DESAFIO 6

COMO DIMINUIR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO
MUNICÍPIO?
Área de Resultado Niterói que Queremos
Inclusiva - Por uma cidade promotora de oportunidades para todos, apoiando os que mais tem

condições de acessá-las.

ODS 1 Erradicação da Pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares. Em um mundo confrontado pelos crescentes desafios para o desenvolvimento, a Agenda 2030
reconhece que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas, é o maior desafio global para
atingirmos o desenvolvimento sustentável. Por isso, a grande prioridade do desenvolvimento
sustentável deve ser os mais pobres e vulneráveis: ninguém será deixado para trás!
ODS 10 Redução da Desigualdades - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A
desigualdade é um problema global que requer soluções integradas. A visão estratégica deste objetivo
se constrói sob o objetivo da erradicação da pobreza em todas suas dimensões, na redução das
desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de todos os tipos. Seu alcance
depende de todos os setores na busca pela promoção de oportunidades para as pessoas mais
excluídas no caminho do desenvolvimento.
Contextualização

Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, a população em situação de rua se
caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades que se encontram em
condição de pobreza absoluta, que possuem vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo
compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente.
Segundo estudo divulgado em 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com base em dados de 2015,
projetou-se que naquele ano o Brasil tinha pouco mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Para o IPEA, a ausência de dados oficiais
sobre a população em situação de rua prejudica a implementação de políticas públicas voltadas para este contingente e reproduz a
invisibilidade social.
No município de Niterói, uma das formas de se acompanhar esse dado, é através do registro de atendimento no Centro
Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. De 2016 pra 2017 o
número de atendimentos no único Centro POP da cidade teve um salto de 56%, no qual 81% dos atendimentos foram realizados para
pessoas do sexo masculino. Ainda no ano de 2017, é possível perceber que a faixa etária de 18 a 39 anos é a que mais demanda
atendimento, tanto para homens quanto, quanto para mulheres.
Mudanças econômicas, ruptura de vínculos familiares e afetivos no convívio social, falta de perspectivas de vida, pouco acesso
à informação, perda de autoestima e da dignidade, falta de emprego, situações de violência, perda de entes queridos,
desenvolvimento de doenças mentais ou dependência química são motivos que podem vir a influenciar um aumento da população
em situação de rua, tornando esse público um retrato da desigualdade social, e complexo o combate por ser multidimensional.

O que foi feito, está sendo proposto ou em fase de implementação em Niterói

Niterói sem miséria – Estabelecimento de um plano municipal de políticas públicas para população em situação de rua e de um
pacote de leis municipais garantindo assistência social aos grupos mais vulneráveis, e a implantação de um sistema de
Acompanhamento Familiar. Além disso, a prefeitura construiu e inaugurou dois centros de acolhimento para crianças e dois centros
para acolhimento de população em situação de rua também implementado um Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) no Largo da Batalha.
Crack: É possível vencer – O programa tem como objetivo enfrentar o problema do consumo de drogas de forma ampla, com
equipes multidisciplinares e com a participação de diversas secretarias. Para fazer frente ao problema, a prefeitura implantou uma
base móvel de monitoramento, com câmeras, disponibilizou outros quatro veículos (duas motocicletas e dois automóveis), capacitou
agentes da Guarda Municipal e criou o Serviço de abordagem de rua. Além disso, implementou o Consultório de Rua, abriu 50 novas
vagas de acolhimento para dependentes na Secretaria de Assistência Social e inaugurou uma unidade exclusiva para acolhimento
de crianças.
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