SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA – DEDIF
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1

Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR –10/09/2019

2

No Décimo dia do mês Setembro de dois mil e dezenove, às 13 :45 h, no Palácio das Araucárias, Rua

3

Jacy Loureiro de Campos, s/n, nesta Capital, foi realizada a Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de

4

Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua no Estado do Paraná

5

– CIAMP Rua/PR. Fizeram-se presentes nesta reunião, conforme convocação prévia: Representantes

6

Governamentais Titulares: Dulce Maria Darolt (Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho –

7

SEJUF), Eliane de Fátima e Silva Vieira (SEED/DEDI), Major Jose Renato Micrute (SESP), Lucimar Pasin

8

de Godoy (SESA/DRC), Patricia Cavicholo Tortato

9

Civil:Leandro Madureira Cavali (Pastoral do Povo de Rua),

( SEJUF/DAS/CPSE )Titulares da Sociedade
Jaqueline Maele Rabelo ( CASA DA

10

ACOLHIDA SÃO JOSÉ) ,Julia Mezarobba Caetano Ferreira (CRP), Antonia Maria Mochi Maia

11

(PASTORAL DO POVO DE RUA ) , e contamos com a presença dos colaboradores: Denise Lisboa de

12

Almeida (COHAPAR/DVCAC), Julia Stefania Beserril Miranda (OAB ),Maria Luiza Andraus (Pastoral do

13

Povo de Rua),Izabela Strapasson (CENTRO POP COLOMBO ),Edna do Nascimento (CENTRO POP

14

COLOMBO ),Patrícia Daniela R. Silva (Centro POP Rua Fazenda Rio Grande), Nayanne Costa Freire

15

(DEFENSORIA Pública ),Taisa M.Oliveiro (Defensoria Pública PR ) , Haliston Correa Ramirez (Centro

16

POP Colombo),Viviane Ap. da C.do Prado (MNPR – PR ), Irene Valéria (MNPR- PR )Edilaine C. Aguirre (

17

Def. Pub. União – DPU ), 1. Abertura: Cumprimentando a todos os presentes, Dulce Maria Darolt , deu

18

início à Reunião. 2.Aprovação da Pauta: com mudança da fala do MNPR – Leonildo, para ser adiantada,

19

por ter outro compromisso em outro local logo em seguida, a pauta foi aprovada 3. Aprovação da

20

Memória do mês de Agosto de 2019: A memória foi aprovada. Logo em seguida Dulce levantou o

21

assunto sobre o GT temporário instituído na reunião plenária do mês de agosto/2019, cujo objetivo é o

22

de criar um documento de Unificação de Procedimentos para Encaminhamentos de Acolhimento,

23

de um município para o outro, formalizando parceria com o outro município, ou criando o Serviço de

24

Acolhimento em seu próprio. Como permaneceram dúvidas sobre o quórum na reunião anterior, pois

25

diversos membros se ausentaram antes de encerrar o período previsto, foi colocado novamente em

26

votação nesta reunião, onde foi aprovado a Criação do GT Temporário, por sete votos a favor e um voto

27

contrário. Como já estabelecido na reunião anterior, os órgãos que se disponibilizaram ao GT são:

28

SEJUF, CRP, NUCIHD, INRUA, MNPR. 4. Relato do Senhor Leonildo Monteiro: relata que na opinião

29

do MNPR, Londrina está fazendo algumas observações aos jornalistas, relativas às pessoas em situação

30

de rua, que parecem de cunho higienista e está levando esta e outras denúncias ao Ministério Público.

31

Que o MNPR enviará convite ao Secretário Ney Leprevoust, para a Mesa de Abertura do II Seminário de

32

Políticas Públicas da Tríplice Fronteira, para as pessoas em situação de rua, que acontecerá em Foz do

33

Iguaçu, em parceria com este, mais o MNPR, a SEJUF, e outros parceiros. Que de Brasília virão

34

Membros do CIAMP Nacional e de Direitos Humanos, para em Curitiba /PR conhecerem exemplo que já

35

está em funcionamento, do Projeto Moradia Primeiro (housing first). E depois seguirão para outros
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36

Estados onde também tem o Projeto. Oportunamente informará as datas dos eventos. Pediu licença para

37

sair, ele e seus companheiros do MNPR, para seguirem ao seu compromisso seguinte. 5. Relatório dos

38

Municípios - Inverno POPRUA- Sra. Dulce informa que receberam nove devolutivas dos ofícios

39

enviados aos municípios, referentes ao atendimento às pessoas em situação de rua no Inverno 2019;

40

São estes: Cascavel, Londrina, Guarapuava, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo largo, Umuarama ,

41

Maringá e Foz do Iguaçu, Informa que em uma visão geral, parece que esses municípios estão bem

42

estruturados. O Comitê tem a prerrogativa de analisar os mesmos e decidir se fará alguma demanda

43

após os membros analisarem os relatórios, conforme seguem: 1 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL:

44

CENTRO-POP: oferta atendimentos todos os dias da semana, das 08h às 20h, servindo 4 refeições,

45

espaços para higiene pessoal e dos pertences. ABORDAGEM SOCIAL: Vinculado ao Centro POP

46

funciona o Serviço de Abordagem, que atende 24h, e conta com equipe de sobreaviso para atendimento

47

das demandas, pode ser acionado pelos telefones: (45)98431-6376 / 3226-0016; ACOLHIMENTO: a

48

rede conta com o Centro POP, Albergue Noturno e Casa POP, totalizando 100 vagas simultaneamente.

49

Como não está suficiente, estão estudando ampliação de vagas e acolhimentos; O acolhimento da Casa

50

POP por exemplo torna-se referência no cuidado e na possibilidade de construção de novos projetos de

51

vida para os usuários, a exemplo o Projeto “Construa Cidadão”, que vem gradativamente apresentando

52

resultados satisfatórios, como a ampliação de dias e horários de atendimento do Centro POP. PERÍODO

53

DO INVERNO: neste período estes espaços são organizados para atendimento emergencial da

54

população em situação de rua, para que não fiquem expostos ao frio; desse modo é possível abrigar

55

todos que necessitarem de pernoite. Garantindo que nenhuma pessoa fique desalojada. As Abordagens

56

Social são mais acentuadas e mais frequentes. No entanto, é fundamental mencionar, que mesmo com a

57

oferta, alguns escolhem permanecer nas ruas., nesses casos as equipes fazem um trabalho de

58

sensibilização. Os que permanecem nas ruas são monitorados pela Equipe de Abordagem, para que não

59

haja nenhum prejuízo a estas pessoas. ATENDIMENTO INTERSETORIAL: O Consultório na Rua

60

desenvolve em conjunto com os Equipamentos da Assistência Social, importantes e sistemáticas

61

intervenções com a população. LEVANTAMENTO: Em relação ao Cadastro Único, conforme dados do

62

RM de junho, são 309 famílias e/ou indivíduos em situação de rua, cadastrados e destes, 217 são

63

beneficiários. No entanto, o número de trecheiros/andarilhos oscila bastante, apresentando momentos

64

durante o ano que este número aumenta e em outros apresenta redução. Todo esse público acessa

65

equipamentos municipais. SEGURANÇA ALIMENTAR: Como relatado acima, todas as pessoas em

66

situação de rua, podem acessar o Centro POP, que conforme descrito anteriormente, oferece

67

gratuitamente 4 refeições por dia. Além disso o município tem o Restaurante Popular que pode ser

68

acessado por estes usuários a um valor de R$ 3,00. SITUAÇÃO DE RELEVÂNCIA: Secretário Municipal
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69

da Assistência Social informa a necessidade de ser discutida em âmbito do Estado os seguintes

70

assuntos:

71

- o encaminhamento de pessoas em situação de rua de um município menor para o outro maior que

72

tenha acolhimento; Cascavel tem recebido muitos usuários vindos de municípios de pequeno porte;

73

Relata exemplo solicitação de um município vizinho, solicitando por escrito para acolhimento no Albergue

74

Noturno. Isto tem se tornado comum na região, mas sem documentação comprovante entre os entes

75

governamentais. Fala que é importante frisar que as instituições de acolhimento de Cascavel não tem

76

protocolos integrados entre os municípios, ou seja, este tipo de encaminhamento não está pactuado em

77

âmbito Estadual ou mesmo na Região, sobrecarregando financeiramente este município. Outra mulher

78

chegou naquele dia no Centro POP, se dizendo vítima de violência doméstica, e que o carro da “saúde”

79

do município a trouxe para posterior acolhimento em Cascavel. Tais situações representam omissão de

80

atendimento dos municípios, provocada pela falta de oferta suficiente pela rede socioassistencial local.

81

Outro ponto relevante são os repasses de recursos Estaduais que auxiliam ao Município custear as

82

despesas e manutenção das unidades. Porém, o menor valor de repasse de recursos é para o

83

acolhimento. Continua a dizer que seria válido se o Estado possibilitasse a ampliação do recurso para o

84

investimento em acolhimento, possibilitando efetivamente a saída das ruas. 2 - MUNICÍPIO DE

85

LONDRINA: PERÍODO DO INVERNO: Nos meses mais frios do ano, de maio a setembro, o município

86

possui o Programa: “Noite Fria”, onde são ampliadas as vagas de acolhimento institucional – 64 vagas a

87

mais do que são ofertadas no restante do ano. Não há demanda reprimida no período de frio, sendo que

88

na noite mais fria do ano foi constatado que ficaram disponíveis 14 vagas; SERVIÇO DE ABORDAGEM:

89

No período frio, estende seu trabalho, ou com aumento de equipes em dado horário ou com a ampliação

90

do horário até as 01h da madrugada. Tal programa é ratificado pelo Conselho de Assistência Social.

91

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO: Londrina conta com os seguintes Serviços de Acolhimento para pessoas

92

em situação de rua: 32 em Residência Inclusiva, 20 vagas para mulheres, 91 vagas para homens em

93

Acolhimento Institucional, 32 vagas em Serviço de República (10 mulheres e 22 homens); Para o ano de

94

2020 foi aprovado um orçamento que contempla mais 30 vagas no acolhimento no sistema de pernoite.

95

Salienta que estas vagas ficarão destinadas aos mais resistentes ao acolhimento, em virtude do alto

96

envolvimento com substâncias psicoativas. LEVANTAMENTO: Pelo levantamento do MP, Universidade, e

97

Prefeitura de Londrina, o município tem 936 pessoas em situação de rua – confirmado pelos dados

98

apresentados pelo Prof. Marco na Reunião Ampliada; No CAD Único, foi constatado pela pesquisa acima

99

mencionada, que cerca de 50% estão inscritos no CAD Único; SEGURANÇA ALIMENTAR: Todas as

100

unidades de acolhimento fornecem refeições, e o Centro POP disponibiliza diariamente, cerca de 80

101

lanches (Kit Lanche) e 10 refeições (no Restaurante Popular); CIAMP RUA MUNICIPAL: Tem Comitê,

102

formado por 12 órgãos municipais e 12 representantes da sociedade civil; todavia os que realmente

103

frequentam são em torno de 10 membros no total. Fazem reuniões mensais, mas estão pensando em
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104

fazê-las bimestrais; Solicitaram cópia do Regimento Interno do CIAMP Rua/PR, para terem uma ideia

105

para desenvolverem o Regimento deles. Já enviamos. Vão desenvolver e nos enviar para romarmos

106

conhecimento 3 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Informação geral: tem 1 Centro POP, Tem

107

Serviço de Abordagem, tem Acolhimento para adultos de famílias em situação de rua; PLANO DE AÇÃO

108

PARA O INVERNO: Informam que tem Projeto de Acolhimento de Inverno para poprua 2019 (mas não

109

veio junto) LOCAL DE ACOLHIMENTO: No período do inverno, o acolhimento é realizado no CENTRO

110

POP; DEMANDA REPRIMIDA: Durante o projeto de inverno não existe limite de vagas, portanto não há

111

demanda reprimida; SERVIÇO DE ABORDAGEM: O Serviço de Abordagem Social opera 24h; período

112

diurno com equipe específica; período noturno e finais de semana a equipe do Acolhimento atende, por

113

busca ativa no mapeamento da Equipe técnica e por solicitações da equipe de abordagem; O QUE É

114

REALIZADO PARA AS PESSOAS QUE RECUSAM O ACOLHIMENTO: No inverno é oferecido um

115

cobertor no caso de recusa ao Acolhimento; CADASTRADOS NO CADÚNICO: Em 13/07/2019, 224

116

pessoas em situação de rua estão cadastrados e referenciados ao CENTROPOP; GARANTIA DE

117

SEGURANÇA ALIMENTAR: As refeições são servidas no CENTROPOP; Café da manhã: 08:15h às 10h,

118

média 60 ao dia; Almoço: 12h às 13h, 47 ao dia; Café da tarde: 15h às 16h, média 40 ao dia; Jantar: 20h,

119

média 25 ao dia para os beneficiários do Acolhimento. CIAMP RUA MUNICIPAL: Tem CIAMP, mas não é

120

paritário. É composto por 3 órgãos municipais; não tem integrantes da sociedade civil. 4 – MUNICÍPIO

121

DE GUARAPUAVA - Informação Geral: O CREAS é o responsável pelo atendimento à população em

122

situação de rua: com Abordagem Social, acolhida, higiêne pessoal (banho), higiene de seus vestuários

123

com a disponibilização de lavanderia, cafá da manhã e da tarde, almoço em algumas situações, doações

124

de roupas, calçados e cobertores, encaminhamento para documentações, inclusão no CadÚnico, CAPS

125

AD, CAPS II, Comunidades Terapêuticas, Patronato, Albergue, UBS’s, orientações a questoes de direitos

126

e judiciário, encaminhamentos para a Agência do Trabalhador; Não tem CENTRO POP; ACOLHIMENTO:

127

Pela Instituição Albergue Noturno Frederico Ozanan, com 50 vagas, durante o ano inteiro; ABORDAGEM:

128

Abordagem Social é realizada pela equipe técnica do CREAS durante o dia; após o expediente, das

129

17:30h até às 08h do dia seguinte, a SEMADS mantém um serviço de plantão Social em sistema de

130

sobreaviso e ronda para atendimentos e encaminhamentos que se fizerem necessários; NEGATIVA DE

131

ACOLHIMENTO: Concessão de agasalho, cobertores e eventualmente passagem, quando identificada a

132

necessidade; CADASTRADOS: Somam 80 indivíduos cadastrados no CadÚnico, parte destes

133

identificados como itinerantes; Atendimentos no CREAS: em torno de 20 por dia, com idade que variam

134

entre 18 e 65 anos, considerando as pessoas em situação de rua do município e também os itinerantes;

135

SEGURANÇA ALIMENTAR: No CREAS: aos atendidos pelo equipamento, são ofertados o café da

136

manhã e tarde; eventualmente são ofertadas marmitas; Os que são ali atendidos, já estão incluídos no

137

Cadùnico, com a solicitação de inclusão no Programa Bolsa Família, o qual prevê a transferência de
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138

renda como o auxílio à manutenção das necessidades básicas do indivíduo; CIAMP RUA MUNICIPAL:

139

Estão estudando a possibilidade para criação do ciamp municipal e implantar alguma forma de moradia

140

primeiro, possibilitando real condição de saída das ruas; 5 - MUNICÍPIO DE PINHAIS - Informação Geral:

141

Não tem Centro POP; Atendimento pelo CREAS; PLANO DE AÇÃO PARA O INVERNO: Não tem Plano

142

de Ação, mas realizam os Acolhimentos Institucionais, através do Plantão Social, dos atendimentos da

143

Abordagem Social e atendimentos às demandas do CREAS; ACOLHIMENTO: Tem Acolhimento através

144

de credenciamento de serviços; o pagamento é feito através de diárias e não há limite de vagas, sendo

145

inverno ou não; DEMANDA REPRIMIDA: Não existe demanda reprimida; EQUIPE DE ABORDAGEM:

146

Tem Serviço de Abordagem durante o dia e a noite o plantão social a noite e finais de semana; NA

147

RECUSA DE ACOLHIMENTO O QUE É FEITO NO INVERNO: A pessoa fica identificada e passa a

148

receber visitas mais frequentes, buscando vinculá-la aos serviços e aos profissionais. Ofertam também

149

banho, documentos, entre outros serviços; LEVANTAMENTO E CADASTRADAS NO CADÚNICO: São 84

150

pessoas cadastradas no CadÚnico; GARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR: Fornecem refeições

151

diárias para os que estão acolhidos e para aqueles que estão no CREAS em atendimento; No

152

Acolhimento as refeições são preparadas na hora; e no CREAS são solicitadas marmitex. 6. MUNICÍPIO

153

DE CAMPO LARGO - PLANO DE AÇÃO PARA O INVERNO: O município fez chamamento para

154

acolhimento, mas deu deserto. Não estando implantado o Serviço de Acolhimento do município,

155

intensificou o Serviço de Abordagem Social, fazendo entrega de cobertores, agasalhos e sopa durante o

156

período de inverno. Previsão para implantação de Acolhimento pelo próprio município, ou por Termo de

157

Fomento, para os anos 2020/20121. VAGAS DE ACOLHIMENTO NO PERÍODO DE INVERNO: No ano

158

de 2018 disponibilizadas 30 vagas para acolhimento emergencial de inverno, restando utilizadas uma

159

média de 14 vagas. DEMANDA REPRIMIDA: Considerou-se satisfatório o nº de vagas disponibilizadas

160

em 2018, visto terem sido em maior nº das efetivamente utilizadas. EQUIPE DE ABORDAGEM DIA E

161

NOITE: A Abordagem municipal é feita pelo CREAS de segunda a sexta-feira das 08h às 17h; Durante o

162

inverno a abordagem passa a funcionar em horário diferenciado, para suprir de forma eficiente as

163

necessidades da população em situação de rua. PROVIDÊNCIAS AOS QUE RECUSAM ACOLHIMENTO

164

NO FRIO: As pessoas que recusam acolhimento, recebem cuidados com cobertores, agasalhos e

165

alimentação quente. LEVANTAMENTO E CADASTRADOS: Estão inscritas no CadÚnico 61 pessoas em

166

situação de rua do município. Destas, 44 pessoas recebem Bolsa Família. Os que passam pelo

167

município, geralmente informam que já fizeram cadastro em outro município. O município tem feito

168

esforço de cadastrar todas as pessoas em situação de rua no CadÚnico; GARANTIA DE SEGURANÇA

169

ALIMENTAR: O Centro POP atende a população em situação de rua de segunda a sexta-feira, das 08h

170

às 17h, ofertando café da manhã, almoço e café da tarde. 7. MUNICÍPIO DE UMUARAMA - PLANO DE

171

AÇÃO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: Tem Plano de Ação, enviou uma cópia integral do

172

mesmo. ENCAMINHAMENTOS: Possui Centro Pop, o qual faz os encaminhamentos para acolhimento e
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173

outros serviços;

174

pessoal; oferta de espaço para lavar roupa; banhos diários com kit higiene; parceria com voluntários para

175

corte de cabelo a cada 15 dias; e todas as demais atribuições de encaminhamentos e atendimentos

176

próprios de um centro-pop; Entre outros, possui parceria com o Centro Espírita que possuem o Serviço

177

de Convivência e Fortalecimento de vínculos, onde é trabalhado a autonomia e emancipação destes

178

usuários. ACOLHIMENTO: Termo de fomento com APROMO, que atende na área de Acolhimento como

179

Casa de Passagem para adultos e família, com estrutura para 40 ou mais diante da necessidade do

180

inverno; E o Abrigo Chico Xavier na mesma modalidade com a capacidade 23 pessoas. SERVIÇO DE

181

ABORDAGEM SOCIAL: É realizado pelo Centro-POP, de segunda a sexta-feira, 8 horas diárias, e

182

abordagem noturna periódica, mais intensificada no período do inverno, fazendo os encaminhamentos

183

para acolhimento, realizando o Cadastro Único do Governo Federal. Também realizam trabalho gradativo

184

para construção de vínculo e processo de saída das ruas. O QUE É FEITO COM OS QUE RECUSAM

185

ACOLHIMENTO NO INVERNO: Os que não aceitam a oferta de pernoite durante o inverno, são

186

distribuídos cobertores, agasalhos e outros; LEVANTAMENTO E CADASTROS: Estão cadastrados no

187

município de Umuarama um total de 190 usuários; O município salienta que atualmente são 15 pessoas

188

que estão em situação de rua. GARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR: Parceria com o Centro

189

Espírita Allan Kardek / Casa da Sopa, com atendimento durante a semana, de segunda a sexta-feira, das

190

08h às 16h, ofertando café da manhã e almoço garantindo sua segurança alimentar; Além disso, no

191

Centro-POP é ofertado o café da manhã e o café da tarde; comemorações a datas especiais, como festa

192

junina com produtos típicos, almoço de natal, comemorações de aniversariantes do mês, do aniversário

193

do cantropop, fazendo confraternização no pesqueiro. CIAMP RUA MUNICIPAL: Informam que está em

194

andamento o Decreto para a criação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da

195

população em situação de rua do Município de Umuarama; 8. MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PLANO DE

196

AÇÃO PARA O INVERNO: Todos os anos no período do inverno, em baixas temperaturas climáticas,

197

ocorre a execução de abordagens diferenciadas, com intensificação das abordagens sociais nas ruas,

198

com ampliação da equipe de trabalho, para os diversos encaminhamentos, tanto social como da saúde.

199

O calendário oficial de inverno se inicia no dia 21 de junho, entretanto o alerta do serviço se detêm nas

200

quedas bruscas de temperatura, podendo oscilar de um período a outro. ACOLHIMENTO NO INVERNO

201

E NO RESTANTE DO ANO: De forma rotineira é ofertado 50 vagas de acolhimento na entidade

202

credenciada, sendo vagas rotativas. Há possibilidade de maior oferta de vagas de pernoite quando há

203

maior procura, pela mesma entidade credenciada; No período de mais ou menos 3 meses mais frios, é

204

estabelecido contrato de prestação de serviços, ampliando vagas de acolhimento. Em Acolhimento

205

governamental são 10 vagas, na perspectiva de aumento de 10 para 25, para atendimento personalizado

206

a esse público; A Entidade Santa Luzia de Marilac com 50 vagas de acolhimento; Portal da Inclusão com

tem a entrega de roupas, agasalhos e cobertores, calçados, materiais de higiene
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207

10 vagas, com perspectiva de aumento para 15; outra Entidade atende no sistema de República

208

masculina para 10 usuários. DEMANDA REPRIMIDA DE ACOLHIMENTO: Tem uma parte das pessoas

209

em situação de rua, que tem comprometimento com substâncias psicoativas, geralmente do sexo

210

masculino e que lhes são ofertados encaminhamentos para tratamento e recusam na sua concretização.

211

O município tem entidades cadastradas para esta situação. Existem acolhimentos de públicos rotativos

212

nas localidades, realizados por instituições sociais e que são cadastradas e outras em processo de

213

cadastramento. EQUIPE DE ABORDAGEM DURANTE DIA E NOITE: Sim, o Serviço de Abordagem é

214

realizado no horário das 08h às 23h; e após este horário o contato é feito por chamada telefônica ou por

215

aplicativo de celular, número divulgado na comunidade: (44) 99103-5661. RECUSA DE ACOLHIMENTO,

216

QUAL ALTERNATIVA OFERECIDA: Na recusa para o Acolhimento, a equipe oferece cobertores no

217

período de frio. Contando também com os banhos e troca de roupas, bem como alimentação, ofertados

218

pelo CENTROPOP. LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO NO CADÚNICO: Desde 2013 e 2014 houve

219

a discussão do movimento CRAK é possível vencer; ao morador de rua foi disponibilizado o Cadastro. E

220

desde então já cadastraram 595 pessoas em situação de rua no CENTROPOP. Mas sabem que alguns

221

deles são itinerantes. Por isso, quando procuram para atualizar os dados ou se cadastrarem, o Serviço é

222

ofertado. GARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR: Em Maringá a alimentação para as pessoas em

223

situação de rua é ofertada pela OSC cadastrada no município: café da manhã, almoço e jantar, desde

224

que respeite as regras do serviço. No Centro pop é ofertado lanche reforçado, 2 vezes ao dia. Por outro

225

lado se o usuário quiser ir no restaurante popular, também é ofertado vale-alimentação. No entanto, a

226

preferência é pela oferta de alimentação na OSC. 9. MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PLANO PARA O

227

INVERNO: Tem o Plano de Atendimento para Situações de Baixas Temperaturas, com reforço da Equipe

228

de Abordagem e alongamento com 24h de atendimento ininterruptas, com vigência até o mês de

229

setembro de 2019. Ressaltando que até o presente momento todos que buscaram o serviço de

230

acolhimento foram atendidos e sua totalidade. ABORDAGEM SOCIAL: No inverno funciona com busca

231

ativa 24h, em toda abrangência do território municipal, sendo que existe um 0800 de plantão no qual a

232

população pode solicitar atendimento. CENTROPOP: Atende das 07h às 19h, atendendo em média 40

233

pessoas por dia. Oferta-se atendimento psico-social, acolhimento, banho quente, toaletes, roupas,

234

alimentação. Realiza encaminhamentos dependendo da avaliação psicossocial. ACOLHIMENTO: Casa

235

de Passagem: para 30 indivíduos adultos de 18 a 59 anos ou famílias e excepcionalmente idosos em

236

situação emergencial, com alimentação e abrigo. Casa de Passagem: adultos do sexo masculino de 18 a

237

59 anos, com alimentação e abrigo. Casa de Passagem >Acolhimento Institucional Lar Esperança: para

238

30 homens e 10 mulheres, com alimentação e abrigo. ALTERNATIVA PARA QUEM RECUSA

239

ACOLHIMENTO: As pessoas que não desejam Acolhimento,são orientadas de como previnir hipotermia e

240

como obter agasalhos no CENTROPOP ou através do SEAS. LEVANTAMENTO E CADASTROS: Com

241

base no RMA do Serviço Especializado de Abordagem Social, tem registro de atendimentos a 349
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242

pessoas em situação de rua no mês de junho do corrente ano. Destes, 175 alegam fazer uso de

243

substância psicoativa e 124 dos atendimentos dispensados foram para migrantes. Na Base do Cadastro

244

Único, há registro de 222 famílias/indivíduos em situação de rua, destes, 150 recebem benefício de

245

transferência de renda do Bolsa Família. 10. FAZENDA RIO GRANDE - Centro POP – janeiro – junho /

246

2019

247

Acolhida / Triagem

129

Escuta Qualificada

1046

Atendimento Social

434

Refeições

1.253

Banho

237

Encaminhamento / Acompanhamento p/ US ou UPA (saúde)

72

Total de Atendimentos

3.171

Total de Pessoas Atendidas

325

Informação recebida da prefeitura da Fazenda Rio Grande

248
249

Abrigo – janeiro – junho / 2019

Acolhida / Triagem

79

Escuta Qualificada

5

Refeições

1003

Banho

369

Encaminhamento para UPA (saúde)
Total de Atendimentos

1456

Total de pessoas atendidas

98

250

Informação recebida da prefeitura da Fazenda Rio Grande. Situação de relevância em Cascavel – A

251

Secretária Municipal de Assistência Social, conforme relatório acima, solicita em âmbito de Estado que

252

seja tratado o seguinte assunto: o encaminhamento de pessoas em situação de rua de um município

253

menor para outro maior que tem acolhimento sem nenhum encaminhamento: cascavel tem recebido

254

muitos usuários vindo de municípios de pequeno porte. Eles só tem uma prova, pois os municípios

255

enviam sem comprovação. Relata exemplo de solicitação de um município vizinho solicitando por escrito

256

para o acolhimento no albergue noturno, isso tem se tornado comum na região; fala que é importante

257

frisar que as instituições de acolhimento de Cascavel não tem protocolos integrados entre os municípios,

258

ou seja este tipo de encaminhamento não está sendo em âmbito Estadual, ou mesmo regional,

259

sobrecarregando financeiramente esse município. Uma outra mulher chegou naquele dia no Centro Pop

260

como vítima de violência doméstica, informando que o carro da saúde do município vizinho a trouxe para
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261

posterior acolhimento em Cascavel. Estas situações representam omissão de atendimento dos

262

municípios que é provada pela falta de oferta suficiente pela rede socioassistencial local. A sugestão é

263

estudar possibilidades pra dar outro encaminhamento, já que cada município deve dar conta das

264

necessidades de sua população. Passaram para outro ponto relevante, que são os repasses de recursos

265

estaduais que auxiliam ao município custear as despesas e manutenção das unidades de Acolhimento,

266

porém o menor valor de repasse de recurso é para o acolhimento, continua dizendo que seria válido se o

267

Estado possibilitasse aumento do recurso para o investimento em acolhimento, possibilitando

268

efetivamente a saída das ruas. Essas duas questões já foram encaminhadas para o CEAS, porque na

269

reunião passada foi falado sucintamente sobre a questão e foi entendido que seria interessante mandar

270

para o social. Relatam que o Sr. Leonildo, sabendo da situação, sugeriu que seria melhor enviar para o

271

ministério Público. Alguém informa que em São José dos Pinhais também acontecem os mesmos

272

problemas, com pessoas que vem principalmente do litoral e são despejadas ali. Ficou decidido aguardar

273

o posicionamento do CEAS, e depois disso reunir o GT aprovado, para estudar possíveis alternativas e

274

encaminhamentos sobre a situação. 6- Roraima – Major Micrute – Relata que os migrantes têm

275

autorização oficial para entrarem por Roraima, vindo da Venezuela. Que o lugar é lindo, geograficamente

276

é plano, asfalto perfeito, construído há 20 anos pelo exército... Boa Vista foi construída copiando a cidade

277

de Paris. Que a geografia de Roraima, rios com 1200m de largura, não é selva amazônica. É Caatinga e

278

cerrado misturado. Ficou impressionado com a beleza do local. Que alí tem plantações de milho, soja e

279

trigo. A Fronteira mais próxima é da Goiana Inglesa. A partir de agosto de 2019 está autorizado entrarem

280

mais pessoas, com passagens e alimentação patrocinados pela Cáritas, vaticano, pastoral da família, e

281

CNBB, e o Exercito Brasileiro, fornecem passagens aéreas. Que o presidente Maduro (Venezuela) soltou

282

todos os presos, e mandou eles irem para outros países. Até agosto entrava 300 pessoas, agora entram

283

1000 (mil) por dia. Todo o dia abrem o portão da fronteira e entram 1000, então fecha o portão e eles

284

aguardam até o outro dia para entrar, vem por Pacaraima, Quando chegam em Roraíma, tem 17 abrigos

285

do Exercito Brasileiro, cada um deles abrigam 500 a 700 famílias, com 3 refeições por dia, tem escolas

286

com aulas de português. Que eles têm um bom nível escolar. O Exército divide pelos 27 estados

287

brasileiros, e são enviados por avião aos municípios que os aguardam. Que são muito trabalhadores e

288

dedicados, e com ótimo grau de instrução. Informa também sobre o programa formando cidadão, do

289

Estado do Paraná. Que os venezuelanos comentam sobre estilo de vida dos brasileiros, que se vestem

290

bem, usam joias, e que na Venezuela não tem nada disso, pois seria muito caro viver dessa maneira.

291

Que os venezuelanos comentam que aqui no Brasil eles estão no paraíso. Que acham tudo muito barato,

292

e de fácil acesso. 7- Informes Gestão – Membros e Gerais – Na Reunião anterior o Rafael de Campo

293

Largo disse que iria no encontro de troca de experiências entre os municípios da Regia~Metropolitana, e

294

que traria o relato, mas infelizmente hoje ele não está conosco. O representante da Pastoral do Povo da

295

Rua, o membro Leandro, informa que no trabalho que a Pastoral desenvolve com o povo da rua na igreja
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Anglicana, eles fizeram um levantando, perguntando quem estava cadastrado no Cadúnico, pelas

297

respostas entenderam que nem 10% deles estão cadastrados. Esta é a realidade registrada pela Pastoral

298

do Povo da Rua. Dulce informou que o MNPR convidou o Secretário Ney Leprevoust para o Seminário de

299

Políticas Públicas em Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, da população em situação de rua, para fazer

300

parte da Mesa da Abertura. O Secretário designou que a Regina Bley o represente. 8- Encerramento:

301

Dulce agradece a presença de todos e encerra a reunião.
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