CREAS Planaltina
AE H Lote 6. Plantaltina, Setor Central. P
(em frente ao Hospital)
(61) 33898996
Atende: Planaltina
CREAS Gama
AE 11/13 ao lado da 14ª DP, Setor Central
(61) 35563973
Atende: Gama e Santa Maria
CREAS Ceilândia
QNM 16 A.E. Módulo A.- Ceilândia Norte
(61) 33739854
Atende: Ceilândia
CREAS Brazlândia
AE 01 Lote K/L, Setor Central
(61) 34792059
Atende: Brazlândia
CREAS Estrutural
AE 09 – Estrutural, Setor Central
(61) 33630064
Atende: Estrutural, SCIA E SIA
CREAS Samambaia
QN 419 Área Especial 1 – Samambaia Norte
(61) 33571755
Atende: Samambaia e Recanto das Emas
CREAS Núcleo Bandeirante
Avenida Central AE Lote E
(61) 3386 8378
Atende: Núcleo Bandeirante, Park Way, Guará,
Candangolândia, Riacho Fundo I.
CREAS da Diversidade
.
SGAS 614/615 Lote 104 – Brasília, Asa Sul
(61) 32244898
O CREAS Central atende pessoas de todo o Distrito Federal que
vivenciam situações de discriminação em razão de raça/etnia,
intolerância religiosa, orientação sexual e identidade de gênero.
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Informações

fáceis e rápidas
sobre seus direitos e da sua família!

O CREAS é uma unidade pública de Assistência
Social que atende as pessoas e famílias que estão
vivendo situações de violência ou violação de
direitos. O objetivo é auxiliar as pessoas a superar
as violências sofridas ou a diminuir os danos
causados por elas.
No centro, você pode ter acesso a atendimentos
com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos,
educadores e agentes sociais. Você também pode
participar de oficinas, receber informações sobre
seus Direitos e ter acesso a benefícios.
O CREAS trabalha de forma integrada com a rede
de proteção e garantia de direitos das demais
políticas públicas.

O que são violações de Direitos?
É violação de direito qualquer ação e/ou
omissão por violência ou discriminação, que
impeça a criança, adolescente, idoso, mulher ou
outros grupos discriminados de usufruir de seus
direitos fundamentais (direito à vida, à saúde à
liberdade, à educação, à cultura, ao esporte, ao
,
lazer, à dignidade, ao respeito, à pr
à proteção no trabalho, à convivência familiar e
comunitária).

Público Atendido pelo CREAS

Trabalho Infantil: Realização de atividades de
trabalho por crianças e adolescentes que podem
prejudicar seu desenvolvimento, sua saúde ou
seu desempenho escolar.

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social, com violação de direitos, como as
cadas abaixo:
ex

Afastamento do convívio familiar: Crianças ou

Violência física/ psicológica: uso de força física,
tapas, socos empurrões, puxões de cabelo e
violência psicológica, xingamentos ou falas que
afetam a auto estima, ameaças, chantagens,
tentativa de isolar a pessoas de amigos e familiares.

cuidados necessários naquela ocasião.

Negligência: n ão atendimento a necessidades
básicas de pessoas idosas, pessoas com
ou crianças que necessitam de cuidados. Pode ser
o não provimento de alimentação ou moradia, não
levar ao médico ou não prover medicação
necessária ou descuido com a higiene básica.
Importante ressaltar que a falta de cuidados
ocasionada por di culdades nanceiras não
constitui situação de negligência, mas também
merece atenção das unidades da Política de
Assistência Social.
Abandono: a usência ou recusa de pessoas
responsáveis em prestar auxílio ou socorro a
crianças e adolescentes ou idosos e pessoas com

Violência sexual: qualquer atitude sexualizada,
desde carícias, manipulação, exibição de
conteúdos inapropriados até atos sexuais
envolvendo crianças e adolescentes, ou pessoas
adultas quando não há consentimento.

que estão acolhidos devido a aplicação de medidas de proteção, vivência de situações de violên-

Também podem ser atendidas neste espaço pessoas em
situação de rua, famílias e indivíduos que sofrem discriminações em razão de sua orientação sexual, identidade de
gênero, raça/etnia, intolerância religiosa, entre outras.

Saiba onde procurar atendimento
CREAS Brasília
SGAS 614/615 Lote 104 Asa Sul
(61) 33469332
Atende: Brasília, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul,
Sudoeste, Octogonal, Varjão, São Sebastião.
CREAS Sobradinho
QD 06 A.E. Nº. 03 Sobradinho
(61) 33872241
Atende: Sobradinho, Sobradinho II,
Paranoá, Itapoã e Fercal
CREAS Taguatinga
AE Nº. 09 -Setor “D” Sul. Taguatinga Sul
(61) 33529635
Atende: Taguatinga, Águas Claras, Riacho
Fundo II e Vicente Pires

