FLORIPA SOCIAL
PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRADO ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

"Dar esmola pode até ajudar,
mas dar oportunidade pode transformar."

Florianópolis
2018
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1 – APRESENTAÇÃO
A assistência social tem sido elevada a nível de serviço público
essencial, dada a crescente vulnerabilidade dos indivíduos e famílias, bem como das
violências perpetradas em relação a eles. Tem contribuído para isso a dificuldade
financeira de muitas famílias, ocasionada principalmente pelo fechamento de postos
de trabalho.
Estão abarcados no âmbito de atendimento desta Pasta, dentre
outros, o atendimento às pessoas em situação de rua (os “moradores de rua” ou
“mendigos”, em termos pretéritos à instituição da política nacional sobre o tema, mas
ainda utilizados pela população em geral).
Este fenômeno social, verificado mundialmente, sem distinção entre
países considerados ricos ou pobres, tem recebido tratamento diferenciado em cada
local, a variar de acordo com o perfil das pessoas que se encontram nesta situação
de vida.
Para trazer à lume alguns exemplos, existem mais de 300.000
pessoas sem casa no Reino Unido.
No Vaticano, por sua vez, foi necessário instituir a lavanderia do Papa
Francisco, local onde as pessoas em situação de rua possuem à sua disposição 6
máquinas de lavar-roupas, 6 secadoras de última geração e ferros de passar, os quais
são utilizados com grande zelo pelos usuários do sistema.
Na cidade de Fort Lauderdale, no estado da Florida, nos Estados
Unidos, a população está com receio de frequentar uma de suas bibliotecas dada a
grande concentração de moradores de rua nas suas entradas, o que, na sua visão,
está transformando a situação em potencialmente perigosa. Além disso, em carta
enviada às autoridades, foram indicadas grandes preocupações sanitárias, já que
grupos assistencialistas têm distribuído comidas nestes locais, sem se preocupar com
o destino final das sobras.
Como se percebe, esta condição de vida é bastante comum em
grandes cidades, podendo, inclusive, ser classificada como algo inerente a estes
espaços urbanos.
A motivação para se colocar nesta condição, porém, não é única. "É
importante entender que ninguém vai para a rua pela ruptura de um único laço. O
sujeito é levado a essa situação a partir de uma ruptura sucessiva de vínculos nas
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diferentes áreas da vida, tais como a família, o trabalho, a comunidade em que vive e
a vida afetiva mais íntima."
Em Florianópolis, cidade do sul do Brasil que possui 485.838
habitantes, - e que está conurbada com as cidades de São José, Palhoça e Biguaçu,
as quais, quando somadas, possuem população de 471.202, - a situação não poderia
ser diferente. Aqui, foi verificado nos últimos anos um grande fluxo migratório destas
pessoas que não possuem uma moradia formal.
Em 5 anos, Florianópolis saltou de cerca de 250 pessoas em situação
de rua para 500 em meados de 2017. Já na grande Florianópolis como um todo,
estima-se a presença de 1.000 pessoas dormindo ao ar livre.
Esta situação, possui grande apelo junto a comunidade local, a qual
demanda uma ‘solução para o problema’, pois assim como em outras cidades
brasileiras e estrangeiras, a maioria dos moradores das cidades se sentem inseguros
nas áreas de aglomeração da população de rua, além de levantar questões de higiene
da cidade dado ao mau cheiro constante.
Além disso, há a necessidade de se efetivar políticas públicas
voltadas ao atendimento das necessidades destes usuários que são mais suscetíveis
a doenças, ao tráfico de entorpecentes, exploração sexual e outras mazelas.
Ciente da demanda, a Prefeitura de Florianópolis iniciou, em fevereiro
de 2017, a integração dos trabalhos que já desenvolvia neste campo, com aqueles
também já realizados pelo Ministério Público Estadual, Polícia Militar e Civil. Ao longo
dos meses a atuação deste grupo foi evoluindo paulatinamente, agregando novos
personagens e verificou-se a necessidade de normatizar os serviços.
Assim, o Poder Executivo local firmou Protocolo de Intenções, em
maio de 2017, “com o objetivo disciplinar o plano de ações proposto pelo Município
de Florianópolis para atuar junto às pessoas situação de rua, bem como estabelecer
as diretrizes e ações iniciais a serem adotadas de forma imediata e contínua.”
Como motivos determinantes para a elaboração daquele documento,
foi registrado o seguinte:

Considerando que a República Federativa do Brasil possui como
fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais
do trabalho (CF, art. 1º) e tem como objetivos construir uma sociedade livre,
justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir das
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem
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preconceitos de origem e quaisquer outras formas de discriminação, (CF,
art. 3º);
Considerando que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados (CF, art. 6º);
Considerando a Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua,
disciplinada pelo Decreto Federal nº 7.053/2009, a qual possui como
princípios, além da igualdade e equidade, o respeito à dignidade da pessoa
humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e
respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado,
e o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade,
nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial
às pessoas com deficiência.
Considerando que é direito de toda sociedade conviver em uma cidade
limpa, organizada, com acesso pleno a todos os espaços públicos, como
ruas, calçadas, praças e passarelas;
Considerando o aumento significativo da quantidade de pessoas em
situação de rua no Município de Florianópolis;
Considerando a necessidade de aprimorar os serviços e ações que
buscam melhorar as oportunidades e condições de vida das pessoas em
situação de rua e, também, da sociedade florianopolitana como um todo;
Considerando a urgência em articular e convergir esforços das diversas
pastas do governo do Município de Florianópolis, suas Coordenadorias,
Conselho Tutelar e os Conselhos Municipais de Direitos, bem como de entes
externos como o Ministério Público Estadual, Secretarias de Estado de
Assistência Social e Saúde, Polícia Civil, Polícia Militar, Delegacia de
Desaparecidos, Entidades de Classe, Entidades Não Governamentais,
Voluntários e a população em geral, para a implementação de um plano de
ação voltado às pessoas em situação de rua, numa proposta multidisciplinar
e intersetorial;

Foram signatários deste compromisso o Prefeito Municipal, VicePrefeito Municipal, Secretários Municipais de Assistência Social, de Saúde, de Defesa
do Consumidor, Trabalho e Renda, de Meio Ambiente, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, de
Cultura, Esporte e Juventude, de Segurança Pública, do Continente, da Fazenda e da
Casa Civil, Procurador-Geral do Município, Diretor da Defesa Civil, Diretor Presidente
da COMCAP, a Guarda Municipal, o Instituto Municipal de Geração de Oportunidades
e a Fundação Municipal de Esportes.
Além destes, foi prevista a manutenção de ações já existentes e
instituídas novas, em parceria com diversos órgãos externos, como o Ministério
Público Estadual, Secretaria de Estado da Assistência Social, Secretaria de Estado
da Saúde, DETER, Polícia Civil, Polícia Militar, Delegacia de Desaparecidos,
Entidades de Classe, Entidades Não Governamentais e Voluntários.
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Com isso, ficou delegado à Secretaria Municipal de Assistência Social
o comando deste trabalho, cujo diagnóstico, resultados iniciais e propostas de
continuidade da atuação são apresentados nesta oportunidade.
Em síntese, a presente proposta possui como pressupostos garantir:
i) atendimento adequado às pessoas em situação de rua;
ii) oferta de oportunidades para que estas pessoas possam resgatar sua dignidade;
iii) que a população em geral possa acessar todos os espaços públicos da cidade; e
iv) a preservação dos espaços públicos, especialmente para que estes sejam
mantidos em condições de higiene e limpeza necessários à vida em sociedade.
Deste modo, são apresentados a seguir o diagnóstico e os serviços
que serão ofertados à população de Florianópolis, em situação de rua ou não.

2 – RESULTADOS OBTIDOS APÓS 1 ANO DE ATUAÇÃO INTEGRADA
No mencionado Protocolo de Intenções, ficou estabelecido como
obrigações, ações prioritárias e essenciais o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
São obrigações dos partícipes:
I – implementar ações conjuntas destinadas ao atendimento prioritário à
pessoa em situação de rua nas diversas pastas e órgãos do Município de
Florianópolis, conforme plano de ação detalhado na cláusula seguinte;
II – realizar o mapeamento dos principais locais do município de
concentração de pessoas em situação de rua;
III – estabelecer um cronograma de abordagens conjuntas;
IV – realizar abordagem conjunta dos serviços de abordagem social e
consultório na rua;
V – estabelecer o protocolo de atendimento das pessoas em situação de
rua, prevendo a forma de contato dos demais órgãos envolvidos, indicação
de servidores e pessoas responsáveis por cada etapa dos trabalhos e
serviços e ações a serem desenvolvidos;
VI - disciplinar e realizar os encaminhamentos necessários, principalmente
os relacionados a passagens, consultas médicas, internação, acolhimento,
acompanhamento psicossocial, acolhimento institucional, profissionalização
e encaminhamento ao mercado de trabalho sempre que possível;
CLÁUSULA QUARTA – DAS AÇÕES ESSENCIAIS DO PROGRAMA
FLORIPA SOCIAL - PROJETO “PLANO DE AÇÃO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA”
O Projeto “Plano de Ação para as Pessoas em Situação de Rua”, tem como
ações essenciais e prioritárias:
I – Abordagens conjuntas, no mínimo com abordagem social e consultório
de rua;
II - Registro dos usuários;
III – Avaliação da situação de saúde do usuário;
IV – Realizar os encaminhamentos necessários para:
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a - CAPS (Centro de Atenção Psicossocial);
b - CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial - álcool e drogas;
c - NAF (Núcleo de Apoio Familiar), a ser implantado preferencialmente no
Terminal Rita Maria;
d - Unidade Básica de Saúde (para atendimentos médicos gerais);
e – Albergue/Abrigo/Casa de Passagem (dormitório, alimentação, higiene
pessoal);
f – Centro Pop (Serviço especializado para população em situação de rua,
que oferece alimentação, higiene pessoal, atividades diárias e oficinas);
g - Comunidades terapêuticas (tratamento para dependência química).
V – Garantir alimentação e espaço para higiene pessoal aos finais de
semana;
VI – Promover cursos e capacitações para o trabalho;
VII – Incentivar que as pessoas em situação de rua procurem empregos e
incentivar a iniciativa privada a contratar esta mão de obra; e
VIII – Integrar as ações do Município àquelas já existentes junto ao Ministério
Público, Entidades de Classe, Voluntários, e outros órgãos e setores,
incentivando que todos se integrem aos princípios da Política Nacional de
Assistência Social.

Passados 12 meses do início dos trabalhos conjuntos e 9 meses da
assinatura da Carta de Intenções, foi possível implementar e obter resultados positivos
na imensa maioria das diretrizes lá estabelecidas.
Dentre elas, merece especial destaque a atuação conjunta de
abordagem às pessoas em situação de rua que é realizada pelas Secretaria
Municipais, com participação do Ministério Público Estadual (através da Promotoria
de Justiça dos Direitos Humanos e Cidadania), Secretaria de Estado da Segurança
Pública (através das Polícias Militar e Civil, Delegacia de Desaparecidos, DEIC),
representantes de entidades de classe (como CDL) e voluntários. Em episódios
específicos, o próprio Prefeito Municipal participou das ações e, também, se
integraram e colaboraram com este grupo o INSS e o DEINFRA.1
Até o momento foram realizadas 60 abordagens neste formato, além
652 outras atuações pontuais em locais que demandavam atuação imediata da equipe
de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social.
A praxe é que os trabalhos aconteçam às terças e quintas-feiras pela
manhã. Porém em algumas oportunidades foram realizadas incursões noturnas, na
madrugada e em outros dias da semana.2
Merece especial destaque o alinhamento entre os trabalhos
desenvolvidos pelos diversos profissionais, todos trabalhando em harmonia e em

1
2

Com isso, considera-se cumprido o inciso I, da Cláusula Terceira, do Protocolo de Intenções.
Com isso, considera-se cumprido o inciso III, da Cláusula Terceira, do Protocolo de Intenções.
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respeito aos limites impostos por cada uma das políticas públicas que eles
representam. Apesar de terem sido localizadas e apreendidas 16 (dezesseis) pessoas
que estavam com mandado de prisão em aberto, não houve nenhum registro de
agressões ou necessidade de uso da força.
Há preocupação entre todos os participantes que os direitos humanos
sejam respeitados e que, também, as pessoas em situação de rua sejam informadas
a respeito de seus deveres e dos serviços que o poder público a elas oferece.
Abaixo seguem algumas imagens para ilustrar este trabalho:
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Também foi possível realizar o mapeamento
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dos espaços

comumente utilizados pelas pessoas em situação de rua como moradia/abrigo/local
para dormir. Para ilustrar os registros, foi elaborado o mapa abaixo, que indica estes
locais4:

3

Com isso, considera-se cumprido o inciso II, da Cláusula Terceira, do Protocolo de Intenções.
Cumpre destacar que ao longo do ano estes espaços foram sendo modificados gradualmente, na
medida em que as abordagens conjuntas e outros trabalhos foram realizados. É possível verificar
claramente uma maior concentração de pessoas na Rua Deodoro (entre Tenente Silveira e Vidal
Ramos), antes alojadas em espaços embaixo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, decks
da Avenida Beira Mar, por exemplo.
4

9

Durante este período, também se estabeleceu de forma empírica o
protocolo de atendimento das pessoas em situação de rua. Contudo, este
conhecimento ainda não foi sistematizado em um documento formal que detalhe a
forma de contato dos demais órgãos envolvidos, indicação de servidores e pessoas
responsáveis por cada etapa dos trabalhos, serviços e ações a serem desenvolvidos.
Porém, as pessoas de referência em cada local já possuem trabalho
sistematizado e organizado.
Assim, entende-se que foi parcialmente cumprida a meta estabelecida
no inciso V, da Cláusula Terceira, do Protocolo de Intenções.
Outro ponto que obteve cumprimento parcial foi o inciso VI, da mesma
Cláusula. Isto porque os encaminhamentos necessários, principalmente os
relacionados a passagens, internação, acolhimento, acompanhamento psicossocial e
acolhimento institucional, estão ocorrendo de forma ágil e organizada.
Mas,

por

outro

lado,

a

questão

da

profissionalização

e

encaminhamento ao mercado de trabalho ainda está em fase embrionária, o que se
pretende evoluir em breve através da participação mais ativa do IGEOF, que passará
a atuar integrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social.
A equipe já recebeu a incumbência de organizar as oficinas e cursos
relacionados a este tema, já existem verbas disponíveis em conta bancária para
serem utilizados na implementação, aguardando-se apenas a definição do local em
que ocorrerão as aulas.
Os atendimentos relacionados a área de saúde também não estão
plenamente alinhados com o plano de ação. Apesar de se ter contado com a
participação da Secretaria Municipal de Saúde em algumas das abordagens, sua
presença não é constante e tem se manifestado através de seu Secretário Adjunto. O
corpo técnico daquela pasta, ou mesmo a equipe do Consultório na Rua se recusa a
participar das ações, o que prejudica os encaminhamentos nesta área. Importante
destacar que as pessoas que estão morando nas ruas não estão sempre no mesmo
local e a manifestação de vontade para aceitar tratamentos de saúde é bastante
volátil. Por isso a necessidade da presença de representantes da saúde nas ações
conjuntas (ao menos juntamente com a equipe de abordagem social), que realizem
de imediato os atendimentos identificados naquelas oportunidades.
Além disso, o atendimento à população em situação de rua ocorre
apenas em um posto de saúde da cidade, localizado na Prainha, próximo à Passarela
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do Samba Nego Quiridu. Já houve manifestação da Secretaria Municipal de Saúde no
sentido de que irá ampliar a cobertura e treinamento dos servidores, mas até o
momento isso não ocorreu. Além disso, os equipamentos de saúde do Estado também
resistem muito a atender estas pessoas. Em especial, nos hospitais é recorrente a
negativa de atendimento ou a promessa de que irão atender, com a posterior liberação
da pessoa sem que nenhum serviço médico lhe tenha sido prestado.
Em razão destas particularidades, ainda há necessidade de se
avançar na área de saúde, educação e trabalho.5
O registro dos usuários, previsto no inciso II, da Cláusula Quarta, do
Termo de Compromisso, também não foi possível de realizar de forma adequada até
o momento. Isto porque a SEMAS não possui um sistema informatizado para registro
de seus usuários. Além disso, as pessoas em situação de rua têm por hábito omitir
sua verdadeira identidade, informando nomes falsos ou de parentes, e, também,
muitos deles perdem (ou alegam ter perdido) seus documentos pessoais.
Seguindo na análise dos compromissos assumidos no Protocolo de
Intenções, tem-se que foi atingida a meta estabelecida no inciso V, da Cláusula
Quarta, garantindo acesso a alimentação e espaço para higiene pessoal aos finais de
semana. Isto foi possível através da organização de trabalho de voluntários, os quais
ocupam o espaço na Passarela Nego Quiridu nestes dias e servem cerca de 150
refeições, além de possibilitar às pessoas em situação de rua acesso aos sanitários,
chuveiros e tanques para lavar roupas. Além disso, oferecem atendimento de
enfermagem e cabeleireiro/barbeiro àqueles que frequentam o local.
Diante do exposto, em síntese, consideramos bastante efetiva a
atuação realizada neste período, a qual trouxe grande incremento de serviços e
melhoria no acesso destas pessoas a tudo o que poder público tem a oferecer.
São grandes os desafios vindouros, mas o caminho está trilhado,
bastando apenas seguir a diante.

3 - DIAGNÓSTICO DAS PESSOAS EM CONDIÇÃO DE RUA EM FLORIANÓPOLIS
No ano de 2015, foi executado o “Projeto Contagem da População em
Situação de Rua”, sendo seu relatório divulgado no início de 2016. Neste projeto foram
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Com isso, restaram comprometidos os resultados das metas estabelecidas nos incisos IV, da Cláusula
Terceira, incisos I, III, VI, VII, da Cláusula Quarta, todos do Protocolo de Intenções.
11

identificadas 421 pessoas em situação de rua no município de Florianópolis, sendo
que destas 144 pessoas encontravam-se acolhidas.
Ainda segundo o relatório do “Projeto Contagem da População em
Situação de Rua”:

- 88% são homens;
- A idade média dessa população é de 37 anos;
- 58% se autodeclararam brancos, 19% negros e 21% pardos;
- A maior parte dessa população tem ensino fundamental incompleto (35%), seguido
por ensino médio completo (23%). Destacamos que 8 pessoas em situação de rua
tinham ensino superior completo;
- 66% ainda mantém contato com algum membro da família;
- 20% da população em situação de rua não faz uso de nenhum tipo de droga;
- Dos que fazem uso de drogas, 77% faz uso diário de algum tipo de droga;
- Dos 80% que fazem uso de álcool e/ou outras drogas ilícitas 27% são etilistas
exclusivos, mas 70% fazem uso de álcool; 53% fazem uso de maconha; 37% fazem
uso de crack; e 27% fazem uso de cocaína.
Segundo dados do CECAD (Consulta, Seleção e Extração de
Informações do CadÚnico), em agosto de 2017, haviam 817 pessoas em situação de
rua inseridas no CadÚnico, sendo 553 beneficiários do Programa Bolsa Família.
De acordo com os dados do CECAD, do total de pessoas em situação
de rua, 773 são do sexo masculino e 84 do sexo feminino.

Pessoas em situação de rua - sexo

6%

Masculino
Feminino

94%
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Quanto a idade das pessoas em situação de rua, predominam as
faixas etárias entre 25 e 34 anos com 30,7%; entre 50 e 64 anos com 18,4% e entre
35 e 39 anos com 17,1%.

Faixa Etária da Pessoa em Situação de Rua
Faixa Etária

Frequência Percentual %

0 a 6 anos

4

0,5%

7 a 15 anos

3

0,4%

16 a 17 anos

1

0,1%

18 a 24 anos

76

9,3%

25 a 34 anos

251

30,7%

35 a 39 anos

140

17,1%

40 a 44 anos

100

12,2%

45 a 49 anos

76

9,3%

50 a 64 anos

150

18,4%

Maior que 65 anos

16

2%

Total

817

100%

Fonte: CECAD, agosto/2017.

Com relação ao grau de escolaridade, 42,2% das pessoas em
situação de rua não concluíram o ensino fundamental, 23% concluíram o ensino médio
e 5% conseguiram ingressar no ensino superior.

Escolaridade da Pessoa em Situação de Rua
Escolaridade

Frequência Percentual %

Sem Instrução

60

7,3%

Ensino Fundamental Incompleto

285

34,9%

Ensino Fundamental Completo

146

17,9%

Ensino Médio Incompleto

93

11,4%

Ensino Médio Completo

188

23%

Superior incompleto ou mais

41

5%

Sem informação

4

0,5%

817

100,0

Total
Fonte: CECAD, agosto/2017.
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No período de janeiro a dezembro de 2016, as unidades de
acolhimento municipais receberam 87 homens em situação de rua, sendo 40,23%
procedentes do próprio município.

Procedência
Local

Frequencia Percentual

Florianópolis

35

40,23%

Grande Florianópolis

3

3,45%

Outros Municípios de Santa Catarina

11

12,64%

Outros Estados

29

33,33%

Outros Países

8

9,20%

Não Informado

1

1,15%

Total

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

Do total de usuários, 80,46% foram acolhidos no serviço pela primeira
vez e apenas 14,94% eram reincidentes.

Reincidência

4

13

Sim
Não
sem Informação

70

Quanto ao período em que se encontravam em situação de rua,
44,83% dos usuários estavam utilizando a rua como espaço de moradia por um
período menor que 11 meses.
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Período de Situação de Rua Frequencia Percentual
zero a 11 meses

39

44,83%

1 a 3 anos

18

20,69%

3 a 5 anos

9

10,34%

Mais de 5 anos

6

6,90%

Sem Informação

15

17,24%

Total

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

De acordo com as informações repassadas pelos usuários, a grande
maioria (67,82%) é solteiro.

Estado Civil

Frequencia Percentual

Solteiro

59

67,82%

Casado

2

2,30%

Separado

18

20,69%

Viúvo

4

4,60%

Sem informação

4

4,60%

Total

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

A maioria dos usuários acolhidos (69,77%) declarou possuir algum
tipo de vínculo familiar.

Vínculo Familiar Frequencia Percentual
Sim

60

69,77%

Não

26

30,23%

Sem Informação 1

1,16%

Total

100,00%

86

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

Quanto a escolaridade, 42,53% não possui o ensino fundamental
completo e 17,24% não completou o ensino médio.
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Escolaridade

Frequencia Percentual

Analfabeto Funcional

6

6,90%

Ensino Fundamental incompleto

31

35,63%

Ensino Fundamental Completo

11

12,64%

Ensino médio incompleto

4

4,60%

Ensino médio completo

25

28,74%

Ensino Superior incompleto

6

6,90%

Ensino superior Completo

4

4,60%

Total

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

Segundo dados dos relatórios dos serviços de acolhimento, 48,28%
dos usuários possui alguma fonte de renda.

Fonte de Renda

Frequencia Percentual

Afastado do Trabalho

1

1,15%

Desempregado

40

45,98%

Trabalho Informal

7

8,05%

Trabalho Formal

11

12,64%

BPC

2

2,30%

Aposentado

3

3,45%

Pensionista

7

8,05%

Auxílio doença

3

3,45%

Programa Bolsa Família

9

10,34%

Sem Informação

4

4,60%

Total Informação

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

As unidades de acolhimento atenderam no ano de 2016, 18 pessoas
com deficiência, o que equivale a 20,69% de seu público. Além das deficiências, 34
usuários apresentavam doenças crônicas.6

6

Sendo que 2 (duas) pessoas em situação de rua possuíam dois tipos de doenças crônicas.
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Com relação ao uso de substâncias psicoativas, 50,57% declaram
fazer uso de álcool e/ou outras drogas; 40,23% não informaram e 9,20% declaram
não fazer uso de álcool e outras drogas.

Dependência Química

Frequencia Percentual

Alcool

17

19,54%

Crack

2

2,30%

Outras drogas ilícitas

13

14,94%

Alcool e drogas

12

13,79%

Não usuários

8

9,20%

Sem informação

35

40,23%

Total

87

100,00%

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2016.

Em 2016, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICOM
elaborou o Diagnóstico Social Participativo da população em situação de rua na
Grande Florianópolis, no qual foram aplicados 1.000 questionários, sendo tabulados
937 questionários válidos. Deste total, 499 pessoas que responderam ao questionário
estavam em situação de rua no município de Florianópolis.
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O Diagnóstico elaborado pelo ICOM reafirma em muitos pontos os
dados extraídos do Cadastro Único e da pesquisa realizada pela Prefeitura de
Florianópolis:

- A população em situação de rua é predominantemente masculina;
- 65% têm entre 30 e 49 anos;
- quase 70% está a menos de 5 anos em situação de rua;
- 92% sabem ler e escrever, porém apenas 22% concluíram o ensino médio;
- 70% exerce atividade remunerada;
- 41% não possuem nenhum vínculo familiar ou afetivo;
- 88% consomem ou alguma vez já consumiram drogas;
- 65% já estiveram acolhidos em albergues ou casas de acolhimento;
- 55% tem acesso a mais de 3 refeições por dia;
- 75% tem acesso ao Centro Pop;
- mais de 50% não tem acesso a nenhuma atividade cultural ou esportiva;
- 60% relataram já ter sofrido violência em situação de rua, sobretudo violência
institucional;
- 93% dos entrevistados relatou ter interesse de participar de projetos habitacionais;
- 30% relataram que se possuíssem uma casa não estariam nas ruas e 47% citaram
o trabalho e emprego como condicionantes para deixar a rua.

A pesquisa destaca, ainda, os avanços conquistados pelo município
de Florianópolis:

Confiança nas pessoas em situação de rua. (Entrega das Marmitas do
Centro Pop pelo MNPR/SC).
Diálogo político com as pessoas em situação de rua. (Grupo de Trabalho
Pop Rua do Ministério Público, Reunião sobre Saúde Mental com a Saúde,
Assistência Social e MNPR/SC, Fortalecimento Comitê Intersetorial).

Apesar das semelhanças nos dados sociais dos moradores de rua,
há grande variação nas quantidades de pessoas em cada uma das pesquisas e
levantamentos.
Isto ocorre porque há grande fluxo migratório e sazonal na cidade,
com maior concentração nos meses de temporada de verão e diminuição brusca nos
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meses de inverno, com alternância das pessoas que aqui se encontram. Por isso, a
pesquisa que for realizada em um determinado mês, poderá apresentar resultados
completamente diferentes se realizada no mês seguinte, inclusive com possibilidade
de não se localizar mais as mesmas pessoas, pois são itinerantes.
Porém, o que não muda é o fato de que a maioria destas pessoas não
aceita se inserir nos serviços e programas governamentais oferecidos, especialmente
pelo município. Assim, durante as abordagens são raros os casos de pessoas que
aceitam o tratamento para dependência química ou que procuram atendimento
psicossocial na assistência social. Mesmo a oferta de passagens, para que as
pessoas possam voltar para perto de suas famílias não tem grande sucesso.
Igualmente baixa é a aderência ao atendimento ofertado nos abrigos públicos, já que
esta população possui aversão a regras e não aceita cumprir as mínimas exigências
daqueles espaços.
A procura de quem dorme ao relento se concentra nas esmolas,
doação de comidas feitas por particulares nas praças, marquises e calçadas. E, por
isso, a taxa de recuperação destas pessoas tem sido baixa nos últimos anos, já que
a atuação dos particulares, de forma desarticulada com o poder público, ao invés de
representar um auxílio verdadeiro a estas pessoas, apenas alimenta a falta de
interesse deles em uma vida melhor.
4 – PLANO DE TRABALHO
Com base nas regras estabelecidas em legislação municipal e federal
relacionadas ao atendimento à pessoa em situação de rua, bem como no
conhecimento obtido pelo trabalho desenvolvido durante este ano, foi possível
elaborar um plano de trabalho multidisciplinar, o qual visa abarcar as diversas áreas
de necessidades da população em situação de rua e, também, da comunidade que
com eles convive diariamente.
Assim, passamos a apresentar nossa proposta, a qual será valorada
monetariamente no tópico 5.
4.1 – Sistema informatizado para registro das pessoas em situação de rua
Uma das dificuldades para se aprimorar o atendimento eficaz às
pessoas em situação de rua é o fato de que a maioria oculta sua verdadeira identidade
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ou não se recorda mais de seus dados pessoais em razão de questões de saúde
como dependência química, por exemplo.
Assim, é fundamental que a Prefeitura possua um sistema
informatizado que possa ser compartilhado por todos os agentes públicos
participantes das ações. Além disso, este sistema deverá realizar a leitura e
reconhecimento facial, leitura biométrica, integração com os sistemas da Polícia Civil
e outras Secretarias do Município e registro de dados pessoais e atendimentos que a
pessoa recebeu.
O sistema também precisa funcionar em tablets, celular e outros
dispositivos móveis de informática (em razão dos atendimentos que acontecem em
diversos pontos da cidade).
4.2 – Protocolo de atendimento
As Secretarias Municipais que possuem serviços direcionados às
pessoas em situação de rua irão normatizar suas formas de encaminhamento e de
atendimento a este público. Em especial, é necessário que a Secretaria Municipal de
Saúde disponibilize canais ágeis e eficazes para a realização de consultas e
internamentos.
Igualmente, as Diretorias Básica e Especial da Secretaria Municipal
de Assistência Social irão padronizar seus fluxos de atendimento, a fim de que a oferta
de passagens, acolhimento, acompanhamento psicossocial, profissionalização e
encaminhamento ao mercado de trabalho ocorra de forma rápida e adequada às
necessidades a eles inerentes.
Será realizada a indicação dos responsáveis por cada etapa dos
trabalhos e serviços e a forma de contato de cada um.
4.3 – Maior integração com a saúde
É necessário que a saúde pública (tanto municipal, quanto estadual)
aprimore os atendimentos deste público, em especial que se realizem atendimentos
e consultas em todos os postos de saúde da cidade.
Além disso, é necessário que a saúde participe em todas as
abordagens conjuntas que são realizadas semanalmente com todos os órgãos que se
envolvem nesta causa.

20

Por fim, é necessário que sejam facilitados os canais de
encaminhamento para CAPS e comunidade terapêutica. A agilidade nestes casos é
essencial para que o usuário aceite aderir ao tratamento.
4.4 – Novas vagas de acolhimento
A Secretaria Municipal de Assistência Social está trabalhando em
novas formas de acolhimento para as pessoas em situação de rua.
Uma das soluções, já aprovada pelo Conselho Municipal da
Assistência é a formalização de parceria com organização social para ofertar de novas
50 (cinquenta) vagas em albergue.
Além disso, tem sido estudada a possibilidade de se estruturar um
camping na área central ou próxima dela. A ideia surgiu dada a grande quantidade de
pessoas que possui barracas e as utiliza como dormitório nas calçadas e marquises
da cidade. O local cogitado para isso é um imóvel do município, situado no Bairro
Saco dos Limões, próximo ao túnel Antonieta de Barros, o qual já possui uma
construção com um banheiro e sala para administração, e poderá receber novos
sanitários e chuveiros.
4.5 – Novo Centro Pop
Após cerca de 7 anos de funcionamento, Centro Pop de Florianópolis
acabou tendo desvirtuada sua função principal, que é oferecer atendimento
psicossocial às pessoas em situação de rua, além de cursos, palestras direcionados
ao resgate da auto estima, dignidade e (re)inserção no mercado de trabalho. Apenas
de forma subsidiária deve oferecer alimentação e banho, àqueles que estiverem
frequentando os serviços ofertados.
Atualmente, o Centro Pop é espaço onde se oferta alimentação (café
da manhã e almoço) e banho, e de forma excepcional, os usuários frequentam as
poucas oficinas e atendimentos lá existentes.
Desde meados de 2017 se procura alterar esta realidade, através da
realização de um reordenamento do serviço. Porém, as tentativas até o momento
quedaram-se infrutíferas em razão de fatores diversos, como resistência da equipe e
impossibilidade de contratação de pessoal para atuar no Centro de Atendimento
Diário.
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Assim, decidiu-se utilizar uma nova abordagem, através da mudança
de local do Centro Pop, via locação de imóvel, cujo procedimento licitatório já está em
fase final.
Com esta mudança, será possível inclusive às pessoas lá atendidas
diferenciar o serviço de Centro Pop, daquele que oferta apenas alimentação, banho e
outras atividades não diretamente tipificadas como de assistência social, mas
igualmente importantes à recuperação do usuário.
Assim, este novo Centro Pop, oferecerá oficinas, atendimento
psicossocial, possuirá a presença da educação (com curso de educação de jovens e
adultos), do IGEOF (com oferta de cursos profissionalizantes e técnicos, bem como
encaminhamento ao mercado de trabalho) e outras instituições que desejem prestar
alguma espécie de atendimento de recuperação da pessoa em situação de rua. A
alimentação e banho estará disponível apenas para quem irá frequentar alguma
destas atividades.
A disponibilização em grande quantidade de alimentação e banho
continuará ocorrendo na Passarela Nego Quiridu, através de uma organização social,
que será escolhida via chamamento público, conforme proposta apresentada no item
4.6, abaixo.
4.6 – Centro de Atendimento Diário
Será um espaço, que funcionará todos os dias da semana, e terá
como incumbências principais ofertar alimentação e banho para quem estiver
recebendo algum dos atendimentos oferecidos pela Prefeitura, descritos no item 4
deste projeto.
Poderá ocorrer, também, a oferta de cabeleireiro, manicure, doação
de roupas e outras atividades não oferecidos pelo Centro Pop.
O café da manhã e o almoço será oferecido pelos colaboradores da
organização social que vencer o chamamento público, enquanto que o jantar e demais
serviços oferecidos no período noturno e finais de semana, será feito através de
voluntários que poderão se inscrever livremente para colaborar com esta causa.
Para o jantar, será incentivado que os voluntários que hoje entregam
alimentação nas ruas da cidade, façam isso neste espaço próprio, que garante higiene
da cidade e dignidade para quem recebe o alimento.
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4.7 – Qualificação escolar e técnica
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, oferecer EJA
– educação de jovens e adultos e com o IGEOF, será oferecida qualificação
profissional.
As atividades com a Secretaria Municipal de Educação dependem
apenas da estruturação do Novo Centro Pop, enquanto que os do IGEOF já estão
sendo construídos pela equipe daquela Superintendência.
4.8 – Encaminhamento para trabalho
Serão firmadas parcerias com empresas e entidades de classe para
garantir vagas a este público.
Já existe manifestação de interesse de empresas da área de
restaurantes e lanchonetes.
4.9 – Tratamento de saúde para dependência química
Atualmente a Prefeitura possui parceria com uma comunidade
terapêutica, a qual disponibiliza 90 vagas para tratamento. Porém, a média de
ocupação tem sido de apenas 1/3 destas.
Assim, entende-se que é necessário melhorar relação da Secretaria
de Saúde com os moradores de rua, para que exista maior adesão a este serviço. Em
especial, entende-se que é necessário melhorar procedimento de acolhida e
integração das pessoas nos tratamentos via CAPS, IPQ e Comunidade terapêutica.
4.10 – Atendimentos diversos na área de saúde
Permitir que os moradores de rua sejam atendidos em todos os postos
de saúde, UPAs e hospitais da cidade.
Conscientizar SAMU, e todos os demais órgãos de saúde para a
necessidade de bem atender as pessoas em situação de rua.
4.11 – Atendimentos na área de habitação
Apesar da baixa adesão das pessoas em situação de rua aos
atendimentos e serviços ofertados pela Prefeitura, existem casos de sucesso, no qual
a pessoa consegue resgatar sua dignidade, vencer as drogas e se recolocar no
mercado de trabalho.
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Porém, para estes, há um período de transição, onde os abrigos
municipais não são mais necessários, mas a pessoa convive com a incerteza de que
conseguirá honrar com o pagamento de um aluguel e ter a autonomia necessária para
voltar a morar sozinho, em sua própria casa.
Para estes, há a necessidade de estudar a viabilidade de se ampliar
o benefício do aluguel social, para um período máximo de 6 meses, a fim de que
consiga se adaptar a nova realidade de sua vida. Outra possibilidade é avaliar se a
implantação de alguergues pode contribuir positivamente ao resgate da autonomia
destas pessoas.
4.12 – Campanha “Não dê esmola, dê oportunidade”
Divulgação da campanha que visa conscientizar as pessoas sobre os
malefícios de se dar esmola.
É necessário incentivar a população a fazer a ajuda de forma
consciente, vinculando o recebimento destas doações (alimentação, roupas e outros)
à frequência da pessoa aos serviços oferecidos pela Prefeitura. Acredita-se que
somente assim as pessoas que hoje estão nas ruas por acreditar ser esta uma forma
cômoda de viver, passarão a se preocupar com as regras básicas de convivência em
sociedade.
4.13 – Animais de estimação
Através das abordagens realizadas, percebeu-se que boa parte dos
moradores de rua possuem animais de estimação, os quais são fonte de carinho e
afeto.
Por isso a necessidade de se garantir que os pets possam
acompanhar seus donos nos abrigos, albergues, atendimentos no Centro Pop e no
Centro de Atendimento Diário.
Além do mais, como estes animais também ficam expostos ao tempo,
é necessário um atendimento mais próximo da diretoria do Bem-Estar Animal, o que
já vem ocorrendo nos últimos meses.
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