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Capital do país 
registra queda 
nos crimes 
contra as 
mulheres

•  G OV E R N O  D I S T R I TA L

No Brasil, de acordo com os 
dados do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública, 
em 2020, o Brasil registrou 
um feminicídio a cada sete 

horas, um estrupo a cada dez minutos e, a 
cada dois minutos, uma mulher foi vítima 
de agressão. Entretanto, a Capital do país 
registrou queda de 47%, graças as políticas 
públicas para o enfrentamento à violência 
doméstica e, consequentemente, o femini-
cídio. Em 2022, o DF fechou o quadrimes-
tre com cinco feminicídios a menos que 
no mesmo período do ano passado (de 9 
para 4 vítimas).

Para alcançar essa redução, a Secreta-
ria de Segurança Pública do Distrito Fe-
deral elaborou diversas ações estratégicas 
a partir das análises e estudos feitos pela 
Câmara Técnica de Monitoramento de 
Homicídios e Feminicídios (CTMHF), 
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que revelaram, inclusive, 
detalhes importantes das 
circunstâncias dos fe-
minicídios ocorridos no 
DF desde 2015. O levan-
tamento mostra que, do 
total de crimes ocorridos, 
28,9% as mulheres víti-
mas tinham entre 19 e 29 
anos, em 59,8% são de-
claradas pardas e em 30% 
tinham apenas o ensino 
fundamental.  

“Os dados nos per-
mitiram ver também que 
um percentual elevado de 
70% das vítimas de femi-
nicídio não tinham regis-
trado ocorrência anterior. 
E isso despertou a neces-
sidade de desenvolver-
mos uma campanha para 
incentivarmos as mulhe-
res a buscarem ajuda e 
socorro. A violência con-
tra a mulher causa muita 
repulsa e a melhor forma 

de enfrentar é incentivando as de-
núncias. Logo, foram desenvolvidos 
o programa Mulher Mais Segura e a 
campanha “Meta a Colher, além do 
Dispositivo de Monitoramento de 
Pessoas Protegidas, método pionei-
ro, onde o agressor leva uma torno-
zeleira e a mulher recebe um dispo-
sitivo móvel”, explica o secretário, 
Delegado Júlio Danilo. 

Com o objetivo de desconstruir 
o padrão de comportamento omisso 
da sociedade e expor a reponsabili-
dade de cada cidadão na luta contra 
a violência, foram desenvolvidos 
outros programas e campanhas, in-
clusive com crianças, adolescentes e 
jovens, por meio de vídeos educati-
vos com a Turma da Mônica. Além 
disso, a parceria com outros órgãos 
do governo tem garantido cada vez 
mais segurança e acolhimento a es-
sas mulheres. 

Ações preventivas
Para garantir todo o suporte para as mulheres vítimas de violência, os 

canais de atendimento e denúncias foram ampliados. Hoje, as mulheres 
contam com duas Delegacias de Atendimento Especial à Mulher (DEAM), 
localizadas na Asa Sul e Ceilândia, além da possibilidade de registrar o bo-
letim de ocorrência por meio da Maria da Penha Online, da Polícia Civil, 
inclusive solicitar medidas protetivas.  

No final do ano passado, foi lançada também a Rede Distrital de Pro-
teção à Mulher em situação de violência doméstica e familiar, que abrange 
a atuação de diversas áreas de governo e dá a possibilidade de a mulher 
buscar proteção, no caso de violência, quanto assistência.

“Têm mulheres que acabam sendo submetidas a uma condição de 
violência por não ter um uma rede de proteção. Muitas vezes, depende 
financeiramente do companheiro ou não tem para onde ir. Hoje, o DF tem 
uma casa de acolhimento desenvolvido no âmbito dessa rede. Outro pro-
grama também é da Polícia Militar – Programa de Prevenção Orientado à 
Violência Doméstica e Familiar – onde é feito o acompanhamento de for-
ma permanente das mulheres vítimas de violência para ver se o agressor 
cessou a violência ou está afastado do lar, se a mulher não está sofrendo 
aquela violência. Muitas vezes, a agressão pode partir não só do compa-
nheiro, mas de um filho por questão de dependência química”, ressalta o 
secretário Júlio Danilo.

A violência contra a mulher 
causa muita repulsa e a 

melhor forma de enfrentar é 
incentivando as denúncias. 

““
Secretário Júlio Danilo
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“Os estudos 
verificaram a 
necessidade de 
a mulher buscar 
ajuda com a 
garantia de que 
não fosse vítima 
dessa violência."

Como parte do programa DF Mais Seguro, a Secretaria, em parceria com ór-
gãos do judiciário do DF, lançou o dispositivo Viva Flor para mulheres vítimas de 
violência doméstica ou familiar que estejam sob medida protetiva de urgência. O 
equipamento permite que a Secretaria tenha a localização da mulher em tempo real 

e, ao ser feito o acionamento, uma viatura da Polícia Militar é di-
recionada imediatamente para assistir essa mulher que está sendo 
ameaçada, ou quando há um descumprimento da medida protetiva 
por parte do parceiro. 

Ademais, o dispositivo permite ligações a números pré-cadas-
trados, gravações de áudio e vídeo do ambiente. Atualmente, 128 
mulheres fazem parte do programa de proteção. Todas elas recebem 
acompanhamento da equipe técnica da Pasta. Cabe destacar, que os 
aparelhos serão disponibilizados de acordo com os critérios estabe-
lecidos pela Justiça. 

“Os estudos verificaram a necessidade de a mulher buscar aju-
da com a garantia de que não fosse vítima dessa violência. Então, 

primeiro, foi criado um aplicativo que era instalado no celular. Porém tinham algu-
mas limitações, como a atualização do aplicativo, nem todas as mulheres tinham ce-
lulares ou um plano de dados. Então, contratamos uma empresa, que faz o controle 
das tornozeleiras eletrônicas dos presos em Brasília e das medidas protetivas, para 
desenvolver um dispositivo que é semelhante a um smartphone, já com plano de da-
dos e novas funções. Houve, portanto, uma evolução do aplicativo para o dispositivo 
Viva Flor, tornando-o mais eficiente”, pontua o secretário Júlio Danilo.  

Viva Flor
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Como denunciar?
A orientação da Secretaria de Segu-

rança Pública é que “as pessoas metam a 
colher” para salvaguardar a vida de uma 
mulher vítima de violência. Os canais de 
denúncias funcionam 24h.
Ligue 190 – PMDF – Em caso de violên-
cia, uma viatura é enviada imediatamente 
até o local para atendimento. 
Ligue 180 – Central de Atendimento à 
Mulher – O serviço de escuta e acolhida 
registra e encaminha denúncias de vio-
lência contra a mulher aos órgãos com-
petentes. A denúncia pode ser feita de 
forma anônima.
Ligue 197, opção 0 – Disque Denúncia – 
A Polícia Civil do DF conta, ainda, com 
canais de denúncia nos quais são garan-
tidos o sigilo. 

O secretário adiantou que foi desenvolvido um Protocolo 
Único de Atuação das forças de segurança – Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros Militar, DETRAN e Polícia Civil – com o objetivo 
de integrar as denúncias de violência contra a mulher. A previsão 
é que seja lançado ainda nesse semestre. 

“A gente não se contenta e não trabalha só com as reduções de 
números. A Secretaria trabalha para que não tenha nenhum caso 
de feminicídio. Então, quando há acionamento de qualquer um 
dos entes de segurança e, ao atender, se verifica que possa ter ocor-
rido violência doméstica, o protocolo é acionado pra averiguações. 
Dou um exemplo, o Corpo de Bombeiros, às vezes, atende uma 
ocorrência de “queda da própria altura”. Isso acontece muito. Ao 
chegar no local para prestar o apoio, verifica que aquela lesão não 
condiz com a natureza inicial do chamado. Então, os militares fa-
zem o registro dessa situação e, no encaminhamento da ocorrên-
cia, já coloca observação sobre suspeita de violência doméstica”, 
esclarece o secretário Júlio Danilo.

“Nenhum tipo de violência deve ser 
suportada, nem deve ser de alguma 
forma justificada, seja ela contra a 
mulher ou contra um vulnerável."

Exclusivo

Delegacia eletrônica – Acesse a página oficial da PCDF e registre a ocor-
rência, inclusive, com a Maria da Penha online, peça medida protetiva.
Whats App (61) 98626-1197 – Conta oficial para registrar denúncias.

Antes de finalizar a entrevista, o secre-
tário afirmou que é importante as mulheres 
continuarem engajadas pela garantia de seus 
direitos. “Nenhum tipo de violência deve ser 
suportada, nem deve ser de alguma forma jus-
tificada, seja ela contra a mulher ou contra um 
vulnerável. Nós incentivamos que realmente 
as mulheres lutem pelos direitos de igualda-
de e oportunidades. A Segurança está atenta 
para socorrer nossas mulheres e os mais vul-
neráveis. Eu espero que, daqui a alguns anos, 
a gente não precise mais tratar desse tema es-
pecífico, e que haja realmente uma mudança 
positiva na cultura de nossa sociedade".  

Secretário Júlio Danilo e o jornalista 
Sérgio Botelho Junior
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Com o objetivo de fortalecer as Orga-
nizações Sociais de forma sustentável 
e impactar ainda mais vidas de pesso-
as que necessitam de acolhimento, o 
empresário Wagner Telles fundou o 

Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Institucional. 
Dentre as competências estão captação de recursos, 
gestão de projetos e treinamento e desenvolvimento 
da equipe de profissionais do terceiro setor. Locali-
zada em Brasília, com escritórios no Paraná e Rio de 
Janeiro, a empresa atende mais de 60 organizações es-
palhadas pelo país. 

NADI fortalece as Organizações Sociais 
com consultorias de forma sustentável

“Eu percebi que as Organizações não esta-
vam crescendo por falta de pessoas qualificadas 
Muitas empresas que prestam consultoria são 
formadas por pessoas que não tiveram a expe-
riência e vivência de uma ONG, o centro de 
reabilitação, e acabam não entendendo o fun-
cionamento do dia a dia e não conseguem criar 
processos mais próximo da realidade. Existe um 
déficit de profissionais para atuarem nessa área. 
A minha visão é que é um projeto inovador”, ex-
plica Telles. 

Graças a experiência de 17 anos na Casa 
do Menor São Miguel Arcanjo, como Educador 
Social e Captador de Recursos, Telles pôde de-
senvolver técnicas impactantes que fazem a di-
ferença na vida do próximo, ao gerar resultados 
positivos para as ONGs, como a Casa do Menor 
São Miguel Arcanjo. “Hoje trabalhamos com 
consultoria em Marketing, com elaboração de 
projetos, estratégias tanto para o governo quan-
to para o público-privado, organizações inter-
nacionais. Criamos site, rede social, toda a parte 
de comunicação”, comenta Telles. 

Para mais informações é só acessar o site: 
www.nadi.rio.br ou o perfil no Instagram @na-
dirjoficial

Graças a experiência de 
17 anos na Casa do Menor 
São Miguel Arcanjo, 
como Educador Social e 
Captador de Recursos, Telles 
pôde desenvolver técnicas 
impactantes que fazem a 
diferença na vida do próximo.



44 I m a g i n e A c r e d i t e

Casa do Menor investe 
milhões para levar 
dignidade aos menos 
favorecidos

Prestes a completar 36 
anos, a Casa do Menor 
São Miguel Arcanjo, 
fundada pelo Padre 
Renato Chiera, é uma 

verdadeira obra social de amor que 
faz a diferença na vida de milhares 
de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos sem perspectivas, ao devol-
ver o protagonismo social e dando 
a oportunidade para que cada um 
escreva um novo capítulo recheado 
de conquistas em sua história, por 

meio do Programa de Desenvolvi-
mento Comunitário e Cursos Pro-
fissionalizantes.

Prova disso, graças a solida-
riedade de empresas privadas, 
sociedade civil, grupos interna-
cionais e parlamentares, que des-
tinam emendas parlamentares, a 
entidade já formou mais de 100 
mil alunos, entre 12 e 24 anos de 
idade, em diversas áreas de atua-
ções, como Gastronomia, Confei-
taria, Elétrica Predial, Mecânica e 

Elétrica de Auto, Administração, 
Recursos Humanos, Informática, 
Design Gráfico, Auxiliar de Ca-
beleireiro, Barbeiro e Fotografia. 
Com a duração de 160 horas, os 
cursos têm aulas teóricas e práticas 
e são gratuitos e, ao final, os alunos 
ainda contam com a celebração da 
formatura. 

Além disso, os adolescentes 
e jovens, entre 14 e 24 anos, con-
tam com o programa “Aprendiz do 
Bem”, que encaminha os acolhidos 
ao primeiro emprego em parceria 
com empresas e qualifica-os para 
ingressarem no mercado de traba-
lho. O contrato de aprendizagem 
dura entre 11 e 16 meses, com a 
jornada de 4 ou 6 horas diárias, a 
depender de cada curso. As profis-
sões oferecidas são: Auxiliar Ad-
ministrativo, Auxiliar de Logística, 
Tráfego de Transporte, Panificação 
e Mecânica de Automóveis. 

Para a coordenadora-geral dos 
Cursos Profissionalizantes, Jéssica 
Barbosa, o sentimento é de gratidão. 
“É um diferencial muito grande, 
porque nós trabalhamos com a mu-
dança de vida. Não oferecemos ape-
nas uma profissão, mas sim valores e 
acolhimento para que eles sejam ci-
dadãos profissionais de bem. Então 
vemos a transformação acontecer e é 
sempre muito emocionante”. 

• CRIANÇA E ADOLESCENTE
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Com a necessidade de 
assegurar o acesso da comu-
nidade local ao meio cultu-
ral e de ensino como uma 
forma de superação de si-
tuações de violência e risco 
pessoal, a entidade promove 
para crianças e jovens entre 
7 e 24 anos – no contraturno 
escolar, de 8h às 12 e 13 às 
17h – oficinas de música, dança, esporte, circo, ca-
poeira, reforço escolar, serviço de convivência e for-
talecimento de vínculo nas unidades instaladas nas 
periferias em Guaratiba, Vila Claudia, Nova Iguaçu, 
Miguel Couto e Tinguá, além do Centro Integrado 
Dom Adriano Hipólito e do Centro de Desenvolvi-
mento Comunitário Irmã Celina. A entidade ofere-
ce ainda o café da manhã, almoço e lanche da tarde. 

“Nós também trabalhamos com as famílias, 
junto a Assistente Social e uma Psicóloga, o forta-

Oficinas que resgatam a autoestima

lecimento de vínculo 
que é a prioridade 
zero da Casa do Me-
nor. E temos também 
um Conselheiro em 
dependência quí-
mica que trabalha a 
prevenção. Só nesse 
primeiro semestre 
já foram 543 atendi-

mentos diretos. Em quase 36 anos da Casa do Me-
nor, mais de 40 mil. Então, pra mim é uma missão, 
porque sou fruto dessa história. Aos 15 anos, eu co-
nheci a Casa em Fortaleza onde me deram dignida-
de. Então é sempre um dever a cumprir em saber 
que têm crianças, adolescentes e jovens que estão na 
linha da pobreza, no mundo das drogas, na prosti-
tuição e eles saem desse mundo e vivem hoje o pro-
tagonismo”, descreve Stéfio Vieira, coordenador do 
Programa Desenvolvimento Comunitário.
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Uma obra mantida pelo Poder 
Público e Sociedade Civil

Com tantas atividades, a Casa 
do Menor São Miguel Arcanjo in-
veste cerca de R$ 7 milhões todos 
os anos para promover a digni-
dade para mais de 5 mil crianças, 
adolescentes, jovens e adultos – até 
então sem perspectiva alguma de 
futuro – que usufruem de creches, 
cursos profissionalizantes e de 
uma educação cidadã. Sendo as-
sim, podemos afirmar que salvar 
milhares de vidas todos os anos 
não é uma tarefa nada fácil. 

Por isso, além das doações 
feitas pela comunidade, a Casa do 
Menor São Miguel Arcanjo con-
ta com parcerias com o Governo 
Federal, por meio das Secretarias 
Nacionais de Políticas sobre Dro-
gas (SENAD) e de Cuidados e 
Prevenção às Drogas (Senapred); 
Governo Municipal, por meio das 
Secretarias de Assistência Social de 
Santana do Ipanema (AL) e Nova 
Iguaçu (RJ); empresas privadas, 

como a L’Oreal, Redken, Colorama, 
Niely, Herbalife Nutrition Foun-
dation do Brasil, Intercontinental, 
Unimed, Hotel Windsor, entre ou-
tras; entidades internacionais; e, é 
claro, com os deputados federais e 
senadores que, com a ajuda de suas 
emendas, buscam manter as impor-
tantes atividades desempenhadas 
pela instituição. 

Segundo um levantamento pro-
duzido pela ImagineAcredite, entre 
os anos de 2016 e 2022, os parla-
mentares aportaram mais de R$ 10 
milhões. Citaremos quais ajudam 
a instituição: Alessandro Molon 
(PSB); Alexandre Serfiotis (PSD); 
Áureo Ribeiro (SD); Benedita da 
Silva (PRB); Benedito Lira (PP); 
Célio Stuart (PV); Celso Pansera 
(PMDB); Chico Alencar (PSOL); 
Chiquinho Brazão (União Brasil); 
Cícero Almeida (POD); Daniela do 
Waguinho (MDB); Del. Antônio 
Furtado (PSL); Dr. Luizinho Teixei-

ra Jr. (PP); Eduardo Girão (PODE); 
Felipe Bornier (PROS); Francisco 
Floriano (DEM); Hugo Leal (PSB); 
Isnaldo Bulhões (MDB); Jandira 
Feghali (PCdoB); José Guimarães 
(PT); Juninho do Pneu (DEM); 
Lindberg Farias (PT); Luiz Carlos 
Ramos (POD); Luiz Sérgio (PT); 
Marcelo Calero (PPS); Marcos So-
ares (DEM); Otávio Leite (PSDB); 
Paulo Ganime (Novo); Pedro Au-
gusto (Progressista); Roberto Salles 
(PRB); Rosangela Gomes (PRB); 
Vaidon Oliveira (PROS); Vitor 
Valim (PMDB); Walney Rocha 
(PEN); Zé Augusto Nalin (PMDB).

E a ImagineAcredite faz um 
convite especial a todos os par-
lamentares, empresas privadas 
e sociedade civil que colaborem 
com a Casa do Menor São Miguel 
Arcanjo para que as crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos conti-
nuem usufruindo de uma educa-
ção-cidadã.

A ImagineAcredite 
faz um convite 
especial a todos 

os parlamentares, 
empresas privadas 

e sociedade civil que 
colaborem com a Casa 
do Menor São Miguel 
Arcanjo para que as 

crianças, adolescentes, 
jovens e adultos 

continuem usufruindo 
de uma educação-

cidadã.
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• T E S T E M U N H O

DE ESCRAVO A SUPERINTEDENTE

Um jovem cheio de vida, amado pela sua famí-
lia que, infelizmente, se entrega ao mundo de 
ilusão das drogas. Sem perspectiva, abandona 
os estudos, perde a família e bens materiais, 
além da chance de viver em sociedade.  Chega 

ao ponto de morar nas ruas. Mas sua vida não estava fadada 
as drogas. O Plano de Deus era outro. Com a motivação de 
escrever uma nova história, Douglas Marques Correa encon-
tra forças para se libertar do vício das drogas, saindo das ruas 
para a presidência da Instituição Social Manassés no Brasil, 
onde se recuperou.

Hoje, com a experiência de quase 11 anos de vícios, Dou-
glas Manassés, como é conhecido, luta por políticas públicas 
eficientes contra às drogas. Sendo assim, desenvolveu um 
trabalho como Coordenador de Políticas Sobre Drogas do 
município do Rio; fundou a Federação das Comunidades Te-
rapêuticas do estado (FECOMTERJ); e foi candidato a Câma-
ra de Vereadores com 2.756 votos. Atualmente, faz parte da 
Subsecretaria de Cuidados Especiais, como Superintendente 
Terapêutico do estado do Rio de Janeiro.

“O vício em drogas 
atinge o usuário 
e reflete em todos 
aqueles que convivem, 
e leva a pessoa as 
situações degradantes, 
como as cracolândias.
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DE ESCRAVO A SUPERINTEDENTE

“O vício em drogas atinge o usuário e reflete em todos aqueles que 
convivem, e leva a pessoa as situações degradantes, como as cracolân-
dias. Então, o Estado e Municípios precisam agir, tratando o usuário 
como um doente que precisa de ajuda. As alternativas de tratamento e o 
trabalho das redes de apoio para recuperação são de extrema importân-
cia. Um dos planos é trazer para o Rio um grande centro especializado 
em desintoxicação, oferecendo uma internação de 15 a 30 dias com toda 
estrutura de saúde, que é o tempo de o usuário desintoxicar e depois é 
perguntado se aceita fazer um tratamento. Além disso, o governo esta-
dual lançou o Chamamento Público para financiar 555 vagas para tra-
tamento de dependentes químicos, podendo estender-se para mais 555 
vagas”, pontua Douglas. 

Substitutivo do PL 399/2015
Manassés alerta a sociedade para o lobby da indústria das drogas 

no Congresso Nacional, que visa aprovar o substitutivo do PL 399/2015, 
legalizando o plantio da maconha em larga escala. “A liberação das dro-
gas no Brasil pode ocasionar o crescimento do consumo. O que é con-
siderado um grande problema, que hoje já não se tem mais controle.  
Se liberarem, haverá um esvaziamento das cadeias, mas superlotará os 
cemitérios”.

Superação 
Até hoje, Douglas relata que ainda sofre discriminação pelo seu pas-

sado do qual não se orgulha, inclusive nas redes sociais, mesmo após 
25 anos de recuperação. Mas, por outro lado, Douglas conta que tudo 
isso o trouxe uma grande experiência no assunto, e esse obstáculo hoje 
é transformado em trampolim para ajudar o próximo no caminho para 
uma nova vida em recuperação. 

Formado em Gestão Pública, e especialista em dependência quími-
ca, ele realiza eventos, palestras, seminários e fóruns sobre o tema. Para 
conhecer mais sobre sua história e tudo sobre dependência química, 
com o foco nas famílias e apoio aos usuários que precisam de ajuda, siga 
no Facebook e Instagram @douglasmanassés. Em seus canais oficiais, 
ainda há o Podcast Papo com Manassés.

Manassés alerta a sociedade para o lobby 
da indústria das drogas no Congresso 
Nacional, que visa aprovar o substitutivo 
do PL 399/2015, legalizando o plantio da 
maconha em larga escala. 
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A renomada obra so-
cial Villa Samarita-
na, que completará 6 
anos em agosto, não 
mede esforços para 

recuperar a saúde e a dignidade das 
pessoas que vivem em situação de 
rua e na drogadição em Planaltina, 
Distrito Federal, em parceria com 
o programa Pátria Voluntária e a 
Fundação Banco do Brasil. Funda-
da por Gustavo Simão, a instituição 
foi a única organização do Sudeste 
e Centro-Oeste aprovada no con-
ceito House in First, como projeto 
estruturante. 

Sendo assim, a Casa de Opor-
tunidades, localizada atrás da Feira 
de Alimentos e com capacidade de 
12 leitos, foi inaugurada com o ob-
jetivo de oferecer moradia, qualifi-
cação profissional, trabalho e ren-
da para as pessoas que passaram 
pelas comunidades terapêuticas da 
Villa Samaritana, Desafio Jovem de 
Brasília e Rede de Solidariedade 
de Planaltina. Caso o recuperado 
queira retornar para sua cidade de 
origem, a entidade entra em conta-
to com os familiares para promover 
o retorno. 

“Nós temos uma padaria es-
cola, dentro dessa unidade, onde 
os acolhidos aprendem a fazer 
salgado, pão, doce, e temos con-
vênios com outras instituições 
que proporcionam outros tipos 
de cursos dentro da habilidade 
que a pessoa já tem. Além disso, 
ensinamos a educação financeira. 
Graças a Deus, já tem algumas 
pessoas que assinaram a carteira 
de trabalho e estão estabilizadas. 
Dentro do projeto, temos um re-
curso disponível pra pessoa que 
é empreendedora pra comprar 
um carrinho de pipoca, de picolé, 
pastel, enfim, dentro dessa área a 
gente consegue subsidiar até dez 
carrinhos. E temos uma verba pra 
auxiliar até três meses uma quiti-
nete pra essa pessoa que passou 
pelo programa, se reorganizar. 
Então isso vai dar a autonomia 
pra pessoa de poder se reintegrar 
na sociedade com trabalho e dig-
nidade”, pontua Simão.

Prevenção às drogas 
na comunidade

Outro projeto que se destaca 
fica em outra unidade da entidade, 
no Córrego do Arrozal, em Planal-
tina, na divisa com Sobradinho, é o 
trabalho de prevenção às drogas que 
atende crianças, adolescentes e famí-
lias da comunidade, oferecendo cul-
tura – como balé, teatro e música –, e 
esportes – como caratê – totalmente 
gratuitos.  

“A primeira-dama Michele Bol-
sonaro teve a oportunidade de cerrar 
a placa dessa unidade nossa, no dia 
28 de agosto de 2021, com a partici-
pação do ministro Onyx Lorenzoni 
e sua esposa, além de embaixatrizes, 
embaixadoras, e a equipe do Pátria. 
Eu trabalho há 16 anos com pessoa 
em situação de rua. E nós fizemos 
um estudo com o nosso psicólogo, 
em 2018, que constatamos que todos 
acolhidos naquele ano tinham inicia-
do nas drogas e alcoolismo de 10 a 
12 anos. Então nós trabalhamos com 
a transformação comunitária. Agora 
construímos a segunda laje do prédio, 
pra fazer um atendimento ainda mais 
amplo no contexto do acolhimento, 
de ouvir e mapear as necessidades da 
comunidade local. E o Pátria Volun-
tária tem sido assim um parceiro fun-
damental em todo esse processo pra 
que as crianças dentro de uma estru-
tura familiar fragilizada não entrem 
nas drogas”, finaliza. 

Villa 
Samaritana 
promove a 
dignidade de 
pessoas em 
parceria com o 
Pátria Voluntária

• COMUNIDADE
   TERAPÊUTICA


