


Dois	  caminhos	  já	  foram	  trilhados...	  

+	  Abrigos	  
  Expansão	  da	  rede	  sem	  planejamento	  
  Abrigos	  inapropriados	  para	  o	  trabalho	  
  Aumento	  de	  profissionais	  sem	  qualificação	  	  
  Isolamento	  setorial	  (saúde,	  educação	  e	  trabalho)	  
  DesconBnuidade	  	  

Acolhimento	  Compulsório	  
  Enxurrada	  de	  processos	  judiciais	  
  Abuso	  de	  “autoridade”	  
  Assinatura	  de	  TAC’s	  prejudicial	  ao	  trabalho	  	  
  Violação	  de	  direitos	  
  Interdição	  da	  relação	  com	  a	  sociedade	  civil	  

Resultado...	  

Nada	  mudou,	  a	  não	  ser	  
termos	  que	  responder	  
por	  aquilo	  que	  criamos.	  



ABRIGO	  PÚBLICO	  
31	  unidades	  

10.353	  pessoas	  abordadas	  em	  2012	  
5.719	  pessoas	  abordadas	  01/2013	  

1.616	  vagas	  em	  abrigos	  (PPA)	  
685	  vagas	  em	  abrigos	  privados	  (PPA)	  



PESQUISA 2013 
 	  10	  Coordenadorias	  de	  Desenvolvimento	  Social	  

 	  IdenBficação	  de	  540	  pontos	  onde	  há	  trânsito	  de	  
população	  de	  rua	  

 	  Criação	  de	  96	  roteiros	  a	  parBr	  dos	  pontos	  
 	  Censo	  realizado	  durante	  quatro	  dias	  seguidos	  
 	  Alternados	  em	  diurno	  e	  noite/madrugada	  

 	  Mais	  de	  650	  servidores	  envolvidos	  

 	  Apoio	  técnico	  e	  teórico	  do	  IETS	  
 	  QuesBonário	  simplificado	  com	  12	  perguntas	  

 	  QuesBonário	  nominal	  pra	  evitar	  duplicidade	  

 	  Pesquisa	  Bpificada	  como	  screnning	  

 Segundo	  momento	  pesquisa	  com	  universo	  
proporcional	  

Levantamentos anteriores 2006/2007/2008 

 	  Realizado	  em	  áreas	  16	  áreas	  eleBvas	  

 	  Duração	  de	  5	  meses	  

 	  Período	  noturno,	  sempre	  as	  21hs	  

 	  Todas	  as	  quintas-‐feiras	  
 Em	  2006	  idenBficadas	  em	  13	  áreas	  1.682	  pessoas	  
em	  situação	  de	  rua.	  

 	  Em	  2007	  IdenBficadas	  em	  16	  áreas	  	  1.932	  pessoas	  
em	  situação	  de	  rua.	  

 Em	  2008	  idenBficadas	  em	  16	  áreas	  1.906	  	  pessoas	  
em	  situação	  de	  rua.	  

 	  QuesBonário	  realizado	  sem	  coleta	  do	  nome	  do	  
usuário	  



Como	  em	  pesquisas	  de	  referência	  –	  em	  São	  Paulo	  (2012)	  e	  do	  MDS	  (2008)	  –,	  a	  
presente	  pesquisa	  foi	  dividida	  em	  duas	  partes	  

A	  1ª	  fase	  consiste	  na	  formação	  do	  universo	  ou	  esBmaBva	  do	  total	  de	  pessoas	  
vivendo	  em	  situação	  de	  rua,	  levantando	  também	  outras	  informações	  básicas.	  Foi	  
realizada	  mediante	  aplicação	  de	  quesBonário	  curto	  em	  todos	  aqueles	  idenBficados	  
como	  público-‐alvo	  ao	  longo	  de	  quatro	  dias	  em	  toda	  a	  cidade.	  

A	  2ª	  fase	  consiste	  na	  caracterização	  socioeconômica	  deste	  universo	  por	  meio	  da	  
aplicação	  de	  quesBonário	  longo	  e	  aprofundado	  em	  amostra	  aleatória.	  Irá	  coletar	  
dados	  importantes	  e	  mais	  robustos	  para	  formular	  políBcas	  públicas.	  

FASE	  I	  
CONTAGEM	  

FASE	  II	  
CARACTERIZAÇÃO	  
SOCIOECONÔMICA	  



CDS	   Territorial	   Bairros	   Percentual	  

1ª.	  	   CENTRO	   Benfica,	  Caju,	  Catumbi,	  Centro,	  Cidade	  Nova,	  Estácio,	  Gamboa,	  Mangueira,	  Paquetá,	  Rio	  Comprido,	  Santa	  Teresa,	  Santo	  Cristo,	  
São	  Cristóvão,	  Saúde	  e	  Vasco	  da	  Gama.	   33,8%	  

2ª.	  	   ZONA	  SUL	  
Alto	  da	  Boa	  Vista,	  Andaraí,	  Botafogo,	  Catete,	  Copacabana,	  Cosme	  Velho,	  Flamengo,	  Gávea,	  Glória,	  Grajaú,	  Humaitá,	  Ipanema,	  
Jardim	  Botânico,	  Horto,	  Lagoa,	  Laranjeiras,	  Leblon,	  Leme,	  Maracanã,	  Praça	  da	  Bandeira	  (parte),	  Rocinha,	  São	  Conrado,	  Tijuca,	  

Urca,	  Vidigal,	  Vila	  Isabel,	  Joá,	  Engenho	  Novo	  (parte),	  Sampaio	  (parte)	  e	  São	  Francisco	  Xavier	  (parte).	  
15,3%	  

3ª.	  	   ENGENHO	  NOVO	  
Abolição,	  Agua	  Santa,	  Cachambi,	  Del	  CasBlho,	  Encantado,	  Engenho	  da	  Rainha,	  Engenho	  de	  Dentro,	  Engenho	  Novo,	  Higienópolis,	  

Inhaúma,	  Jacaré,	  Jacarezinho,	  Maria	  da	  Graça,	  Méier,	  Piedade,	  Pilares,	  Riachuelo,	  Rocha,	  Sampaio,	  Todos	  os	  Santos,	  Tomas	  
Coelho	  e	  Lins	  de	  Vasconcelos.	  

8,4%	  

4ª.	  	   BONSUCESSO	  
Bancários,	  Bonsucesso,	  Brás	  de	  Pina,	  Cacuia,	  Cidade	  Universitária,	  Cocotá,	  Cordovil,	  Complexo	  do	  Alemão,	  Freguesia,	  Galeão,	  
Jardim	  América,	  Jardim	  Carioca,	  Jardim	  Guanabara,	  Manguinhos	  (parte),	  Maré,	  Moneró,	  Olaria,	  Parada	  de	  Lucas,	  Penha,	  Penha	  
Circular,	  Pitangueiras,	  Portuguesa,	  Praia	  da	  Bandeira,	  Ramos,	  Ribeira,	  Tauá,	  parte	  da	  Vila	  da	  Penha,	  Vigário	  Geral,	  Zumbi	  e	  parte	  

da	  Pavuna.	  

15,6%	  

5ª.	  	   MADUREIRA	   Bento	  Ribeiro,Campinho,	  Cascadura,	  Engenheiro	  Leal,	  Madureira,	  Oswaldo	  Cruz,	  QuinBno	  Bocaiuva,	  Turiaçu,	  Rocha	  Miranda,	  
Honório	  Gurgel,	  Coelho	  Ricardo	  de	  Albuquerque,	  Anchieta	  (parte),	  Parque	  Anchieta,	  Mariópolis,	  Guadalupe,	  Marechal	  hermes.	  	   9,0%	  

6ª.	  	   IRAJÁ	   Irajá,	  Colégio,	  Vicente	  de	  Carvalho,	  Vila	  Kosmos,	  Vista	  Alegre,	  Vila	  da	  Penha,	  CavalcanB,	  Vaz	  Lobo,	  Pavuna	  (parte),	  Costa	  Barros,	  
Anchieta	  (parte),	  Acari	  (Fazenda	  Botafogo),	  Barros	  Filho,	  Parque	  Columbia,	  Pavuna	  (parte).	  	   4,1%	  

7ª.	  	   JACARÉPAGUA	   Anil,	  Barra	  da	  Tijuca,	  Camorim,	  Cidade	  de	  Deus,	  Curicica,	  Freguesia,	  Jacarepaguá,	  Gardênia	  Azul,	  Grumari,	  Itanhangá,	  Joá,	  
Pechincha,	  Praça	  Seca,	  Recreio	  dos	  Bandeirantes,	  Tanque,	  Taquara,	  Vargem	  Grande,	  Vargem	  Pequena	  e	  Vila	  Valqueire.	   3,4%	  

8ª.	  	   BANGU	   Bangu,	  Campo	  dos	  Afonso,	  Deodoro,	  Gericinó,	  Jardim	  Sulacap,	  Magalhães	  Bastos,	  Padre	  Miguel,	  Realengo,	  Senador	  Câmara,	  Vila	  
Militar.	   5,2%	  

9ª.	  	   CAMPO	  GRANDE	   Campo	  Grande,	  Cosmos,	  Inhoaiba,	  San|ssimo,	  Senador	  Vasconcelos	  	   3,5%	  

10ª.	  	   SANTA	  CRUZ	   GuaraBba,	  Paciência,	  Santa	  Cruz	  e	  SepeBba	  	   1,8%	  

TOTAIS	  	  	  5.580	   100%	  



SEXO	  



FAIXA	  ETÁRIA	  



POR	  DOCUMENTAÇÃO	  



ESCOLARIDADE	  



DOENÇAS	  GRAVES	  1/2	  



DOENÇAS	  GRAVES	  2/2	  



DEFICIÊNCIAS	  



TEMPO	  DE	  SITUAÇÃO	  DE	  RUA	  



DIAS	  QUE	  DORME	  NAS	  RUAS	  POR	  MÊS	  



RESIDÊNCIA	  ANTES	  DE	  ESTAR	  NA	  RUA	  



RESIDÊNCIA	  ANTES	  DE	  ESTAR	  NA	  RUA	  –	  POR	  BAIRRO	  



RESIDÊNCIA	  ANTES	  DE	  ESTAR	  NA	  RUA	  POR	  REGIÃO	  (1/2)	  



RESIDÊNCIA	  ANTES	  DE	  ESTAR	  NA	  RUA	  POR	  REGIÃO	  (2/2)	  



DESAFIO	  
CHAVE	  

“ … precisamos compreender que 
há uma parcela de cidadãos que 
elegeram as ruas como seu espaço 
de sociabilidade, seu bairro, sua 
rua, sua casa, sua família. 

É nas ruas e das ruas que 
constroem seus laços afetivos e 
sociais, suas relações econômicas 
e sobretudo seu palco de vida…" 



CaracterísYcas	  do	  Público	  
 Baixa	  Escolaridade	  
 Alta	  exposição	  a	  condutas	  de	  risco	  
 Uso	  de	  álcool	  e	  drogas	  
 Capacidade	  produBva	  compromeBda	  

 Transtornos	  mentais/psiquiátricos	  

 Relações	  familiares	  rompidas	  

 Histórico	  de	  violações	  	  
 Origem	  domiciliar	  variada	  

 Supremacia	  masculina	  e	  de	  adultos	  



Desafios	  da	  Agenda	  
 Romper	  com	  a	  leniência	  pública	  quanto	  a	  ocupação	  

irregular	  de	  praças,	  calçadas	  e	  monumentos	  

 GaranBr	  a	  fruição	  à	  cidade	  respeitando	  o	  uso	  coleBvo	  dos	  
espaços	  públicos	  

 Reduzir	  drasBcamente	  o	  pernoite	  em	  áreas	  públicas	  

 Ofertar	  um	  cardápio	  de	  oportunidades	  e	  serviços	  que	  

considere	  os	  disBntos	  públicos	  em	  questão	  

 Romper	  com	  a	  lógica	  da	  insBtucionalização	  

 Promover	  a	  romatada	  das	  trajetórias,	  seja	  através	  de	  ações	  

inclusivas/produBvas	  ou	  de	  reinserção	  familiar	  e	  ou	  

comunitária	  

 Romper	  com	  o	  isolamento	  setorial	  da	  SMDS	  



Ampliar a rede de 
acolhimento para a 
população em 
situação de rua:  

  Inovando na 
abordagem 

  Garantindo as 
orientações 
técnicas do MDS. 

Oferecer serviços 
que garantam a 
Direito à cidade, 
sem prejuizos ao ir 
e vir da população. 

FOCO	  N	  O	  	  	  P	  R	  O	  B	  L	  E	  M	  A	  

CENTRO	   ZONA	  SUL	  



SOLUÇÕES	  

PARA	   ABORDAGEM	   ACOLHIMENTO	   FRUIÇÃO	  



ABORDAGEM	  
ORDENAMENTO	  

PÚBLICO	  

 Abordagem	  permanente	  em	  todos	  os	  pontos	  e	  roteiros	  já	  
traçados	  pela	  SMDS.	  

  Integração	  à	  	  plataforma	  de	  TI	  da	  GM	  para	  coordenar	  as	  ações	  
de	  abordagem	  no	  território.	  

 Criação	  de	  uma	  sala	  de	  monitoramento	  com	  capacidade	  de	  
pronto	  atendimento.	  

 Tolerância	  ZERO	  com	  a	  privaBzação	  de	  logradouros	  públicos,	  
praças	  e	  monumentos.	  

  Integração	  das	  bases	  de	  dados	  e	  cadastro	  com	  as	  forças	  de	  
segurança	  pública.	  



ACOLHIMENTO	  

  Acolhimento	  dia	  –	  Centro	  POP,	  	  através	  de	  ambientes	  que	  
permitam	  o	  estabelecimento	  de	  vínculos	  com	  o	  usuário.	  

 Documentação	  	  
  Saúde	  	  
  Trabalho	  
  Educação	  
  Cultura	  
  Acesso	  a	  rede	  de	  serviços	  socioassistenciais	  
 Ocupação	  do	  tempo	  livre	  –	  oficinas	  
 Higiene	  pessoal	  



ACOLHIMENTO	  

  Acolhimento	  noturno	  –	  Albergue,	  para	  pernoite	  nas	  
imediações	  de	  onde	  o	  usuário	  estebelece	  sua	  rede	  de	  
vínculo.	  

  Jantar	  e	  café	  da	  manhã	  
  Interligado	  com	  o	  equipamento	  de	  acolhimento	  dia	  
  Focado	  no	  público	  com	  capacidade	  produBva	  e/ou	  

em	  processo	  de	  reinserção	  social	  ou	  familiar	  
  ArBculado	  e	  referenciado	  na	  rede	  dos	  CREAS.	  



FRUIÇÃO	  

Desenvolvimento	  de	  aBvidades	  sociais,	  culturais,	  de	  lazer	   	  e	  
produBvas	  	  a	  parBr	  do	  perfil	  do	  usuário.	  

Trata-‐se	  de	  fazer	  gestão	  de	  oportunidades	  sociais,	  
econômicas	  e	  culturais	  a	  par8r	  dos	  a8vos	  da	  Cidade.	  	  



FRUIÇÃO	  

  Papo	  de	  Rua:	   	  Processo	  que	  desobstrui	  os	  
canais	   de	   comunicação	   entre	   o	   poder	  
público	   e	   os	   usuários,	   fortalecendo	   o	  
protagonismo	  e	  a	  parBcipação	  social.	  

  Ampliar	   repertórios	   e	   possibilidades	   nas	  
trajetórias	   de	   vida	   da	   população	   acolhida	  
nos	  abrigos.	  

  Possibilitar	   o	   direito	   ao	   uso	   dos	   aBvos	  
culturais,	  esporBvos	  e	  de	  lazer	  da	  Cidade.	  



PLANO	  
DE	  AÇÃO	  

META	  ESTRATÉGIA	  2013/2016	  
EIXO	  CRIANÇA	  E	  ADOLESCENTE	  

 BEBE	  
 3	  novas	  unidades	   	   	   60	  vagas	  

 CRIANÇA	  
 6	  novas	  unidades	   	   	   120	  vagas	  

 ADOLESCENTE	  
 6	  novas	  unidades	   	   	   120	  vagas	  

 JOVEM	  

 5	  novas	  unidades	   	   	   60	  vagas	  

360	  NOVAS	  VAGAS	  ATÉ	  2016	  



PLANO	  
DE	  AÇÃO	  

META	  ESTRATÉGIA	  2013/2016	  
EIXO	  ADULTO	  &	  IDOSO	  

 ADULTO	  
 6	  novas	  unidades	   	   	   300	  vagas	  

 FAMÍLIA	  

 3	  novas	  unidades	   	   	   150	  vagas	  

 ALBERGUE	  
 3	  novas	  unidades	   	   	   600	  vagas	  

  IDOSO	  
 8	  novas	  unidades	   	   	   160	  vagas	  

1.210	  NOVAS	  VAGAS	  ATÉ	  2016	  



PLANO	  
DE	  AÇÃO	  

META	  ESTRATÉGIA	  2013/2016	  
OUTRAS	  AÇÕES	  

 FAMÍLIA	  COLHEDORA	  

 200	  novas	  vagas	  
 REDE	  PRIVADA	  

 250	  novas	  vagas	  
 CASA	  VIVA	  

 80	  novas	  vagas	  

530	  NOVAS	  VAGAS	  



PLANO	  
DE	  AÇÃO	  

EXPANSÃO	  DOS	  SERVIÇOS	  

2.301	  Vagas	  em	  2013	  

4.401	  vagas	  em	  2014	  




