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CENTRO POP 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  

 

___________ 

 

 



 
“A rua, concreta, discreta 

Nos mostra a frieza da sociedade 
E a tristeza de um povo esquecido...” 

(Poema “ A Rua” de Mariana Zayat Chammas) 



Equipe –  
Secretaria Municipal de Assistência Social: 

 

Secretário: Leone do Rocio Leal 

 

Diretor(a) Geral: Fernando Firmino dos 
Santos 

 

Diretor(a) do Depto de Promoção Humana e 
Des. Humano: Ingrid Jane Giraldi de Souza 

 

Chefe de Divisão de Proteção Social Especial: 
Rosemari Mota Coldibelli 

 

 



Equipe de Referência 

 A equipe atualmente é formada por: 

 1 Coordenador,  

 2 Assistentes Sociais,  

 1 pedagoga,  

 11 educadores sociais.  

 1 estagiária de Serviço Social 

 1 estagiária de ensino médio 

 1 Agente Administrativo 

 1 Preparadora de Alimentos 

 1 Serviços gerais 

 



•Serviço Especializado para  
Pessoas em Situação de Rua 

 
•Serviço Especializado em 

Abordagem  Social. 
 

•Serviço de acolhimento 
temporário e transitório 

Centro POP 



Usuários 

  

 

Pessoas que utilizam as ruas como espaço 
de moradia e/ou sobrevivência.  

 



 
Condições e Formas de Acesso: 

Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua 

 

-Solicitação do serviço pela sociedade; 

-Encaminhamento da rede socioassistencial; 

-Demanda espontânea; 

- Abordagem social. 

 

 



Formas de Acesso 

 



Objetivos 

 Contribuir para a construção de novos 
projetos de vida, respeitando as escolhas 
dos usuários e as especificidades do 
atendimento; 

 

 Contribuir para restaurar e preservar a 
integridade e autonomia da população em 
questão, 

 



 Promover ações para reinserção familiar 
e/ou comunitária. 

 

 Incluir em programas sociais/ CAD-
ÚNICO/ transferência de renda. 

Objetivos 



Espaço Físico 

Equipe de referência 

 

 Sala de educadores 

 Sala de acolhida da equipe de 
referência  

 Sala da coordenação e do agente 
administrativo 

 

 



Espaço Físico 

Usuários 
 Banheiros com condições de acessibilidade masculino e 

feminino, e para funcionários. 

  copa, 

  cozinha, 

  dispensa, 

  almoxarifado compartilhado com o CREAS, 

  lavanderia, 

  rouparia, 

  três quartos com beliches para o albergue temporário 
transitório, 

  espaço externo com calçada e grama e horta 
compartilhada entre CENTRO POP e CREAS 

 



CONVÊNIOS  

ENTIDADES 

 Moradia provisória/ 
Cidade Refugio 

 

 

 Cozinha comunitária 
Centro Social Padre 
Arnaldo Jansen 

METAS 
12 vagas 
 
 
 
80 refeições dia, 
incluindo fins de 
semana. 



PARCEIROS 

 

 Secretaria de 
Saúde 

 

 

• CAPS 

• Comunidades 
terapêuticas 

• UBS, UPH, 
Centro de 
especialidades 



PARCEIROS 

 Secretaria de 
Esporte 

 

 Secretaria 
municipal de 
Segurança 
Pública 

Núcleo de esporte 
Cidade Jardim 

 

• Apoio da guarda 
Municipal  

• Vigias noturnos 



Atendimentos 

 



Projeto Café com Tema 

 Premiação do serviço no XIV 
Encontro Nacional do CONGEMAS – 
Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência 
Social  

 Classificação: 3º Lugar / Brasil 

 Experiência: SUAS e Boas prática 

  



 

 

PROJETO CAFÉ COM TEMA 

  

“Imagine uma nova história para 

sua vida, e acredite nela.”  
 

(Paulo Coelho) 



APRESENTAÇÃO 

 O PROJETO CAFÉ COM TEMA é um projeto 
socioeducativo do Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua do 
município de São José dos Pinhais - 
Paraná.  

  

 É um espaço de diálogo e troca de 
experiências que visa ao fortalecimento 
das pessoas em situação de rua e o 
incentivo à reconstrução dos projetos de 
vida. 

 

  
  



APRESENTAÇÃO 

 Espaço de aproximação dos 
usuários com o serviço e a equipe, 
possibilitando o acesso às 
informações e orientações, bem 
como o acesso aos serviços da Rede 
Socioassistencial e demais Políticas 
Públicas. 

 
 

  

 

 

 



 JUSTIFICATIVA 

 Contexto sócio-histórico; 

 

 Política Nacional de Assistência Social -
Resolução 109/2009 – CNAS: 

 

 (Orienta a promoção de ações para 
reinserção social da população em 
situação de rua, dentre elas a criação 
de espaços para a realização de 
atividades coletivas e/ou comunitárias, 
bem como a provisão de materiais 
pedagógicos, culturais e esportivos).  

 

 



 JUSTIFICATIVA 

 Política Nacional para Pessoas em 
Situação de Rua, instituída pelo 
Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro 
de 2009: 

 

 (Orientação dos princípios, diretrizes e 
objetivos: direito à convivência familiar e 
comunitária, valorização e respeito à vida e à 
cidadania; desenvolvimento de ações 
educativas permanentes que contribuam para a 
formação de cultura de respeito, ética e 
solidariedade entre a população em situação de 
rua e os demais grupos sociais, de modo a 
resguardar a observância aos direitos 
humanos). 

 



Objetivos 

 Geral: 

 

 Problematizar, a partir da realidade 
concreta, temas de interesse e 
relevância para a população em 
situação de rua, possibilitando a 
releitura, o enfrentamento e a 
superação dos desafios cotidianos, 
bem como a reelaboração de projetos 
de vida. 

 



Objetivos 

 Específicos: 

 Ampliar o acesso dos usuários à Rede 
Socioassistencial e demais Políticas Públicas; 

 Contribuir para o fortalecimento dos vínculos 
sociais e familiares;  

 Promover o diálogo entre a população em 
situação de rua e os setores governamentais e 
não-governamentais;  

 Acolher demandas e solicitações apresentadas 
pelo grupo; 

 Incentivar e contribuir para o exercício prático 
da construção de novos projetos de vida, 
preservando a autonomia dos usuários e sua 
história. 
 



 O Projeto Café com Tema tem como 
principal referencial teórico-
metodológico a Pedagogia do 
Oprimido, de Paulo Freire, por abarcar 
a complexidade e especificidade em 
que se instaura a referida problemática 
social. 

 

 Conta também com outros importantes 
referenciais como a Pedagogia da 
Presença e a Pedagogia Social de Rua; 

 

Metodologia 



 Planejamento; 

 Referenciais teórico-metodológicos;  

 Contribuições dos participantes; 

 Orientações da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua; 

 Recursos; 

 Avaliação Permanente; 

 

Metodologia 



Planejamento e Avaliação precisam 
ocorrer de forma sistemática e 
participativa; buscando informações e 
novas propostas que visem ao 
fortalecimento do trabalho, com 
impactos e resultados positivos para a 
população em situação de rua. 

 

 



EIXOS DE TRABALHO: 

 

 1) Autoconhecimento;  

 2) Saúde;  

 3) Relações Humanas e Familiares; 

 4) Educação; 

 5) Trabalho; 

 6) Cidadania e Direitos Humanos; 

 7) Cultura; 

 8) Esporte e Lazer. 
 

Metodologia 



 Cada eixo de trabalho desdobra-
se em uma série de 
possibilidades de temas 
geradores, sendo que outros 
temas que não estejam 
contemplados nos eixos também 
podem ser propostos e discutidos 
pelo grupo.  

Metodologia 



“Aos esfarrapados do mundo 

e aos que neles se 

descobrem e, assim, 

descobrindo-se, com eles 

sofrem, mas, sobretudo, 

com eles lutam.” 

 

 

Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire, 1967). 
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Presença. São Paulo: Modus Faciend, 2001.  
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Social de Rua: análise e sistematização de uma 
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São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2005. 
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Referências 


