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Selo de Qualidade de Serviços para
Adolescentes promove a oferta de serviços
O lançamento do selo aconteceu no início do mês de
novembro deste ano, a partir de uma parceria do Governo
de Brasília com o Fundo de População das Nações Unidas-UNFPA. O objetivo é incentivar os meios para a melhoria
nos atendimentos especializados ao público adolescente. No
caso da Saúde, as unidades de atendimento de excelência
poderão ser certificadas com o Selo de Qualidade de Serviço,
que será concedido pela UNFPA, de acordo com critérios que

estabelecidos em edital. Além da certificação de qualidade, o
selo também promove capacitação para o aprimoramento de
serviços. Outra iniciativa que ganhou destaque foi Centro de
Atendimento Integrado 18 de Maio. O espaço ganhou o Prêmio Neide Castanha, este ano, por oferecer serviços integrados de qualidade no acolhimento de crianças e adolescentes
vítimas de abuso sexual.

Orla Livre democratiza o acesso ao Lago Paranoá

Com o objetivo de tornar o
lago um ponto de encontro
mais acessível, organizado
e com diversas opções de
lazer, o governo de Brasília lançou, em dezembro, o
plano Orla Livre. Em maio
deste ano, foi inaugurado o Parque dos Pioneiros
Cláudio Sant’Anna — Deck
Sul, com ciclovia, pista de
cooper e de skate, circuito com equipamentos para

ginástica, parques infantis,
ponto de encontro comunitário (PEC) e quadras de vôlei
e poliesportiva. O governo
reabriu também os Parques
Asa Delta e Península Sul com
trilhas e espaços lazer. Outra parceria público-privada
de sucesso foi a reinauguração do parquinho da Ponte
JK - uma parceria da Associação dos Empresários do
Beira Lago e a Administração Regional do Plano Piloto.

Criança Candanga lança cartão
exclusivo no sistema de Bilhete Único
Com o lançamento do Bilhete Único, em setembro
deste ano, é possível realizar
até 3 viagens no período de
2 horas pelo valor máximo
de 5 reais. O sistema oferece
33 pontos de recarga no DF,
além da opção de recarga
online no site de serviços do
programa. Para os adolescentes, o antigo Passe Livre
Estudantil virou Cartão +Estudante e também passa a
fazer parte do sistema integrado de transporte com as
mesmas facilidades dos usuários do Bilhete Único. A novidade para o início de 2018
é o Cartão Criança Candanga,
que também garantirá a isen-

ção de crianças de 3 a 5 anos,
permitindo que elas passem
pela catraca como qualquer
outro cidadão, ao invés de
ter que se arriscar passando
por cima ou por baixo dela.

Novo Centro Interescolar de Línguas
inaugurado no Riacho Fundo II
A região do Riacho Fundo
II conta com nova sede do
Centro Interescolar de Línguas, que oferta 480 vagas
em cursos noturnos de inglês e espanhol. Este CIL integra uma rede de 16 centros, sendo que 9 são o total
de novas unidades inauguradas nos últimos três anos, o
que garantiu a ampliação do
atendimento em 10.500 vagas. Além de ofertar cursos
de inglês, espanhol, alemão
e francês, os CILs estimulam
alunos a vivenciar a língua
estudada, em parcerias como
o Programa Jovens Embaixadores da Secretaria de
Educação

e a Embaixada Americana,
que seleciona estudantes
para períodos de intercâmbio (em 2017, foram 50 participantes). Em 2016 e 2017,
os alunos do CILs também
participaram, de forma voluntária, dos jogos olímpicos
e de atividades preparatórias
para o 8º Fórum Mundial da
Água, colocando em prática
conhecimentos em inglês,
espanhol e francês para recepcionar pessoas do
mundo todo na
capital federal.

Bloco II do Hospital da Criança
ampliará serviços especializados
O hospital, que é gerenciado pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria
Especializada, conta com 7 mil metros
quadrados, cerca de 30 consultórios
médicos e 22 leitos de internação. Segundo dados da unidade, de novembro de 2011 até fevereiro de 2017,
foram prestados 2.243.062 atendimentos à população. Entre eles, mais
de 1 milhão de exames laboratoriais
e 37 mil quimioterapias. No próximo ano, será inaugurado o Bloco II,
que abrigará mais 202 leitos para ampliar serviços especializados da unidade, que já é referência no Brasil.

Centros Olímpicos e Paralímpicos
ganham nova unidade em Planaltina

Só este ano, foram mais de 20.000 matriculados, entre 4 e 18 anos, nos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) no DF. Atendendo a uma antiga reivindicação da população da região. Planaltina ganhou uma unidade com instalações
novas e abriu, em setembro, 2.350 vagas distribuídas em 14 modalidades. São
quadras abertas e cobertas de esporte, além de piscinas, pistas de atletismo e
outros equipamentos. O Programa integra o Criança Candanga e oferece atendimento, majoritariamente, a crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos de idade,
além de modalidades ofertadas também para público a partir de 4 anos, adultos
e idosos. Todos os COPs promovem o Espaço Criança Candanga com materiais
de divulgação que promovem direitos, o sistema de garantias e atividades temáticas, tais como murais participativos para desenhos, pinturas e colagens.

Rede Pública do DF é a única com o Teste do Pezinho ampliado.

30 enfermidades. O teste
ampliado é inovador a partir
de uma tecnologia chamada
espectrometria de massas,
feita em um aparelho que
permite analisar amostras de
sangue de 1,2 mil crianças de
uma única vez e diagnosticar
23 exames. O diagnóstico de
mais sete doenças é feito em
outros tipos de aparelhos, de
última geração, adquiridos
pela rede pública de saúde
no início de 2017.

O Distrito Federal é a única unidade da Federação a
oferecer a triagem neonatal
(teste do pezinho) de forma ampliada na rede pública de saúde. Em média, são
realizados 5 mil testes por
mês. Enquanto no restante
do país e na rede privada local o procedimento detecta
seis tipos de doença, como
é recomendado pelo Ministério da Saúde, o exame em
Brasília pode encontrar até

Conselho Tutelar do Itapoã conta com nova sede
Mais informações:
www.criancacandanga.df.gov.br
criancacandanga@crianca.df.gov.br

Os Conselhos Tutelares são responsáveis
por encaminhar crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade para atendimentos especializados na rede pública de
saúde e assistência. As reformas dos conselhos tutelares integram o Criança Candanga, programa do governo de Brasília que
visa dar prioridade às políticas públicas
voltadas à infância e à adolescência. Brasília tem 40 conselhos tutelares. Neste ano, já
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foram reformados ou ganharam novas sedes os de São Sebastião, Taguatinga Sul,
Brazlândia, Riacho Fundo I, Fercal e Varjão.
Ainda estão em fase de reforma o de Samambaia, o de Santa Maria e o de Ceilândia. A última entregue pelo governo foi a
nova sede do Conselho Tutelar do Itapoã,
que agora conta com salas de atendimento individualizadas para cada conselheiro,
sala de reunião e uma brinquedoteca.

