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Reunião Geral – Campanhas  2017 (Carnaval) 
 

 
DATA: 24/01/2017 
HORÁRIO: 09:00 às 12:00h 
LOCAL: Auditório da Escola de Governo EGOV - SGO Quadra 1 Área Especial 1 - 
Brasília-DF.  
 
Memória 

I. Apresentação das Campanhas 2017 da SECRIANÇA. (Aberta pelo 
Secretário da SECRIANÇA) 

O Secretário de Estado o Sr. Aurélio Araújo comunica que a Secretaria de 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude realiza a Reunião de Geral de 

Planejamento  para  as  ações  alusivas  às  ‘Campanhas  2017’  organizadas  anualmente  pela  

SECRIANÇA, sendo:  

- Carnaval: mês de fevereiro; 

- 18 de Maio – Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes: 

realizado no mês de maio; 

- 12 de Junho – Contra o Trabalho Infantil: realizado no mês de junho; 

- Semana do Bebê: prevista para ser realizada de 24/06/2017 a 01/07/2017; 

- Mês da Criança: está campanha prevê a realização da Festa da Criança 

(realizada no dia 12 de outubro em alusão ao dia das crianças) e da Campanha de 

Arrecadação de Brinquedos (realizada de outubro a novembro).  

As campanhas objetivam a mobilização e sensibilização da sociedade para a 

prevenção e enfretamento das violações de direitos contra crianças e adolescentes no DF.  

Na oportunidade, daremos ênfase às articulações necessárias para garantir ampla atuação 

das instituições e sociedade no CARNAVAL, conscientizando as pessoas sobre a 

importância em prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos (venda de 

bebidas alcoólicas a adolescentes, trabalho infantil, desaparecimentos e violência sexual 
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contra crianças e adolescentes) da população infanto-juvenil neste período, assim como 

destacar os canais de recebimento de denúncias. 

O principal objetivo da ação de mobilização é conscientizar as pessoas sobre 

a importância de prevenir e denunciar casos de violação de direitos das crianças e 

adolescentes nesse período de festas. A Campanha visa mobilizar parceiros da rede 

governamental e não governamental de proteção e da sociedade em geral, bem como de 

lideranças e artistas envolvidos com o Carnaval para adesão e divulgação da Campanha, 

que destaca o Disque 100, os Conselhos Tutelares, o CISDECA e o CENTRO 18 MAIO 

da Secretaria da Criança – como canais de recebimento de denúncias em casos de 

violações de direitos de crianças e adolescentes. 

 
II. Plano de ações do Carnaval: Lançamento da Campanha. (Secriança: Cybelly 

Reis – Coordenadora de Programas de Desenvolvimento Integral da Criança 
e Adolescente ) 

A Secriança lança a Campanha de Carnaval 2017: Direito de ser criança. 

Direito de Ser Feliz. #Todos pela proteção#. Com o apoio dos parceiros realizará as 

seguintes ações voltadas a Campanha de Carnaval 2017, sendo:  

- Lançamento da Campanha: Programado para o dia 11/02 em parceria com 

o Pré-Carnaval do bloco Suvaco da Asa objetivando a distribuição de Leques 

informativos, adesivos, crachá de identificação para crianças e cartazes, haverá ainda a 

Montagem  do  ‘Espaço  da  Proteção’. 

- Grito de Carnaval – Programado para o dia 24/02 (sexta-feira) em parceria 

com o Metrô-DF com previsão de horário das 10 às 14h na Estação Central do Metrô-DF, 

contando com a distribuição de Leques informativos, adesivos e cartazes; 

- Carnaval de Rua no DF – parceria com os Conselhos Tutelares de 25 a 28 

de fevereiro durante as festividades para divulgação da Campanha e sensibilização da 

população para os direitos das crianças e adolescentes; 
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- Divulgação da Campanha: reforço para atuação dos parceiros de forma 

integrada e adesão a Campanha da SECRIANÇA. 

 

III. Abordagem das violações de direitos durante o Carnaval: 
- Venda de bebida alcoólica a adolescentes; (Vara da Infância e Juventude: 
Sra. Ana Luiza Müller – Supervisora/SAPVIJ/TJDFT) 

Foi tratada a questão da venda de bebidas alcoólicas para adolescentes 

durante as festividades de Carnaval, com menção a publicação da Portaria VIJ 1 

de 10 de Janeiro de 2017 que dispõe sobre o ingresso e permanência de crianças e 

adolescentes em bailes carnavalescos e a participação em desfiles de escolas de 

samba, ligas e agremiações. 

Com destaque para as seguintes normas: 

Proibição de comercialização de bebidas alcoólicas e tabaco nos locais 

em que haja bailes carnavalescos infantis (matinês); 

Proibição de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que 

gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, 

sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência 

física ou psíquica; 

 

- Presença do Trabalho Infantil durante a festa de Carnaval; (Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil: Sra. Isa Maria de 
Oliveira – Secretária Executiva do FNPETI) 
 

Abordagem da situação do Brasil e o Trabalho Infantil e uma análise 

sobre as mobilizações que acontecem no Distrito Federal para divulgação da luta 

contra essa violação de direito. 
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O FNPETI atua como parceiro da SECRIANÇA nas Campanhas de 

Mobilização no período de Junho e demais questões onde a temática é abordada, 

com participação em reuniões e seminários. 

A questão da presença do trabalho infantil durante as comemorações de 

Carnaval surge como uma grande ameaça a integridade das crianças e 

adolescentes que muitas vezes são envolvidos e aliciados para o tráfico. Outra 

situação preocupante é a exploração sexual dessas crianças e adolescentes como 

uma das piores formas de trabalho infantil nesse período. 

O que traz a importância da mobilização da Rede no DF para a questão 

durante o período das festas de carnaval. 

 

- Atenção a Questão dos Desaparecimentos e da Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes. (Secriança: Giuliana Hernandes Cores – 
Coordenadora de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas 
de Violência Sexual – SUBPOLITICA/SECRIANÇA) 
 

Foi apresentado o alerta para a questão do desaparecimento de 

crianças e adolescentes em grades eventos como o Carnaval do distrito Federal e a 

importância da prevenção, sensibilização e esclarecimento sobre o assunto em 

especial a rede de proteção. 

Foi abordado a facilidade deste tipo violação durante as festas onde 

existe um grande número de pessoas aglomeradas, nesse caso para o responsável 

pela criança é fundamental adotar a cultura da prevenção e redobrar a atenção 

durante as festividades.  Medidas simples como orientar a criança a procurar um 

Policial Militar ou Bombeiro e a utilização de pulseiras e carteiras de 

identificação auxiliam nas situações de perda. 
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Outra questão importante e preocupante durante grandes festividades, 

como o carnaval, é a necessidade de um olhar mais atento as situações de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A Secretaria da Criança inaugurou no dia 25 de outubro de 2016, na 

307 Sul , o Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio que visa o atendimento 

multidisciplinar e humanizado de crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual em Brasília. 

O nome 18 de Maio é uma referência ao Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Centro funciona 

onde antes ficava o antigo posto comunitário de segurança da Polícia Militar.  

A unidade disponibiliza uma estrutura de profissionais que 

possibilitam a intersetorialidade e centralidade no atendimento de forma a evitar a 

revitimização com a repetição do relato dos fatos, aproximando os atendimentos 

protetivos, com enfoque psicossocial, da responsabilização do autor.  

O objetivo é a escuta especializada da criança e do adolescente, com 

profissionais extremamente capacitados, em que a oitiva ocorre sempre com o 

acompanhamento de um agente da polícia civil e é gravada.  Em todas as etapas 

do processo — da oitiva da criança ou do adolescente à responsabilização do 

autor —, o foco é evitar a chamada revitimização, que acontece quando a pessoa 

que sofreu violação é obrigada a relembrar e recontar o fato.   

Os atendimentos começaram em 6 de novembro e 2016, a partir dos 

encaminhamentos feitos pelos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS), pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e pelos 

Conselhos Tutelares do DF. 

Os atendimentos de profilaxia, bem como os demais exames e 

tratamentos de saúde necessários às vítimas são feitos no Hospital Materno-
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Infantil de Brasília (HMIB) e no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), 

unidades de saúde de referência nesses casos.  

O diferencial do Centro 18 de Maio em relação às demais instituições 

é a possibilidade que tem a vítima de violência sexual de prestar depoimento 

apenas uma vez. A escuta qualificada permite o atendimento qualificado e 

integrado para que a criança não tenha que contar o que lhe ocorreu a cada 

instância da rede, revitimizando-a nesse processo. 

          – Adesão e atuação dos parceiros a Campanha de Carnaval da 
SECRIANÇA. 
- Atuação dos Conselhos Tutelares (Anselmo Barbosa - Coordenador das 
Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos Tutelares – 
COUNATA/SUBPROTECA/SECRIANÇA) 
 

O Conselho Tutelar é órgão público, com conselheiros escolhidos pela 

população, encarregado de trabalhar pelos direitos de crianças e adolescentes, e 

ajudando aquelas que estão com seus direitos ameaçados ou violados.  

Como ação os Conselheiros das áreas onde ocorre os eventos 

carnavalescos atuarão no combate as violações mais recorrentes, estando 

presentes nessas áreas com a finalidade de informar aos foliões sobre as violações 

dos direitos a crianças e adolescentes, com material impresso de divulgação. 

A proximidade dos Conselheiros junto aos locais de grande 

movimentação de crianças e adolescentes permitirá uma atuação mais rápida em 

casos de denúncias durante as festividades de Carnaval. 

O Conselho Tutelar durante o Carnaval atuará em sistema de plantão. 

- Atuação dos Blocos de Carnaval (Pablo Feitosa – Coordenador do Bloco 
Suvaco da Asa DF) 
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Os representantes dos Blocos de Carnaval estão participando de 

reuniões para garantir uma atuação mais participativa quanto a proteção dos 

direitos de crianças e adolescentes. O Bloco Suvaco da Asa realizará no dia 11 de 

fevereiro seu pré Carnaval com o Bloco Suvaquinho, pela manhã voltado para o 

público infantil. Considerando a atuação e a preocupação do bloco com as 

questões de proteção a criança, este ano foi feita uma parceria junto a Secretaria 

da Criança. 

Essa parceria objetiva uma maior divulgação da importância e o 

respeito aos direitos das crianças e adolescentes bem como alertar sobre as 

violações desses direitos. Durante a festa a Secriança montará o Espaço da 

Proteção para distribuição de material informativo e crachás de identificação para 

os pais ou responsáveis.  

O Suvaco da Asa sinaliza a atuação dos blocos de carnaval junto a 

Secriaça para adesão a Campanha de Carnaval – Direito de ser criança. Direito de 

Brincar o Carnaval, exaltando assim a importância da atuação de todos na defesa 

da criança e do adolescente. 

 

– Encaminhamentos  
VIJ /TJDFT: Disponibilização da Portaria VIJ 1 de 10 de Janeiro de 2017 que 

dispõe sobre o ingresso e permanência de crianças e adolescentes em bailes 

carnavalescos e a participação em desfiles de escolas de samba, ligas e 

agremiações, para ser encaminhada por e-mails aos parceiros. 

 
PMDF: A PMDF estará atuando no Carnaval e conseguiu juto ao Metrô-DF a 

produção de 10.000 pulseirinhas de identificação para crianças. Sugerido pela 

Capitã Roseneide – PMDF que a Secretaria da Criança entre em contato com a 
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unidade de comunicação social da PMDF para ver a possibilidade de integrarmos 

a produção de uma única carteirinha de identificação padronizada. 

Resposta Secriança: Como essa questão remete a ASCOM da Secriança, o 

encaminhamento será apreciado pelo setor, para verificação de viabiliade. 

- SETUR: levantamento da questão importante que envolve a atuação dos 

Ambulantes durante o Carnaval e venda de bebidas alcoólicas, o representante 

advertiu que todo ano a AGEFIS e a PMDF apresentam dificuldades na 

fiscalização pela falta de uma legislação mais específica quanto aos materiais 

vendidos e o posicionamento desses ambulantes nos eventos.   

Resposta Secriança: Como a questão remete a normativas e fiscalização de 

Ambulantes do DF sugere-se que o pleito seja levado à discussão junto a 

Secretaria de Cultura e Secretaria das Cidades para ajustes junto ao setor e órgãos 

de controle envolvidos. 

- SNPDCA/SDH: A Campanha que será adotada para 2017 será a logo do 

Diamante – Respeitar, Proteger, Garantir – Todos jutos pelos direitos de crianças 

e adolescentes. Será verificado junto a instituição a produção dos materiais 

impressos. Será disponibilizado durante o Carnaval o aplicativo Proteja Brasil do 

Disque 100, que poderá ser baixado gratuitamente. Esse aplicativo será 

ferramenta de apoio ao disque 100 durante as festividades para o recebimento de 

denúncias sendo tão eficiente quanto o número telefônico.  

- SEC.EDUCAÇÃO: Gostariam de apoiar a Campanha recebendo o material 

para poder ser distribuído na rede. 

- SECRIANÇA: A arte da Campanha está em finalização junto a Ascom e será 

enviada para os parceiros para devida divulgação junto às mídias e redes sociais. 

Quanto aos materiais impressos, a previsão de disponibilidade aos parceiros será 

para a segunda semana de fevereiro, aproximadamente. Foi solicitado que todos 

os parceiros listassem suas ações voltadas para a proteção de crianças e 
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adolescentes durante o Carnaval em formulário entregue no início da reunião, 

aqueles que não puderam escrever deverão encaminhar suas propostas para o e-

mail da Subpolíticas: politicascriancas.gdf@gmail.com. A Subpolíticas entrará em 

contato com os parceiros para fechamento das parcerias. Ressaltamos a 

importância da participação e adesão a Campanha de Carnaval: AGEFIS, 

SINDHOBAR, SINDVAMB, Empresas de Transporte Urbano do DF, TCB e 

Blocos de Carnaval. 

- SUBSIS/SECRIANÇA: Participação das UAMAS na veiculação de 

informações aos adolescentes e suas famílias sobre direitos e a prevenção a 

violação desses direitos. Contará realização de atividades de sensibilização 

durante o Carnaval. Apoio ao evento Grito de Carnaval no Metrô programado 

para o dia 24/02. 

- Ações Previstas: Parceiros 
Responsável:Capitão Rozineide / Órgão: PMDF 

- Distribuição de carteirinhas de identificação infantil. 
- Distribuição de pulseiras de identificação. 
- No site da PMDF também estará disponível a carteirinha para impressão e preenchimento on- 
line. 
- Nos principais blocos de carnaval estaremos com Vans de identificação nas principais 
estações do Metrô. 
Obs: Infelizmente não temos como produzir este material gráfico. 
 

Responsável: Claudia Vidigal/ Órgão: Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - SDH 

- Campanha Nacional Respeitar, Proteger, Garantir – todos juntos pelo direito de Crianças e 
Adolescentes – logo do diamante. 
- Produção e Distribuição de Materiais. 
- Disque 100 – Aplicativo Proteja Brasil. 
 

 
Responsável: Raissa Rossiter / Órgão: SUBPM/SEMIDH  

- Ações voltadas ao enfrentamento a violência contra a mulher  
- Distribuição de cartilhas da lei Maria da Penha  
- Informações sobre a violência doméstica e contra a mulher. 
- Orientações sobre o equipamento de atendimento ás vítimas de violência doméstica. 
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Responsável: Glauber Peixoto / Órgão: DETRAN/DF (Diretoria de Policiamento)   
- Informa todos os agentes envolvidos nas operações de carnaval sobre as campanhas de 
proteção á criança e ao adolescente.  
- Envolver a Diretoria de Educação do DETRAN nas campanhas previstas para o ano de 2017.  
- Colocar o DETRAN á disposição para a realização e apoio em operações conjuntas e outras 
ações que forem necessárias a presença desta autarquia. 
- Contato da Gerência de Atividades de Trânsito: Ana Paula - 3901-4060. Esta gerencia é 
responsável pelas atividades externas de educação: teatro, jogos, distribuição de material 
educativo. 
- Colocar assessoria de comunicação a disposição para divulgação de campanha no site do 
DETRAN e nas mídias sociais.   
 

 
Responsável: David Auto  / Órgão:   Viação Marechal 

- Palestra sobre o tema para os colaboradores. 
- Entrega  de  “KIT”  prevenção  para  os  colaboradores. 
- Artigo no informativo mensal. 
- Produção de vídeo (1minuto) sobre o tema. 
- Divulgação do material os ônibus. 
- Divulgação da rede (SECRIANÇA). 
- Apoio a criança e ao adolescente. 

 
Responsável: Ana Luiza Muller / Órgão:  TJDFT – Vara da infância e da juventude 

- A vara da infância e da juventude do DF,atuará no carnaval por meio da seção de apuração e 
proteção , com apoio dos comissários , fiscalizando os locais onde ingresso ou permanência de 
criança ou adolescência.   
 

 
Responsável: Fernando M. Oliveira / Órgão: Centro de Comunicação Social (CCS) e (CPP) 

PMDF  
- Divulgação e entrega (distribuição) de material. 
- Policiamento intensivo preventivo. 
 

 
Responsável: Roberta Natalia B. Bonifácio / Órgão: Administração Regional do Lago Norte 
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- Roda de  samba  com  grupo  local  “Nograu”  em  um  estabelecimento  próprio  do  grupo  ,  com  
expectativa de publico pequeno ,tendo em vista que a cidade ,Lago Norte tem como referencia 
,moradores em maior numero da população sendo idosos ,com baixo índice de festas e 
movimentos com barulho abusivo. 
- A administração regional do Lago Norte, se prontifica e se disponibiliza para apoiar ações em 
outros órgãos assim como o nosso grito de carnaval .#TODOS PELA PROTEÇÃO. 

 
        Responsável: Ten. Cel. Carvalho/ Órgão: Comando operacional/ CBMDF 

- Divulgação para os militares do comando operacional das campanhas 2017 da secriança. 
- Conscientização dos profissionais que irão atuar nas atividades preventivas, em todas as 
atividades preventivas, em todas as atividades carnavalesca ,para que possam dar uma resposta 
rápida nos casos de desaparecimento de criança e adolescente. 
- Apoio operacional de prevenção de acidente nas atividades da segurança. 
- Comando Operacional – seope: 3901596 
- Email: comop.prevencoes@cmb.df.gov.br 

 
        Responsável: TC Lagares ;Capitão Couto, Sgt Alivino / Órgão: Programa bombeiro Mirim 

– CBMDF –APROS 

 O programa bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros DF. Atende, hoje 1700 crianças e 
adolescentes em 13 Regiões Administrativas do DF . 
O programa prevê as seguintes ações: 
- Campanhas Bombeiros Mirins, no formato de palestras ou oficinas , com o intuito de 
conscientizar o publico sobre uso abusivo de álcool e outras drogas durante o carnaval (2017). 
- Participação das crianças e adolescentes ,quando voluntárias, na divulgação da Campanha nas 
escolas (depende de autorização dos pais). 
- Identificação dos bombeiros mirins que participarem de blocos infantis. 
- Publicação das campanhas. 
- Outras ações que objetivem a proteção e prevenção das problemáticas regionais. 
- Contato: 39017926. 
 

 
        Responsável: Tatiane de Oliveira / Órgão: SEPLAG 

  
- Divulgação das ações na Agencia Brasília. 
- Acompanhamento e monitoramento das ações realizadas pela Secretaria da Criança. 

 
        Responsável: Alexandra  / Órgão: DF TRANS 
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- Reforço das tabelas Horários das linhas  divulgação na mídia dos ônibus. 
- Contatos: Alexandra 996466282/Ana Maria 991638447 

 
        Responsável: Marcos Vinicius / Instituição: Tomatzo (parceria Metrô) 

  
- Confecção das pulseiras de identificação infantil durante o carnaval 2017 para ação da 
PMDF.   
 

 
        Responsável: Terezinha Maria / Instituição: Administração Regional Gama   

  
- Apoio da Administração no Carnaval-Estacionamento Do Bezerrão 24 a 28/02, produtores 
com Blocos da Cidade. 
- Evento: na Praia 24 a 28/02 Qd.37 Setor leste Gama. Informado ao Conselho Tutelar 
programando uma Reunião de Articulação. 
- Contato da RAII Gama:3484-9917 
 

 
        Responsável: Wellington de Almeida  e Viviane Benedith/ Instituição:   Uama Taguatinga 

  
- Palestra na UAMA em parceria com  Adolecentro , para os adolescentes , na perspectiva de 
prevenção de DST/AIDS. 
- Estamos fazendo hoje articulação com o Vira Vida para que aconteça uma atividade na 
UAMA ,para tratarmos o tema da exploração Sexual na infância e Juventude.   
 

 
        Responsável: Juliana Silva/ Instituição: C.T. Ceilândia III 

  
- A Conselheira Tutelar Juliana Silva, do CT III de Ceilândia, vai estar no plantão com Nextel 
24 horas, para atuação na área do Conselho. Os outros conselheiros estarão de sobreaviso. 
- Contato do Nextel do CT III – 99346-6971   
 

 
        Responsável: Tanara de Souza Rodrigues/ Instituição: NUPOLS 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,  
ADOLESCENTES E JUVENTUDE 

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA  CRIANÇAS,  
ADOLESCENTES E JUVENTUDE 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 
Subsecretaria de Promoção Políticas para a Criança e Adolescentes 

Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAAN 
Quadra 01, Lote C, 1º Andar. Asa Norte, Brasília – DF 

CEP: 70.640.000 
Fone: (61) 3213-0671/72/73/78 

 

 

  
- Existe a possibilidade de ocorrer o Carnaval de Rua, evento de responsabilidade da gerência 
de cultura, ainda não é certo que acontecerá. A idéia é a distribuição dos materiais informativos 
aos pais e responsáveis;convidar os conselheiros tutelares a estar presente no evento; junto a 
Ascom lançar a campanha para os crachás de identificação. 

 
        Responsável: Eduardo/ Instituição: C.T. Ceilândia II 

  
- Não haverá ação extraordinária fora dos plantonistas e sobre aviso responsável. 

 
        Responsável: Fabrício Almeida/  Instituição:  Bloco  “Calango  Careta” 

  
- Divulgação da Campanha (mídia física e virtual). 
- Comunicação e diálogo com foliões, parceiros, ambulantes, etc. 
- Multiplicação e instrução de agentes na prevenção de violência contra a criança e o 
adolescente. 
- Prevenção e ações diretas nos dias de apresentação do bloco. 
- Pré-requisitos necessários: acesso aos materiais  mídias e acesso às recomendações 
específicas e atualizadas;formação) 
- Contato: 98270-4259/f.bonecini@gmail.com 

 
- Considerações: 
 

A Secriança conta com a colaboração de todos os parceiros e solicita que as 

ações voltadas para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, desenvolvidas em 

seus órgãos ou instituições, sejam informadas pelo e-mail da Subpoliticas 

(politicascriancas.gdf@gmail.com). Solicitamos ainda que todas as atividades que 

possam auxiliar a divulgação da Campanha de Carnaval sejam comunicadas. E aqueles 

parceiros que possam colaborar com a impressão de materiais de divulgação informem a 

disponibilidade para a Secriança. 

 
Agradecemos a participação de todos. 

 

mailto:politicascriancas.gdf@gmail.com
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Direito de ser criança. Direito de Brincar o Carnaval. 
#Todos pela Proteção# 


