCAAM-DF, em
Z016, todas as criangas e adolescentes (e seus respectivos famlliares, quando necessario) que procuraram as portas de entrada do programa, com comprovada arneaga de
morte, foram incluidas no programa.
2017 - Taxa de criangas e adolescentes protegidos pelo programa de Protegao a Criangas e Adolescentes ameagados de merte do DF- PFCAAM-DF. Em 2017, todas as
criangas e adolescentes (e seus respectivos familiares, quando necessario) que procuraram as portas cle entrada do programa, corn comprovada ameaga de merte, foram
incluidas no programa.
2018 - Taxa de criangas de adolescentes protegidos pelo programa de Protegao a Criangas e Adolescentes ameagados de merte do DF- PPCAAM-DF, sornando a
quantidade de protegidos, ao longo de janeiro a outubro de 2018, foi de 100% da quantidade de vagas disponlveis (50 vagas) utilizadas porcriangas e adolescentes (e
seus respectivos familiares, quando necessario) que procuraram as portas de entrada do programa, com comprovada ameaga de merte e foram incluidas no programa.
2019 - Todas as solicitagfies de inclusfio foram atendidas pelo Programa do PPCAAM, totalizande 79 pessoas pretegidas.
1403 - TAXA DE COORPSI
SOCIOEDUCANDOS SUBSIS/
ATENDIDOS NAS OFICINAS % 01/01/0001 ANUAL 20 40 60 B0 76,94 65,93 73 100 SECRIANQA
PROFISSIONALIZANTES E /UO 51101
OCUPACIONAIS / OE 4
Justificativa: 2016 - Taxa de socioeducandos atendidas nas oficinas profisslonalizantes e ocupacionais, dentre as eficinas profissionalizantes e ocupacionais ofertadas,
76,94“/D dos jovens incluidos no sistema socioeducativo puderam ser capacitados/ocupados. O que demonstra uma taxa superior ao que foi estabelecido.
2017 - Taxa de socioeducandos atendidas nas oficinas profissionalizantes e ocupacionais, dentre as oficinas profissionalizantes e ocupacionais ofertadas, 65,93“/o dos
jovens incluidos no sistema socioeducativo puderam ser capacitados/ocupados.
2018 - Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto. Considerando os indicadores acima, é possivel observar que 73% dos edolescentes do Sistema
Socioeducativo do DF foram atendidas em eficinas profissionalizantes e ocupacionais; bem como foram atendidas nas medidas de lnternagao e semiliberdade todos
aqueles sentenciados para o cumprimento dessas medidas.
2019 - Todos es adolescentes participaram de mais de uma moclalldade de atlvidadipor més.
1412 - TAXA DE UNIDADES Dir Inform
DO SISFEMA e
SOCIOEDUCATIVO COM Tecno|ogia/SISTEMA DE % 85 31/12/2014ANUAL 90 95 100 100 90 75 95 76 SECRIANCA
MONITORAMENTO /UO 51101
INFORMATIZADO / OE 6
Justificativa: 2016 - Taxa de unidades do sistema socioeducatlvo com sistema de monitoramento informatizado, meta atendida considerando o mimero de unidades do
sisterna secioeducativo com sistema de monitoramento informatizado implantado sobre o numero total de unidades do sistema secioeducativo. Algumas agoes estéo em
andarnento para manutengao e Continuidade do processo de monitoramento.
2017 - Taxa de unidades do sistema socioeducativo com sistema de monitoramento informatizado considera e niiimero de unidades do sistema socioeducativo corn
sisterna cle moniteramento informatizado implantado sobre o nijmero total de unidades do sistema socieeducativo. O indice apurade caiu devido a falta dos recursos
necessaries.
2018 - Taxa de unidades do sisterna socioeducativo Com sistema de monituramento informatizado. Niimero de unidades do sistema socioeducativo com sistema de
monltoramento informatizado implantado sobre o ntimero total de unidades do sistema socioeducativo. Algumas agoes estao em andamento para manutengao e
continuidade do precesse de moniteramento. Foram adquiridos storages de armazenamento para atender as unidades UAI, UIP, UISM e UIPSS, pois as mesmas estavam
com os equipamentos danificades.
2019 - Do total de 502 cameras lnstaladas nas Unldades do Sistema Socioeducativo, 122 estao inoperantes em fungao de caréncia de manutengao predial, o que acarreta
inoperancias do SWITCHES, controladores das referidas Cameras. O rnodelo proposta da solugao, contempla, gravagoes de Minimo de 11 dlas, para as Unldades: UNIRE,
UIP — S50 Sebastian e UNISS - Recanto das Emas.
1668 - ALUNOS _ SUPRED/
ALCANCADOS PELAS AQOES SEJUS / U0DE PREVENC/KO CONTRA O PESSOA 0 31/12/2016ANUAL 30.000 30.000 30.000 30.000 18.961 25.000 38180 30018 44101/OE
USO E ABUSO DE DROGAS
Justificativa: 2016 - O indice foi alcangade através da articulagao cle agfies integradas nas diversas areas (saiide, educagéo, seguranga pilblica, cultura, esporte e lazes)
de modo a garantir a interseterialidade da Politica sobre Drogas; através do projeto escola cornpartilhada. Que tem como 0 objetivo e missao de desenvolver e coordenar
as politicas sobre drogas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de diversos alunos ern escola publica e particular.
2017 - A impossibiiidade de alcance deste indice de desempenho deve-se, entre outras razfies, por nao haverequipe de pesseal em quantitative suficiente a demanda de
atendimentos indicados. Alern da caréncia na area de qualificaqao técnica para a execugao de ativldades do Programa. Ni-So obstante o exposto, as constantes alteragfie
na gestao cla Secretaria e as substituigoes de equipes intelras por novos servidores também comprometeram a continuidade regular dos projetos.
2018 — Este nilimero fei superado especiaimente devido a implementagao de dois Projetos de Prevengao no combate ao uso de drogas: projetos "Ser Crianga" e
"RaPensando". O primeiro, corn 174 (cento e setenta e quatro) intervengfies de prevenqéo em 80 (oitenta) coiégios de ensino pré-escolar; e o segundo, com S0
(cinquenta) inten/engoes em 25 (vinte e cinco) coléglos de ensino fundamental da Regiéo Administrative da Ceilanclia.
2019 - A Secretaria de Justiqa firmou parceria corn a OSC Vila dos Sonhos no desenvolvimento do Projeto Ser Crianga, que teve como objetivo trabalhar com Cl'i8l'l(;8S da
rede pifiblica na prevengao ao uso e abuso de substancias psicoatlvas.
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5

consideragao os indicadores de oualidade do vida.

o que reforgou sobremaneira a impossibilidade de alcance da meta do lndicador.

Justificativa: 2016 - O indice fol alcangado, néo como se pretendla. mas dentro geral foi bastatnte satisfatorio. Garantiiu a implementagao, efetivagao e melhorla do
programa, a<;6es e atividades de reducéo da dernanda (prevencao, tratamento, recuperagao e reinsergao social e ocupacional) e redugao de danos, levando em

2017 - Os resultados poderiam ter sido maximizados com a ampliagao do efetivo de sen/idores e/ou a criagao de novos cargos em comissao para compor a estrutura
adminlstrativa do CONEN. Além disso, os recursos orgamentarios suplementares destinados ao Edital de Chamamento n° 01/2017 somente foram liberados em SET/2017,

2018 — O cumprimento da meta fica correlacionada a uma maior oferta de vagas para acolhimento. Considerando que somente em Dezembro de 2018 foram assinados
novas parcerias por meio de Termos de Colaboracao, espera-se o atingimento da meta para o exerclcio 2019.
2019 - No primeiro serrlestre de 2019, 10 (dez) acolhldos de comunidades terapéuticas foram matrlculados na Escola Técnica de Ceilandia, 50% dos acolhidos concluiram
os cursos técnicos. No segundo semestre, 09 (nove) acolhidos foram matriculados na mesma Institulcéo de Ensino, 04(quatro) entraram no mercado de trabalho.
1669 - FAM1LIAS

Quii/nco)

ALCANCADAS PELAS AQDE5 _ SUPREDI
D9 PROGRAMA "AME, MAS FAMILIA 0 31/12/2016 ANUAL 1.000 200 200 200 1.341 120 228 0 44101/OE
NAO SOFRA" (DEPENDENTE 5

SEJUS/ U0

papel na prevengao das drogas. ~

pela SEJUS.
2019 - O convénio que trata do Projeto Ame Mais Nap Sofra teve o chamamento Pubiicacio no DODF n“ 230, do dia 04 de deze mbro de 2019.

Justificativa: 2016 - A superagao da meta foi conquistada em virtude do programa de informagao, apoio e orientagao as famllias de dependentes quimicos e de
preservagao ao abuso de drogas, por meio da unidade de apolo no qual sao prestados orientagfies individuals as familias; curse de multlplicadores sociais, composto por
palestras de especialistas, depoimentos de grupos de apoio. Realizada campanha virtual prevengao da Rede, cartazes com intuito de sensibilizar as familias p. 0 seu

2017 - O indicador de desempenho relative ao Programa AME, MAS NAO SOFRA nae foi alcangade como desejado porque também esbarra na insuficiéncia quantitativa de
equipe de pessoai. Ha também a caréncia de qualificacao técnica para a execugao das atividades do Programa, bem como, alteragoes constantes na gestao da Secretaria
e substituigoes de equipes de pessoal por novos servidores, o que comprometeu o regular andamento das ag6es.
2018 - Embora o numero alcangado tenha superado o indice desejado de atendimentos, poder-se—ia ser maior case a estmtura da Subsecretaria de Enfrentamente as
Drogas, criada por forga do Decreto n°. 38.994, de 18 de abrll de 2018, tivesse contempiado em sua estrutura um Nocleo de Atendimento proprio para as famllias. Deste
mode, o atendlmento ocorre basicamente em agoes de prevengoes realizados em Mutiroes da Cldadanla, Agoes Globais, Mutiroes da Crianga e outros eventos realizados

0001 - PROGRAMA PARA OPERAQAO ESPECIAL

Execugae Orgamentéria e Financeira

A950/Suhtitulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidaclu

9041 - CONVERSAO oe |.xcem;A PREMIO EM PECUNIA 229900,!) 1179900,00 BB6493,54 sss49a,s4
0004 - CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA-SECRETARIA DE JUSTIQA E ClDADANIA~DlSTRITO
FEDERAL

229900,0 579900,00 319241,85 319241,B5

0089 ~ CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA-SECRETARIA DE POLITICAS PARA CRIANCAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 600000,0 567251,69 56725l,69

9050 - RESSARCIIMENTOS, INDENIZAQDES E RESTITUICOES 47DDD0,0 1333900,00 346371,58 327136,6D

0042 — RESSARCIMENTOS, INDENIZAQOES E RESTTTUICDEESECRETARIA DE POL1TICAS PARA CRIANQAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE—DISTRITO FEDERAL

0 863900,00 345758,64 325523,66

6978 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAQOES E RESTITUIQDESSECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL

47000O,D 470000,00 612,94 612,94

TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAQAO ESPECIAL 699900,00 2513800,!!!) 123236542 121363D,14

Conversao de Licenga Prémio em Pecfinia
Més Ivalor IQuantidade Servidores
JAN I0 Io
FEV Io Io
MAR I0 Io
ABR I16s.547,02 I1
MAI I0 I0
JUN I2os.142,9s I2
JUL I171.79o,s2 I2
AGO I33.7s9,91
SET lso.54a,32
OUT I5B.033,90

I1
I1
I3

NOV Iva.-as1,7z I26
DEZ i131,s97,91
TOTAL Isas.s1z,2s

I47
I81

Ressarcimento Servidnres Requisitados - 2019
Servidor ICed. ITOTAL
1 Inorr Ins 193361.30
1 ICBMDF Ins 105.791,73
2 I Igs so4.1s3,os

5002 - GESTAO, MANUTENQAO E SERVI§OS A0 ESTADO — SOCIAL

Execugao Orqamentaria e Financeir

Aqaol Su btitulo Lei Despesa
Autorizada Empenhade Liquidado

2395 - couserzvngiio DAS ESTRUTURAS FISICA5 es eoratcagoes P0a|.1cAs 267184,0 7500D1,D0 750000,00 13s34,44
002$ CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICACOES PUBLICAS SECRETARIA DE
POLITICAS PARA CRIANQAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL

0 750000,00 750000,00 13534/l4

5355 - CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE EDIFICAQOES PUBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIQA
E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 2671S4,Cl 1,00 0,00 0

B502 - ADMINISTRAQAO DE PESSOAL 55560406,0 34-2B8B5B5,00 338326079,86 33B208057,2S

0033 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL-SECRETARIA DE POLIITICI-\S PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 2983547S7,00 293792737,88 29367471S,27

7019 * ADMINISTRACAO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIQA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL S5560406,0 4453382B,00 44533341,9B 4453334138

sso4 - concessiio oe sanerictos A senvxoones 3380000,!) 15563971,00 142B859B,96 1424642134
0028 - CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE POL1TlCAS PARA CRIANQAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 l3281961,00 l2006590,4B 11964-413,36
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A950/Subtitulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

6968 - CONCESSAO DE BENEFTCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIQA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL 3380000,0 22820l0,00 22B2008,48 22B2008,4-8

B517 - MANUTENQAO DE SERVIQOS ADMINLSTRATIVOS GERAIS 322454-7,0 6B2700B,5B 49ss661,zz 3895916,50

0054 - MANUTENCAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE POL1TICAS PARA
CRIANCAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 374-3323,00 3260711,25 2651854-,80

0057 - MANUTENQAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIQAO DE MOBILIARIO PARA
CONSELHO TUTELAR-DISTRITO FEDERAL 0 1000000,0 0 D

0058 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENQAO DOS SERVIQOS
ADMINISTRATIVO5 DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 3900,00 0 0

7250 - MANUTENQAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS GERAIS—SECRETARlA DE JUSTIQA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 3224547,0 20797B5,5B 172294937 1244061,7Cl

1471 - Mooekmzniciio oe SISTEMA oe msonmncio 3oooo,o 5400,00 D O

0028 - MODERNIZACAO DE SISTEMA DE INFORMAQAO-SECRETARIA DE JUSTIQA E CIDADAN[A~
DISTRITO FEDERAL 30000,0 5400,00 0 D

2557 - sesrio DA 1m=onMAciio e oos SISTEMAS oe TECNOLOGIA DA Iusom-1A<;1'\o 3oooo,o 1240D,OO 12163,36 708,40

2621 - GESTAO DA INFORMAQAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLDGIA DA INFORMACAO SECRETARIA DE
JUSTIQA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 3oooo,0 12400,00 12163,36 708,40

4088 - CAPACITAQAO DE SERVIDORES 2oooo,o 2oooo,o 1B125,0 1s1zs,o
0043 - CAPACITAQAO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIQA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 2D000,0 2oooo,o 18125,0 18125,0

B517 - MANUTENQAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0 0,0 0 0

DD54 — MANUTENQAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISASECRETARIA DE POLITICAS PARA
CRIANQAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL D 3743323,00 32607ll,25 2651B54,80

0057 — MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIQAO DE MOBILIARIO PARA
CONSELHO TUTELAR-DISTRITO FEDERAL 0 1000000,0 0 0

0053 - MANUTENCAO DE SERVIQOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENQAO DDS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL 0 3900,00 0 0

7250 ~ MANUTENCAO DE SERVIQOS ADMINISFRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIQA E CIDADANIA— 3z24s47,o 2o797ss,ss 1722949,97 124-4-061,70
DISTRITO FEDERAL

TOTAL - 5002 - GESTAO, MANUTENOAO E SERVIOOS AO ESTADO - SOCIAL S2512137,00 356067365,5B 358378628,40 356382763,43

CAPACITAOAO DE SERVIDORES

Considerando 0 que esta previsto no Decreto n° 29.814 de 10 de dezembro de 2008, que institul a Politica de Gestao de Pessoas da Administragao Direta, Autarquica e
Funcional do Distrito Federal, bem como o Decreto n° 37.648 e o Decreto n° 39.468, foram ofertadas acoes de capacitacao aos servidores da Secretaria de Estado de
Justiga e Cidadania a fim de fomentar e orlentaro aperfeigoamento profisslonai do servidor.

No perlodo de janeiro a malo de 2019 foram ofertadas duas turmas para o curse de Operador de Bastao Tonfa em parceria com a Escola de Govemo do Distrito Federal,
destinado aos sen/idores do Sistema Socioeducatlvo, capacitando assim 48 servidores. Foram ofertadas também trés turmas de Primeiros Socorros ministradas pelo SAMU,
totalizando 76 servidores atendldos. Este curse tem por objetivo dar nogoes basicas sobre e tema aos servidores por meio de aulas teoricas e exercicios praticos.

No més de marge de 2019, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, foram oferecidos dos cursos de Defesa Pessoal, atendendo assim 35 sen/idores. No mes
de abril foram ofeitados dois cursos de Defesa Pessoal em parceria com o SOS Justiga Paranoa.

Em abril de 2019 foi ofertado o curse de Algemamento c lmobilizacoes em parceria com a Escola Superior cle Policia Civil objetivando o intercambio de conhecimentes e
visando o aprirnoramento de nossos servidores com a disponibilizacao de 19 vagas. Ainda em abril, foram ofertadas duas turmas de capacitagao para utilizagao de spray
do extratos vegetais, destinadas aos servidores do sistema socioeducativo, atendedo assim 77 sewidores; e uma turma de F0rmB95f> de Cflfldutflres d9 VEICUIOS Ofifiiaifi,
corn 10 sen/idores capacitados.

Cabe destacar que até o més de male de 2019 as acoes de capacitacao erarn desenvolvidas pela Diretoria de Capacitagao do Sistema Socloeducativo, que passou a
compor a Coordenacao de Gestao de Pessoas apes o dia 07 de maio de 2019, com a nova estrutura da Secretaria de Justiga e Cidadania. Com a restruturagao de cargos, a
capacitagao dos servidores passou a ser gerenciada pelas Gerérrcias de Capacltagao e Desenvolvimento e pela Geréncia de Elaboracao de Treinamentos Especificos, que
promoveram, de acordo com as especificidades de cada uma, as seguintes ag6es:

I Trés turmas de abordagens e procedimentos de segurariga no sistema socioeducativo voltadas para es lnstruteres do SENAC que atuam dentro das unidades
Socioeducativas;

I Segunda turma do curse de Aigemamento e Imobilizacoes em parceria com a Policia Civil do Distrito Federal, atendendo 19 servidores do sistema socioeducativo;
I Uma turma de Gestao de Instrumentos de repasse reallzado em parceria corn 0 Departamento Penitenciario Nacional - Depen;
I Segunda turma para o curse de formacao de conduteres de veicules oficiais, capacitando os servidores do sistema socioeducativo no que tange a conclucao de

velculos, envolvendo a legislacae, mecanica basica e outros cenhecirnentos pertinentes;
I Considerando a necessidade de atuacao preventive no que tange a S3008 mental dos sen/idores foi ofertada a palestra safide emocionai e estresse no trabalho, com

a participacae de 20 servidores;
I SB turma de Escolta, Contencao e Isolamento de Crise que teve como objetivo capacitar sen/idores do Sistema Socloeducatlvo do Distrito Federal para realizarem

escolta e acompanharnento de adolescentes e jovens, bem como, em casos excepcionals, atuar na contengao, controle e isolamento de crises em unidades
socioeducativas.

I 3 turmas destinadas a Capacitagao para uso de Spray de extratos vegetais destinadas aos servidores do Sistema Socioeducativo, com a dlspenibilizagao do 102
vagas;

I Uma turma para 0 curso basico de inteligéncia reallzado em parceria com o Departamento Penitenciarie Nacional — Depen, com 40 servidores certificades;
I Uma turma do Irnobilizacfies Taticas e Algemamento destinada aos sen/idores da Diretoria de Servico de Seguranga, Transports e Acompanhamento — DISSTAE, com a

participacao de 32 servidores;
I Uma turma de Prevencao e Combate a 1ncéndio,destinada a 11 servidores, e realizada ern parceria com o Corpo de Bombeiros.
I Uma turma de Treinamento do Sistema de Informagfio para a Inféincia e Adolescéncia (SIPIA), ofertado em parceria com a EGOV, capacitande 17 servidores;
I Uma turma para o curso de formacéo de formadores nos instmmentos de menor potencial ofensive: tonfa e bastao retr-a'tii, atendendo 02 sen/idores que serao

multiplicadores dos conhecimentos adquiridos;
I Uma turma voltada para Gerenciamento de Crises, que tem como objetive capacitar e servidor para agir em situagies criticas ate a chegada de equipe especiallzada

proporcionando um melhor cenano das crises a fim de que possa se obter resultados positives, capacitando 32 servidores;
I Um treinamento de Mentalidade de Cura voltado para ampliacao do autoconhecimerrto, fortalecimento da auto—confianga e da auto-estima, dentre outros temas,

atendendo 59 servidores;
I Duas turmas Defesa contra Armas Brancas, com a capacitagao de 13 servidores do sistema socioeducativo;
I Duas ambientacfies para os 79 servidores recém nomeados na Secretaria de Justlga e Cidadania. O Curso de Ambientacao é uma metodologia de acolhimento com o

objetivo de recepcionar os novos servidores, proporcionando-lhes a compreensao sobre a estmtura organizacional da SEJUS e o trabaino a ser desenvolvido na
Secretaria, bem como informar sobre direitos e deveres do servidor e suas vantagens, compartilhar experiéncias e sugestoes a fim de auxiliar no alcance dos
objetivos institucionais e integrar es novos servidores ao amoiente de trabalho;

I Quatro turmas destinadas ao Curso Sei—Usar, reallzado em parceria com a EGOV, atendendo 78 servlderes;
I Uma palestra sobre Comunicacéo Empatica baseada na Comunlcagfio Nae-Violenta destinada para 17 servidores lotades na Coordenacao de Gestao de Pessoas;
I Duas turmas de Educacao Financeira, destinados aos servidores da SEJUS, capacitando 79 servldores;
I Quatro turmas de Introducao a Comunicacao Nao~Violenta com 78 servidores capacitados.

Dado o exposto, no ano de 2019 aproximadamente 1500 servidores foram alcangados por meio das agoes de capacitacao internas e externas promevidas pela Secretaria
de Justice e Cidadania em parceria com outras instituigdes - Escola de Govemo do Distrito Federal (EGOV), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o
Service de Atendirnento Movel de Urgéncia (SAMU), a Policia Civil do Distrito Federal (PCDF), o Sistema Penitenclario do Distrito Federal, 0 Departamento Penitenciario
Federal (DEPEN), a Policia Legislative da Cémara dos Deputados e a Secretaria de Direltos Humanos (SDH).

eesrio E MODERNIZACAO oe SISTEMA os INFORMAQAO
Nos ilrltimos anos foi observado um ample sucatearnento do parque tecnelégico da SEJUS: Hardware Corporativo (servidores de rede; cornputadores (estagfies e
trabalho); SWITCHS de alto rendimento e Controladora de WIFI/Acces Point.

Aplicando uma nova visao sobre gestao e governanga em T.I. juntamente com um novo choque de gestao na estmtura iégica e ainda na gestao de ativos (equipamentos),
aumentou-so muito a capacidade na utiiizagao dos recursos em tecnologia para os usuérios finais.

O desejado seria a independéncia de aiguns servigos em tecnologia, hoje cempartilhados com a Unidade de Tecnologia da Secretarla de Estado SEPLAG — SUTIC, também
/
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em alto grau de ebsolescéncia e deficiéncia de Pessoal.

A independéncla almejada trata-se principalmente dos seguintes services: migracao e criacae do dominio exclusive da SEJUS, visando a saida do dominio “mae”
SEJUS.GDFNet.DF, para o nove dominio SEJUS.DF.GOV.BR. Assim como a independéncia dos recursos para acesse :1 INTERNET, atualmente cempartllhados com a Unidade
de Tecnologia da SEPLAG e outros orgaos do governo do DF.

Nas acfies voltadas para a Gestao em T1, destaca—se que as interrupcfies diarias que aconteciam na Rede Corporativa de Dados da SEJUS foram sanadas. Para a solucae
desta questao foram utiiizadas as provas de conceito ou (PoC) de seftwares corporatives dos quais se fizeram MISTER nas solucfies.

A Empresa AVANTSEC dispenibilizou 01 (um) Equipamento FIREWALL, juntamente com 01 (urn) equipamento de varredura de rede, pelo periodo de urn 01 (urn) rnés.
Infirmeras falhas foram corrigidas, somente com estes dlspositives.

Vale destacai; que apesar de existirem selucfies integradas de Rede corn a Unidade de Tecnologia da SEPLAG — SUTIC, todas as demandas all encaminhadas foram
refutadas, na condicao de que todos es problemas estavam localizados na SEJUS, o que de fate fei verdade. Contude, nenhum apoio foi empregado por aquela unidade,
onde concluimos que: devemos por obrigacae possuir recursos intemes que nos proteja de futuras interrupcfies.

Nesta situacao, sera mais vantajoso para Secretaria de Justica e Cidadania possuir detemiinados equipamentos, que gerem independéncia dos services prestades pela
unidade SUTIC. Entretanto, atentando para es planes de continuldade de servicos e negocios, que poderao estar espelhades na SUTIC/SEPLAG, conforme IN04/MPOG.

Ainda no bejo de preblemas, foram encontradas questfies de falhas em seguranca da infomiacao. Na forma de soiucae, foi dispenibilizado pelo SUTIC um nove servidor de
Arquivos, no qual se encontra em processe de migracao das pastas corporativas, visando um fim do antigo servidor de arquives da SEJUS.

Associado a esta acao, através de outra preva de conceito (PeC), foram instalados os seftwares da fabricante VARONIS, pela en-ipresa ALLEN, para auditoria nas pastas
corporativas da SE)US, pelo perlodo de 2 meses.

Na gestao em atendimento ao usuario, estao sendo utilizades es recursos de acesso remote através do software DAMEWARE, ainda em fase de licenca ternperaria (sem
data definida), do qual se faz premente a compra deste. Com esta acao, nae sera mais necessaria a presenca de um técnico ao lado do usuario, pois es atendimentos
serao realizados por acesso remote. Fate contundente, eficaz, rapido, vantajoso e com alto grau de economicidade.

Por flm, destaca-se que sejam realizadas as individualizacoes dos recursos de Redes, sendo: Equipamentos de Firewall e analise de rede e acesse a intemet, conforme
entendimento do TCDF, via INQ4/MPOG, bem como a compra e regularizacao dos softwares preprietérlos, noje utilizades na SEJUS, sem as suas devidas licencas
regulares.

3.1m=eRMAc6Es COMPLEMENTARES

 

NA HORA Penicm
Devido a lmpossibilidade de manutencao do pesto de pericia do INS5 na Unidade de Ceilandia, buscaram-se alternativas para que esse impertante service a populacao
fosse mantide. Assim nasceu idela de um Na Hora veltade excluslvamente para pericias médicas.

A iniciativa faz parte de um projeto da Secretaria de Estado de Justica e Cidadania com a Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho, do Ministério da Economia, cujo
objetivo é integrarem um rlnico espaco todas as pericias voltadas ae atendimento do cidadao no Distrito Federal, por meio de uma acao inédita no pals, unindo a idela de
realizar um atendimento de exceléncia, facilitar o acesso da populacao aos services prllblicos e dlminuir a espera em filas de atendimento.

c1oAoI\o ocu|.ro
Buscando avallar efetivamente a qualidade do atendlmento dos celaboradores nas unidades do Na Hera, foi adotado e instrumento do “Cidadao Oculte“. O trabalho
censiste em avallar corn olhos de um cidadéo cemum, come e atendlmento esta sendo realizado, slmulando um atendimento telefonice e presencial. Por meio desse
instrumento é pessivel identificar perfis de atendentes proativos e que fazem o diferencial no seu trabalho, proporcionando a qualidade no atendimento.

Esse trabalho tem sido reallzado mensalmente e ja consegulmos perceber alguns colaboradores que oferecem um atendimento de qualldade a |JDpU|a(;50 que procura os
services do Na Hora, lhes sendo concedido elogio funcional, a Fim de rnotiva-los a continuar no caminho da exceléncia e metivar os demais a atuarem com mais presteza.

TREINAMENTO IMAGON FASTLINE

O Sistema Imagon Fastline e’ a ferramenta utilizada para e gerenciamento de senhas e filas nas unidades do Na Hora. Uma vez identificado que alguns usuarios nao
possuiarn o dominio correto do sistema, fazende com que es dados dos relatérios gerados apresentassern inconsisténcias, dificultande a analise e identiflcacao de
pessiveis ajustes a serem implementados na busca da exceléncia no atendimento ao cidadao, foi oportunizado um treinamento ministrado pelo técnlco responsavei peie
sistema, aos gerentes e aos servidores interessados que estao atuando nas unidades.

O treinamento foi dividido em B tumwas trazendo maior cemodidade aos participantes e possibilitando que fesse reallzado sem prejuizo do atendimento nas unidades. A
primeira aconteceu no auditorio da Sejus e contou com a participacao dos gerentes das unidades, haja vista o enfoque diferenciado, censiderando a necessidade destes
de utllizacao de funcionalidades diversas dos demais servidores. As outras 7 turmas foram dlsponibilizadas uma em cada unidade do Na Hora e capaciteu ao todo 78
servidores.

Além disso, com e intuito de melhor preparar os executores locais e suplentes do contrato n° 02/2017 — ATP, também foi realizado um workshop em novembre sobre a
correta execucao do contrato, focando na qualificacao dos servidores para exercerem uma melher fiscaiizacao.

PROGRAMA DE EDUCAQAO PREVIDENCIARIA NAS UNIDADES DO NA HORA

O Programa de Educacao Previdenciaria — PEP, desenvolvido pelo INS5, é um programa do Govorno Federal e um dos instrumentos mais importantes no processo da
inclusao social e fortalecimento da cidadania no Brasil.

O objetivo fundamental do programa é disseminar o conhecimento previdenciario, para tanto, promeve acees educacionais com o proposito de informar e conscientizar a
sociedade sobre seus direitos e deveres, fomentando a pretecao social e a cultura previdenciaria.

Assim, a Sejus, através do Na Hera, firmeu parceria com a equlpe do PEP e foram realizados visitas em cada unidade, epertunidade em que eram fornecidas orientacoes e
esclareciclas as duvidas do cidadao referente as funcionalidades e a correta utilizacfio da Central de Services Meu INSS. Ao todo foram realizados 154 atendirnentos.

TREINAMENTO DOS ATENDENTES DOS POSTOS DO INSS

Pensando em promover a melhoria do atendimento dos postos de atendimento do INSS foi oportunizado aes sen/idores lotades nos pastes de atendimento das unidades
do Na Hora um treinamento. Essa capacitacao abordeu assuntos relacionadas aos services prestados nas referidas unidades e fol de grande vaiia, uma vez que permitiu a
reciclagem e ampliacao dos conhecimentos dos atendentes, bem como a alinhamento e padronizacao de procedimentos adotados no atendimento ao cldadae. Nos dois
dlas de treinamento, foram capacitados B0 todo 57 profissionais.

PROJETO RENOVACAO
Pensando promover a saude mental dos servidores e colaboradores do Na Hora e e censequente reflexo na qualidade do atendimento prestado a populacao foi
oportunizado a participacao destes no Projeto Renovacao, da Defenseria Poblica do Distrito Federal.

Esse projeto visa promover a melheria da cemunicacao, das relacoes interpessoais e da qualidade de vida, prepiciando urn processo educativo continue de resolucoes e
estratéglas de enfrentamento de problemas, por meio do ensino e da aprendizagem, da cenvivéncia e da atitude.

O estudo aborda temas pertinentes aos servideres e celaboradores do Na Hera, tais como: ética no trabalho e rnotivacao, noc6es basicas de direito e deveres em
sociedade e cidadania, inteligéncia emocional e psicologia positiva, saude mental, comunicacao nae violenta e qualidade de vida e atendimento humanizado.

0 incentive a participacae dos servidores e colaboradores no projeto em comento pretende mlnlmlzar uma realidade nacionalrnente constada, vez que segundo infonriacao
do Ministério da Saude, estatisticas apentarn que uma a cada cince pessoas no trabalho pedem sofrer de algum problems de saifide mental. Esses problemas vao impactar
diretamente no arnbiente de trabalho, causando perda de produtlvidade e faltas ao trabalho, entre outros. Até o presente memento, jé foram realizadas 4 turmas
capacitando e certificarido 125 servidores e celaboradores.

SERVIQOS PUBLICO5 DE ADMINISTRAQAO D05 CEMITERIOS E DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL

De janeiro a dezembro de 2019, houve a fiscalizacae de todes es cemltérlos e funerarias do DF, mensalmente. A SEJUS participou de diversos eventes prestando apoio e
atuando no atendimento das dernandas da pepulacao, bem como realizou diariamente, inclusive durante es plantoes de finals de semana, atendimento ao pribiice com
emissao de segundas vias de notas fiscais e infermacoes diversas, e, também realizou atendimento as empresas funerarias de outros estados, fornecendo-lhes
autorizacfies para reti da de corpes de unidades de saode e clinicas de tratamento. Ainda nesse periode, a SEJUS acempanhou as exumacées realizadas nos cemitérios
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de Taguatinga e Planaltina.

No dia de finados fol realizada uma agéo para atendimento a populagao nos seis cemitérios do Distrito Federal, a SEJUS disponibillzou um representante para prestar
esclarecimentos e atendimento psicologico aos visitantes de cada cemitério.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO DISTRITO FEDERAL - VOLUNTARIADO EM AQAO

O Programa, instituido pelo Decreto n° 39.734, de 26 de margo de 2019, é o conjunto de agoes e dispositivos destinados ao fomento, desenvolvimento e valorizagao do
servigo voluntério, n50 remunerado, no érnbito da admlnlstragao pdbllca do Distrito Federal e de sua relagao com os cidadaos, as organizagoes sociais. as empresas
sociais e os projetos sociais de instituigoes de direlto privado.

Constitui medida a ser utilizada, n50 somente no émbito da Administragéo Pfiblica Distrital, como também, para somar esforgos de todas as esfems do setor pilblico, do
terceiro setor e da iniciativa privada em prol de estimulare fomentar agoes voluntarlas de cidadania, com vistas a partlcipagéo ativa da sociedade.

0 Portal do Voluntariado é uma etapa importante do Programa Voluntariado em Agao que visa lntegrar valorizar reconhecer e estimular agfies de voluntariado da cidade,
formando e fortalecendo redes solidérias. E uma plataforma interativa que funciona como uma rede social conectando perfls de interesse corn oportunidades de servlgos
voluntarios. O portal proporciona o encontro entre voluntarios, organizagoes da sociedade civil [05C) e governo para trocarem experiéncias, divulgarem suas agfies e
participem de prcijetos ofertados neste ambiente virtual.

O portal do voluntariado teve um crescimento considerével desde que o Programa do Voluntariado em Agfio foi lnstituido, adotando uma nova estmtura e permitindo maior
participagao e interesse do cidadao. Anteriormente ao decreto supracitado a estimativa no Portal do Voluntariado era de 18.927 voluntérlos, 358 projetos/agoes e 56
campanhas/doagoes, que gerararn 120.308 oportunidades de servigos voluntérios e totalizararn 719.712 horas de trabalho voluntario no Distrito Federal. Atualrnente a
preclsao em rulimeros é de 24.503 voluntarios, 415 projetos/agoes e 75 campanhas/doagoes, que geraram mals 124.269 oportunidades de senrigos voluntarios e
totalizaram mais de 959.442 horas de trabalho voluntério no Distrito Federal, computados e monitorados em tempo real no site
http://www.portaldovo|untariado.df.gov.br/.

No Brasil, 0 servigo voluntario vem crescendo e, conforme levantamento reallzado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, 7,4 milhfaes de pessoas em
2017, dedicaiarn-se a asse tipo de atividade, contabilizando 840 mil pessoas a mais do que em 2016, observando-se um aumento de 12,9% em comparagao a 2016.

Em 2Dl9 0 Programa do Voluntariado em A550 trouxe as segulntes Organizagfies de Sociedade Civil para trabalho e parcerias em conjunto:

I Institute fecomérclo; Instituto caixa seguradora; Instituto sabin; Instituto bancorbras; Farnbras; Nova acrépole.
- Empresas Privadas: Victoria hauss; The queen's place; Start print; Ls educacional.

Agfies relacionadas ao Programa:

I Capacitagao Prornovlda pelo Programa do Voluntariado em A950 em parceria com 0 lnstituto BRB.

Imagem: Programa do Voluntariado em Agao

I Network Brunch: A SEJUS promoveu um café da manha com representantes da sociedade civil e ernpresas para estimular o programa “Voluntariado em Agao”, mantido
pela secretaria para fornentar o sen/igo voluntario no Distrito Federal. O evento dé a largada para as comemolagoes do Dia Nacional do voluntariado, celebrado em
28 cle agosto. Parceria: No encontro, foi assinado um terrno de parceria com um restaurante da cidade, que aderiu ac Voluntariado em A950 e oferecera cursos de
capacitagéo profisslonal a pessoas em situagéo de vulnerabilidade indicadas pela secretaria, como vitlmas de violéncia, egressos do sistema prisional e pessoas
IFBHS.

r Dia Nacional do Voluntariadoz 0 1 Forum Voluntariado em Agéo discutiu urn conjunto do agoes e dispositivos destinadas ao fomento, desenvolvimento e valorizagéo
do servigo voluntério. O objetivo do forum foi fortalecer a cultura de solidarledade, de cidadania e de pertenclmento, em que o cidadéo exerga sua condigéd de
protagonista no desenvolvimento da cidade, fomentando 0 trabalho voluntarlado concornitanternente com causas de impacto social.
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Imagem: Convite - I Forum \/oluntariado em Agao

0 Sejus Mals Perto do Cidadéo — Edigao Brazlandia: Seis voiuntarios foram recrutados oara atuar no programa “Sejus mais Perto do Cidadao“ em Brazlandla. O
recrutamento foi Feito por meio do Portal do Voluntariado e a selegéo fol felta de acordo com o perfil e o eixo de atuagéo de cada inscrito, que varia desde a area de
direitos humanos, passando pela gestéo piliblica e agoes de sailide.

Imagern: Sejus Mais Perto do Cidadéo — Edigao Brazléndla - Portal do voluntariado

~ Sejus Mals Perto do Cidadéo — Edigao Cidade Estruturalz O evento contou com a partlcipagio de voluntarios profissionais da area de saijde recrutados pelo po I do
voluntariado. Na ocasiéo, técnicos de enfermagem atenderam a populagao aferlndo pressao e indice glicérnico.
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Imagem: Sejus Mals Perto do Cidadao — Edigéo Brazlandia - Portal do Voluntariado

0 Capacitagao para as Administragfies Regionais do Distrito Federal: A capacltagao foi promovlda pela SEJUS em meados de setembro de 2019 corn o intuito de allnhar
as agoes do voluntarlado nas Administragoes das Regifies Administrativas do Distrito Federal. Na ocaslao mais de 35 servidores plfiblicos foram capacitados.

Imagem: Caoacitagao para as Administragfies Reglonais do Distrito Federal

0 Participagao de voluntarios na campanha vem Brincar Comigo: Um grupo de VOlunl:a'|'los do Programa Voluntariado em Agao contribuiu para levar mais alegria para 0
Dia das Criangas de centenas de meninas e menlnos que esl:§o em instituigfaes de acolhimento. Foram eles que flzerarn a triagem dos mais de 30 mil livros e
brinquedos arrecadados na campanha “vem Brincar Comigo", liderada pela prlmeira-dama do DF, Mavara Noronha, e coordenada pela Secretaria de Govemo, com o
apoio da SEJUS.

lmagem: campanha Vern Brincar Comigo

l v Ted Talk Sabre HIV/Aids em Parceria com a Secretaria de Sadde 0 Programa do Voluntariado em A950 em parceria com a Geréncia de IST/Aids organizou um ted talk

_ / .
Q%g/irv~3\ 1/ ' 4 /

com jovens do Salesianos, com presenga de especialistas para falar sobre prevengao, controle e erradicagao das IST'S Aids. 0 evento contou com 50 adolescentes.
' Partlcipagao de voluntarios no evento FUN FEST CONMEBOL LIBERTADORES 2019 (arrecaclagao de brlnquedos): Voluntarios do Programa Voluntariado em Agao

partlciparam da agao, juntamente com servidores da SEJUS. A iniciativa faz parte de uma parceria firmada entre a SEJUS, a Secretaria de Esportes e a Flap Live
Marketing, organizadora do evento FUN FEST em Brasilia.

Imagem: FUN FEST CONMEBOL LIBERTADORES ZDl9

I Dia lntemacional do Voluntariado: No Dia lntemacional do Voluntariado, S de dezembro, a SEJUS promoveu um encontro imersivo denominado “voluntariado
Experience" com o objetivo de proporcionar novas experléncias e capacitor lidares da sociedade civil, bem como valorizar o trabalho de voiuntarios que fazem parte
do Portal do \/oluntariado. O evento, reallzado no Institute Caixa Seguradora, aconteceu durante todo o dia com diversas atividades. No perlodo da tarde fol
reallzado um desafio criativo com cinco organizagfies de sociedade civil. Eles propuseram projetos utllizando conhecimentos adquiridos ria primeiia parte do evento. A
Organizagao de Sociedade Civil (OSC) Moradia e Cidadania foi escolhida como a rrielhor proposta, com o projeto Amor Sem Frontelras, que visa acolher refugiados.
Representantes da SEJUS e do Instituto Bancorbras fizeram a eritrega do prémlo de R$3 mil para a empresa vencedora dar iniclo aos projetos.
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Imagem: Dia Internacional do \/oluntariado

I Campanha de Natal da SEJUS: A campanha contou com a participagi-io de voluntérlos do Programa Voluntariado em Agfio na arrecadagao, triagern e distrlbuigéo dos
itens doados. Os Brinquedos foram doados para Organizagoes de Sociedade Civil que séo cadastradas no Portal do Voluntariado.

PRDTDCOLO5 oe nnzugdas
I Protocolo de Intengfies com 0 The Queen's Place: O projeto visa proporcionar mecanlsmos de insergao de pessoas em sltuagéo de vulnerabilidade social no mercado

de trabalho por meio de capacitagfio prorissional, palestras, advocacy e com a participagao de stakeholders que compoe uma rede de apoio na promogao e defesa de
direitos humanos com foco no desenvolvimento humano e na redugao de desigualdades e vulnerabilidades sociais.
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lmagem: Protocolo de Intengdes com o The Queen's Place

v Protocolo de Intengoes com a Federagéo de Associagoes Mugulmanas no Brasil - FAMBRAS: O objetivo é possibllltar a cooperagao para a execugao de a;5es de
interesse pillblico para a constmgao de valores de cidadania e inclusao social. E, ainda, promover o desenvolvimento local, regional e distrital, inclusivo e sustentavel
no émbito do Distrito Federal, com respelto a diversidade.

I Protocolo de Intengoes com a LS Educacionalr Tern como objetivo o desenvolvimento de atividades conjuntas entre a instituigio de ensino e a SEJUS para que alunos
da LS participem junto ao orgao de atividades extraclasses, agdes sociais e eventos diversos.

SELO CHEGA MAIS, SELO SOCIAL E OUTRAS POiTICAS DE PROTECAO ADS DIREITOS DE CRIANQZAS E ADOLESCENTES

Em 2019 fol instituida a Portaria Conjunta da Secretaria de Justice e Cidadania — SEJUS e Secretaria de Saiflde do DF, que instituiu o Seio Chega Mals como estratégia de
qualificagéo e melhoria dos servigos de SBUUE para atendimento a adolescentes. O Grupo de Trabalho Intersetorlal do Selo Chega Mals coordenaré a implernentagao da
estratégia e sera composto por representantes da UNFPA - ONU, Secretaria de Saijde do DF e da Secretaria de Justiiga e Cidadania — SEJUS. O objetivo é qualificar e
certificar 19 (dezenove) servigos de sadde do DF que atendem o pdbllco de adolescentes.

Foi iniclada, também, parceria da Sejus corn o Selo Social do Distrito Federal. O Seio Social é uma estratégia de rnobillzagao e integragao de organs pilblicos, empresas e
entidades sociais para fomentar e potencializar o desenvolvimento social local, por meio da execugio de projetos e investimentos sociais. A SEJUS integra o Selo Social
como organizagao participants da execugao de projetos socials em parceria com a comunidade, como também compfie 0 Conselho do Selo Social, atuando com o objetivo
de estimular, medir, avallar impactos e certificar projetos sociais. Participam cerca de 44 (quarenta e quatro) organizagoes.

A Sejus participou da reativagao do Forum de Prevengao e Erradicagao do Trabalho Infantil — Forum Peti — DF, que relline organizagoes pdblicas, privadas e terceiro~sel:or
para reunifies, atividades e deliberagdes acerca do tema. Participam do Forum Peti cerca de 10 (dez) instituigfies.

Além disso, participou de 9 (nove) reunioes corn a Rede de Protegao aos Direltos de Criangas e Adolescentes, para deliberar sobre fluxo de acolhimento institucional e
demais ag5es integradas em rede. As reunlfies rnensais séo realizadas com cerca de 40 lnstituigfies, na Promotoria de Justiga de Defesa da Infancia e Juventude —
Ministérlo Plfiblico do Distrito Federal e Territorios.

Foi realizada articuiagao com o Institute Sabin, com o objetivo de estabelecer parceria para compra de materials de utilizagio frequente para jogos e brincadeiras infantis:
lapis de cores, papel colorido, caneta hidrocoi; giz de cera, rnassa de modelai; amoeba para utilizagio e reposigao pelo periodo de D1 (um) ano. Revitalizagéo das salas:
ludoteca e atelié.

Ocorreu uma parceria com a Politica Militar do Distrito Federal/PROVID e o Centro de Atendimento Integrado 18 de maio, cujo objetlvo é integrar o Programa de Prevengao
Orientado a Violéncia Doméstica e Familiar.

Assim como, a entrega do software em outubro de 2019 pelo Instituto dos Direltos da Cfianga e do Adolescente. O software tem como objetivo cadastrar as informagoes
dos atendimentos e gerar uma rede de dados que facilitaral a elaboragéo dos relatérios psicossociais, o levantamento de dados estatisticos e epidemlologlcos relativos a
vloléncia sexual no Distrito Federal e a comunicagao com a rede de protegao e gamntia direitos.

4. DIAGNDSTICO DO DESfl|VDL[I_M_EflJ'O QA_u_NIDADE

Anéhse das realizagrfies. d es gggggggdas e perspectives para q_g6ximo exegqfigflg,

A Secretaria de Estado de Justiga e Cldadania tem como prernissa bésica promovero pieno exerclclo da cidadania e da defesa dos direitos inalienavels da pessoa humana,
mediante agéo integrada entre a sociedade e 0 Governo do Distrito Federal (GDF), assim como definir as dlretrizes para a politlca governamental, bem como a
coordenagao de sua execugéo nas areas de protegao, educagéo e orientagéo ao consurnidor, além de defesa dos direitos da cidadania e da protegéo da crianga e do
adolescente.

Os eventos, projetos e programas, no ambito da Secretaria de Estado de Justiga e Cldadanla, 550 de extrema irnportancia para reaiizacéo, desenvolvimento e
apresentagéo dos relevantes servigos prestados nas areas sociais e de cidadania. Neste contexto, surglu o Programa SEJUS mais perto do cidadao.

Observa-se que os eventos do Programa realizados nas regioes administrativas que néo possuern os servigos de Atendimento Imediato ao Cidadao (NA HORA) possuem
maior procura da populagao. Ademais, os servlgos de sallde também 550 bastante demandados, sendo disponibilizados principalmente pela Secretaria de Estado de
Sailide, pela Fundagao de Regional de Oftalmologia — FRAO e pela propria SEJUS, através do portal do voluntariado.

Ao longo do ano de 2019, verificaram—se dificuldades na reallzagéo do Programa SEJUS mais perto do cidadao, principalrnente, com a divulgagao dos servigos por parte das
Regioes Adrninistratlvas, allmentagao rornecida aos servidores, espago e estrutura disponibilizada para o evento, além da seguranca do local. Contudo, o programa tem—se
mostrado bem sucedido, a medida que aproxima 0 cidadfio do Govemo e rrlelhora a divulgagéo dos servigos pijbllcos ofertados é populacéo. Além disso, verifica-se um
alto ndmero de pessoas atendidas pelo programa, sendo 16.538 (dezesseis mil e quinhentos e trinta e oito) atendimentos nas escolas e 46.896 (quarenta e oito mil e
oitocentos e noventa e seis) atendimentos presenciais, totalizando 63.434 (sessenta e trés mil e quatrocentas e trinta e quatro) atendimentos no ano de 2019.

Desta forma, a partir dos dados coletados, pode-se concluir que 0 Programa SEJUS mais perto do cidadéo tem se expandido, contando cada vez mais com uma equlpe
maior de parceiros e orgaos. Além disso, pode-se observar que o Programa é bem recebido pela populacéo, ao proporcionar informa So, atendirnentos essencials ao
cidadao e urn espago dc lazer para Famllia. _~
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No ambito do Sistema Socioeducativo, a Secretaria de Estado de Justiga e Cidadanla obteve muitos éxitos no exercicio de 2019. Para além de todas as agoes e indices
alcangados frente ao PPA 2015-2019, insta salientaros avangos que a politica pfiblica socioeducativa tern alcancado.

Considerando os indices alcangados pelos indicadores, é possivel observar os resultados posltivos nas Medidas de Socioeducagao prornovidos pelas oficinas
profissionalizantes e ocupacionais. Mesrno havendo lirnitagées quanto a identificagao do acesso de cada socioeducando de maneira pessoalizada, foram oferecidas rnais
vagas nas oficinas profissionalizantes e ocupaclonais do que a quantidade total de socioeducandos no Sistema Socloeducativo.

Salienta-se a conquista do todas as Unldades de Internagéo do Distrito Federal estarem funcionando com 0 scanner corporal, minimizando exponencialmente as revistas
intimas nos farnillares e nos proprios socioeducandos.

Destaca-se que l;odas as Unldades de privagao e restrigao de liberdade asseguraram os itens basicos necessaries para os adolescentes, como aiirnentaqéo, apoio para
documentagao, acesso aos meios de comunicacao, visita de familiares, integridade fisica e psicologica; bem como, em todas as Unldades do Sistema Socioeducatlvo
foram garantidos os direitos a escolarizagao, profissionalizagao, saiide, esporte, cultura e lazer.

Contudo, cabe destacar a necessidade de ampllar o acesso as atividades ocupacionais e de profissionallzagao. Ha necessidade também de ampllar atividades de esporte,
cultura e lazere o acesso a sen/igos de safllde, sobretudo para os adolescentas prlvados de liberdade.

0 baixo efetivo de servidores nas Unldades do Sisterna Socioeducativo contribuiu para as dificuldades no acesso a essas atividades e servigos, uma vez que, no contexto
do privagao do liberdade, faz-so necessario que os adolescentes sejam acompanhados em deslocamentos dentro e fora das Unldades, bem como durante a reallzagao de
aulas e cursos, por exernplo. No contexto de medidas de meio aberto e semiliberdade, ainda que néo haja a necessidade desse acompanhamento direto para insergéo ern
atividades, projetos e sen/igos, o nflimero suficiente de servidores possibilita um adequado atendimento das necessidades bésicas dos aclolescentes.

Corn as nomeagfies realizadas no ano de 2019 foi possivel garantir o acesso a escola de 100% dos socioeducandos em curnprirnento de internagao, born como a aulas
promovidas pelo SENAI e outros parceiros. A Secretaria do Estado do Justiga e Cidadania permanece em processo do diélogo e negociagéo para norneagao de novos
servidores, de forma a cumprir com o quantitative previsto na legislagao vigente.

Vale destacar que o quantitative de adoiescentes que entram no Sistema Socioeducativo apresenta queda desde o ano de 2017, desde o atendimento inicial até as
sentengas para cumprimento efetivo das medidas socioeducativas aplicadas.

Salienta-se a dificuldade atual no pieno desenvoivimento de uma polltica de atendimento integrada, de forma intersetorial, para o adolescente em curnprimento de
medida socioeducativa. A articulagao interinstitucional constante visa dlminuir as dificuldades no acesso dos socioeducandos as demais politicas pdbiicas.

Alguns desafios devem ser considerados no memento atual: a melhoria da estrutura fisica das unidades de atendimento, a garantia de equipamentos adaquados para o
desenvolvimento das atividades socioaducativas e a forrnagao e capacitagao e atualizagao dos servidores tendo em vista a complexidade do fenorrierio da infragéo juvenil.

A previsao orgamentaria e posterior execugéo integral dos projetos de manutengao e reformas estruturais das Unldades do Sistema Socioeducativo sac um dos maiores
desafios atuais. Além da inauguragao das unidades de Intamagao Feminina do Gama, garantindo um espago destinado exclusivamente a adolescentes do sexo ferninino,
bem como a inauguragao da Unidade de Internagao de Brazlandia, que permitira diminuir o efetivo de adolescentes em outras Unldades do lnternagao.

N50 obstante os desafios, consubstanciado em todas as agfies e indices alcangados, as perspectivas para a Politica Pfiblica da Socioeducagao sap muito favoraveis e, com
a governance da Secretaria do Justiga e Cidadania do DF, os pbjetivos elencados para o préximo PPA serao atingidos.

Em relagao aos Direltos dos Idosos no DF, com a promulgagao da Lei n° 13.797, de 3 de janeiro de 2019, a pessoa fisica podera optar pela doagao aos fundos controlados
pelos Conseihos de Direito da Pessoa Idosa diretarnente em sua declaragao de Ajuste Anual do lmposto sobre a Renda da Pessoa Fisica. As doagoes se constituem em
uma das principals formas de captagao de recursos dos Fundos do Idoso no Brasil. Os recursos captados devem ser apiicados, exclusivamente, nas a<;6es, programas,
projetos e atividades voltados ao atendimento da pessoa idosa sob a orientacao e supervisao dos conselhos do idoso, por meio de um piano de aplicacéo de recursos.
Nessa sentido, os fundos se constituem em instrumentos fundamentals para viabilizar a implementagao das politicas e a|;6es voltadas para a prornogao, protegao, defesa
dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, seguindo as dlretrizes estabelecidas pela Politica Nacional do Idoso (Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994)
e pelo Estatuto do Idoso (Lei ri° 10.741, de 1° de outubro de 2003).

Também se encontra em elaboiagao o projeto estratégico para a construgao de ILPI - lnstituigao de Longa Permanéncia para idosos. No que concerne a este projeto, a
Secretaria de Desenvolvimento Social fol oficializada para a transferéncia do terreno destlnado a construgao da ILPI.

Para o aperfeigoamento do Pro~Vitirna, de janeiro a dezernbro de 2019, foram realizadas diveisas agoes que tiveram como foco principal o seu fortalecimento enquanto
programa de Governo a firn do garantir urn atendimento qualiflcado e humanizado as pessoas em situagao de violéncia, bem como agfies voltadas a prevengéo e
enfrentamento as violéncias e de enfraritamento ao tréfico de pessoas.

O Pro-Vitima atende diferentes pilblicos, independentemente de faixa etéria. Entretanto, destaca-se que, 90% das pessoas atendidas sao mulheres. Isso parque, a cada
ano, aumentam, de fomia alarmante, os casos de violéncia contra a mulher no Distrito Federal. Segundo o Relatorio de Analise de Fenomenos de Seguranga Pilibllca n.
O49/Z019, datado de 18 de novernbro de 2019, expedido pela Secretaria de Estado de Seguranga PUD|lCB do DF, no perlodo de janeiro a outubro de 2019, foram
registrados 27 casos de ferninicidio e 75 tentativas de crime contra a mulher no DF.

Ciente desse diagndstico preocupante, a SEJUS desenvolveu atividades voltadas ao piliblico femiriino, visando apoiar o empreendedorlsmo e empoderar economicamente
as mulheres atendidas nos ndcleos do Programa.

Para, além disso, as agoes realizadas no decorrer do ano possibilitaram a dlsseminagao de Informagfies e conhecirnentos, tanto em ambito lnstitucional quanto para a
populagfio em geral, acerca dos servigos piliblicos prestados pela SEJUS, como forma de l:orna'-los acesslveis a populagao que mais nacessita.

Buscou—se, constantemente, a promogao de melhorias nos servigos prestados, corno forma de aprirnorar o atendimento a populagao. Os servidores foram capacitados
sobre temas relevarites, como lingua brasiieira de sinais (Llbras), técnicas de atendimento ao piliblico, atendimento a popuiagao LGBT vitima de violéncia no DF,
enfretamento ao tréfico de pessoas, rede psicossocial de enfrentamento as violéncias, entre outros.

As atividades realizados em 2019 foram significativas paia o fortalecirnento do agiies de prevengao e de apoio a vitlmas de violéncia, na medida ern que proporcionaram o
maior acesso da populagao aos servigos disponlveis ha SEJUS, por meio de atividades informativas e agoes itinerantes e em in loco.

A implementagao de demais agoes, projetos e prograrnas, bem como a mensuragao de resultados deparou-se corn alguns desarios como a auséncia de meméria
institucional, 0 contingenciamento de recursos e a redugao do quadro de pessoal.

Mesmo com os contratempos enfrentados, espera-se que para o exerclcio cle 2020 a 2023, seja possivel conferir continuldade as agoes para implementagao de politicas
piliblicas preventivas e eficazes ao enfrentamento as vloléncias, pron-iovendo—se, assirn, a consolidagao cle uma cultura de paz, que combata a todas as formas de
violéncia, e garanta a dignidade e a incolurnidade do direito é vida.

Quanto as pollticas piiblicas dos direitos da crianga e do adolescente, durante os 10 primeiros meses de 2019, a Secretaria de Justiga e Cidadania do Distrito Federal
promoveu a arnpliagao do acesso, a integragao e o monitorarnento, com foco no enfrentarnento a roda forma do violéncia e abandono e no desenvolvimento integral de
criangas e adolescentes. Em que pese a escassez de recursos financeiros e do pessoal para a execugao dos projetos, a SEJUS foi capaz de elaborar, articular e executar
projetos, em parceria com outras Secretarias de Estado, érgfios piiiblicos, administragoes regionais e com a sociedade civil, com tematicas de inclusao, deficiéncia e sailide
mental de criangas e adolescentes. Novos projetos encont|am<se em andarnento direcionados ao fomento do voluntarlado e protagdnismo infanto»juvenii, a priorizagao do
direito a integridade fisica e psiquica, a dignidade e a vida das criangas e adolescentes com uma polltica efetiva e ininterrupta de prevengao e combate ao bullying,
depressao, automutilagao, suicidio, trabalho infantil, violéncia sexual, bem como da promogao dos direitos das criangas e dos adcilescentes corn deficiéncia.

Também foram realizadas visitas técnicas aos Conselhos Tutelares, com o objetivo de realizar dlagnostico sobre a sltuagao atual de cada Conselho, com relagéo a
estrutura fisica, moblliario, parte elélzrica, intemet, telefonia e quadro do pessoal. A SEJUS recebeu do Ministério da Mulher, Famllia e Direltos Humanos-MDH a doagao de
4D Computadores e O8 veiculos para equipagern dos conselhos tutelares.

Por fim, é importante registmr 0 sucesso das Eleigoes dos Conselheiros Tutelares, ocorridas em D6/1D/2019. A eleigéo foi n-iarcada por agilidade e transparéncia e teve
como ponto forte a parceria com 0 Tribunal Regional Eleitoral, que pela primeira vez cedeu as urnas eletrénicas para a realizagao da eleigao. Mals de 155 mil pessoas
compareceram as urnas para escolher us 200 novos conselheiros tutelares do Distrito Federal. Os novos conselheiros, cada um com dois suplentes, terao mandato de
quatro anos, de 2020 a 2023. O sucesso da aleigio dos conselheiros tutelares de 2019 deve~se tarnbérn aos custos totais de R$ R$ 7S3.390,64, os quais representarn
aproximadamente 5% do valor total dos custos da eleicao anterior, observando, assim, o principlo constitucional da econornlcidade.
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