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PROPONENTE1. DADOS CADASTRAIS DA

2. RESPONSÁVEt TÉCNICO PEtO PROJETO

3. OUTROS PARTíCIPE

Nome

Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida

CNPJ

01.5s3.780/0001-60

Endereço

Rua 35, Ne2B - Conjunto Castelo Branco/ p-10
E-mail

contato@ nacer.org. br

Ponto de referência

Centro Social Urbano do Parque Dez

Município

Manaus

UF

AM

CEP

69055-530

Telefone

(92) 3302-6282

(92) 99326-6222
(92) 99s09-3416

Nome do Responsável

Cleslley de Souza Rodrigues

CPF

833.888.692-00

RG

1793562-8

Órgão Expedidor

SSP.AM

Cargo

Diretor Executivo

Endereço

Rua Lóris Cordovil, número 19, quadra 01_, Flores

CEP

69043-000

Nome

Paulo Cesar Ribeiro de Lima

Profissão

Enfermeiro
N'de inscrição no Conselho

797442-COREN-AM

E-mail

coord.saude@nacer.org.br
Contato

(92) 9es09-3416

Nome

Endereço E-mail

Município CEP Telefone
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4. DESCRTçÃO DA REATTDADE

Fundada em 1996, como " Lor de Amporo o Crianço Desembargador Condido Honório", com sede situado a Rua 6, ne 62,

Qd. 21 - São José ll, na cidade de Manaus, a instituição foi transformada em 2015, em "Associação Educacional e

Beneficente Pão da Vida", e hoje prestes a completar 23 anos, reuni diversos programas e projetos na área da assistência

social, entre eles o Programa NACER (Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco), ofertando Serviço

de Acolhimento lnstitucional para crianças e adolescentes, na modalidade Abrigo, fator que vem consolidando a

instituição como parte da Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente do Estado do Amazonas, vinculada a Rede

Acolher.

A instituição também se destaca pelas ações desenvolvidas pelo Serviço de Abordagem Social Girassol, as quais foram

ampliando significativamente, nos últimos anos, com o aumento de campanhas de combate ao trabalho infantil e

estratégias de enfrentamento a situações em que indivíduos e famílias utilizam espaços públicos como forma de moradia

e/ou sobrevivência.

No ano de 20L6, visando atender aos parâmetros das Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento para Crianças e

Adolescentes, regulamentado em 2009, foi realizada mudança de endereço, hoje funcionando na Rua 35, ne 28, Conjunto

Castelo Branco, Bairro P-L0.

Como forma de caminhada histórica, elencamos entre títulos, registros e certificados:

a) Certificação do Conselho Municipal de Assistência Social, com inclusão dos serviços de Abrigo e Abordagem

social, sob o número L67 120L5;

b) Certificação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob o número 02!l2OL5;

c)Título de Utilidade Pública Municipal, publicado no Diário Oficial do Estado do AM 0610417998.

d) Certificado de Honra ao Mérito com o Título de Melhor Parceiro, pela Association lnternationale des Etudiants

en Sciences Economiques et Commerciales/A|ESEC, ano 20t7.

e) Certificado de Honra ao Mérito pelo lnstituto Federal do Amazonas/lFAM, pelos relevantes serviços prestados e o

impacto social alcançado, ano 2017.

Entre as diretrizes que norteiam a execução das atividades, estão:

Missão: "Contribuir para interação social, oferecendo serviços diferenciados para crianças, adolescentes, jovens, adultos

e famílias em risco, promovendo o desenvolvimento integral, o fortalecimento de vínculo, a qualidade de vida e a garantia

de seus direitos em defesa da vida".

Visão "Ser reconhecida como instituição de referência em Assistência Social em nível Nacional"

Valores "Transparência, Resiliência, Amor Compartilhado, Paixão, Respeito à Vida, Alegria, Justiça, lntegridade,

Solidariedade e Ética".

Finalidades cumprir função protetiva e de reestabelecimento dos direitos, compondo uma rede de proteção que favoreça

o desenvolvimento de potencialidades aos atendidos e o empoderamento de suas famílias.

www.nocercnonco.org 2
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De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassitenciais, a instituição Pão da Vida oferece dois (02) Serviços

de Proteção Social Especial, com definição do público alvo e critérios de acesso ao usuário conforme o serviço, sendo:

o De Média Complexidade - Serviço Especializado de Abordagem Social GIRASSOL, tendo como público alvo

crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou

sobrevivência, cujo acesso no serviço é por identificação por parte da equipe técnica do serviço, através de busca ativa

ou referenciado em outros órgãos.

o De Alta complexidade, ofertamos o serviço de Acolhimento lnstitucional, direcionado ao público alvo de crianças

e adolescente, tendo como critério de acesso a solicitação de acolhimento por meio de medida protetiva de abrigo, como

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 101, destacando o Conselho Tutelar a principal porta de entrada

do serviço.

Sabedores da importância em trabalhar em rede, para promover a inserção dos usuários nos serviços e benefícios

socioassistenciais e nas demais políticas públicas, elencamos os órgãos de referencimento do serviço:

-Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) União- Localizada, na Rua Des. Gaspar Guimarães,288 - Parque 10 de

Novembro.

-Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) Centro Oeste, localizado na Rua Hidelbrando Antony,

2000 - Alvorada.

-Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) Norte, - Rua Curió, Cidade Nova.

-Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Centro Sul, localizado na Avenida Leonardo Malcher,

s/n no Centro.

-Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP- Localizado Rua 01, s/n, Bairro

Petrópolis.

-Comunidade Terapêutica Desafio Jovem, localizado na Rua Fragata, 100 - Petrópolis.

-Fundação Allan Kardec, Iocalizada na Avenida Mário Ypiran ga, 1507 - Adrianópolis.

-Abrigo de famílias OASIS, localizado na Rua Celetra 2. N. 40. Conjunto Celetramazon. Adrianópolis.

-Casa do Migrante Jacamim- Localizado na Av. Mário Ypiranga, 27L4 - Bairro Flores.

-Abrigo Amine Daou Lindoso - Localizado na Rua Adolfo Lacerda, 07 - Bairro: Petrópolis.

-Associação Amazonense de Municípios- AAM- Localizado no Conjunto Shangrilá ll, Rua Elin Virtonen, 35 - Bairro Parque

Dez de Novembro.

-Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS, localizada na Av. Darcy Vargas, 77 - Chapada.

-secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania- SEJUSC- Localizado na Rua Bento Maciel,2, Conj'

Celetramazon - Bairro Adrianópolis.

-Conselho Tutelar Zona Norte -Localizado Rua Curió, 36 - Cidade Nova I

-Conselho Tutelar Zona Centro-Sul - Localizado na Av. André Araújo, 21 - Aleixo.

- 23e Distrito lntegrado de Polícia - Localizado na Rua. Athos Carneiro - Parque Dez.

www.nocercnonco.org J
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- Delegacia de Crimes Contra o ldoso - Rua do Comércio, 270 - Parque Dez.

- Policlínica Castelo Branco - localizada na Rua do comercio, 42 - Parque Dez.

- UBS Theomario Pinto da Costa - Localizado na Rua Armando Mendes, 06 Bairro da União.

-Centro de Apoio de Psicossocial (CAPS lll) - localizado na Av. Maneca Marques, bairro Parque 10 de Novembro, zona

Centro-Sul.

- Centro de Atenção Psicossocial lnfantil - Localizado na Av. Adolfo Ducke, 917 - Coroado.

-lnstituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu- Localizado na Av. Mário Ypiranga, 1581 - Bairro Adrianópolis.

- Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher - Localizada na Av. Mário Ypiranga, 3395 - Bairro do Eldorado.

- Escola Estadual Humberto de Alencar - Localizado na Rua 22, Conj, Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola Estadual Aderson de Menezes - localizado a Rua 26, Conj. Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola Estadual Professora Alice Salerno - Localizado na Rua 07,Conj, Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola MunicipalJosé Maria de Luz- Localidade Rua.46,2 - Parque Dez.

- CMEI Humberto de Alencar Castelo Branco - Localidade, Rua22, CSU - Parque Dez.

Centro de integração empresa escola

- CIEE Centro de lntegração Empresa-Escola- Localizado na Av Djalma Batista, 276 - Nossa Senhora das Graças.

- Centro Social Urbano/Csu - localizado na Av. Perimelral,22 - Parque Dez.

- Parque da Juventude Titio Barbosa - Localizado na Rua 39, Bairro da União.

- Parque Municipal do Mindú - Localizada na Rua Perimental, s/n Conjunto Castelo Branco - Bairro Parque Dez.

Entre os parceiros seja de ordem de doações, financeiras ou serviços, elencamos:

- Secretaria de Estado de Assistência Social/SEAS

- Fundo de Promoção Social/FPS

- Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania/SEMASC

- Secretaria de Produção Rural /SEPROR.

- Venttos Eletronics, Transire, Samsung, Lindopan, Studio 5, LG, Comepi, Honda, The White Publicidade, Feijoada do Balde,

Asor, Superfacil Supermercado, Frango Mineiro, Centro do Alumínio, Zen Maison, Colegio Pallas Atenas, Makro Vídeos,

Mode on Eventos, Funny Hair Kids, Programa Mesa Brasil/SESC, Vara de Execução de Medidas e Penas

Alternativas/VEMEPA e Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas/APOAM.

O Serviço de Abordagem Social Girassol, com sede no bairro Parque Dez, tem realizado ações efetivas a partir de

mapeamento e conhecimento do território, em especial na Zona Centro Sul e Zona Norte, cuja área de abrangência

apresenta o seguinte perfil:

www.nocercnonco.org 4
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A região centro-sul é uma região administrativa estabelecida pela prefeitura de Manaus que engloba 7 bairros,

com uma população de quase 200.000 habitantes e renda média por habitante de RS 3.720,25, segundo dados do IBGE

/2008.

É considerada a área mais nobre da cidade, além de ser a região com o maior número de prédios. A Zona Centro-

Sul tem tido declínio nos índices populacionais nos últimos anos, apesar de possuir a maior renda per capita.

Ocupa uma área pequena do município de Manaus, totalizando menos de 1.000 km de área. Uma grande parte

dessa área é de propriedade pública, pertencendo ao Parque Municipal do Mindú, ao Corredor Ecológico do Mindú, ao

Parque dos Bilhares, ao Parque DesembargadorAtaliba David Antônio (Parque Linear do Passeio do Bindá) e outros.

A Zona Norte é uma região administrativa estabelecida pela Prefeitura de Manaus, formada por 10 bairros e

junto com aZona Leste formam a macrozona conhecida simplesmente como "zona de crescimento'',

De acordo com os dados do lBGEl21Lz, a região tem uma população de mais de meio milhão (521mil hab.)é a

zona mais populosa de Manaus, recentemente sofreu uma reestruturação administrativa e aos seis bairros oficiais, até

então existentes (Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, Colônia Santo Antônio e Novo

lsrael), quatro novos bairros foram criados e incorporados a essa zona (Novo Aleixo, Cidade de Deus, Nova Cidade e Lago

Azul) que passou a ter dez bairros. Mesmo com isso o bairro da Cidade Nova continuou sendo o mais populoso (125.985

habitantes) com24,2%o da população total da Zona Norte, seguido pelo bairro de Novo Aleixo (100.479 habitantes) com

79,3% da população total residente nessa zona.

No que diz respeito ao Saneamento básico, segundo informações da série histórica do SNIS, com o ano de

referência de 2004, em Manaus, apenas LL,6% dos habitantes eram atendidos em coleta de esgoto. De acordo com a

mesma fonte, Manaus apresenta um dos piores índices quanto á população atendida por tratamento de esgoto, apenas

2,9% da população do município tem seu esgoto tratado. Em 2006, a concessionária Águas do Amazonas apresentou a

Relatório de Avaliação elaborado pela empresa Delloit Tohmatsu Consultores Ltda., que valídava a cobertura de 120

esgoto em Lt,t3Yo, que diverge, entretanto, do percentual calculado pela ARSAM, de7,!8%, sendo as zonas norte e leste

entres as áreas com baixa índice de coleta quanto aos resíduo e tratamento do saneamento básico.

A cidade de Manaus possui redes elétricas suficientes para o atendimento adequado de99,97% da população da

cidade. A matriz energética é predominantemente térmica, com 75% da produção e 25% são de fonte hídrica. O

gerenciamento da distribuição da energia é realizado pela empresa Amazonas Energia S.A. A potência nominal instalada

da matriz energética de Manaus é de 1.559,10 MW. Segundo estima a Manaus Energia S.A., o consumo na região cresce

parte do Sistema Nacional lntegrado, por meio da interligação Tucuruí- Macapá Manaus, com dois circuitos de 500kV,

com capacidade total de 1.600MW. A geração de energia para o mesmo ano será de 1.340 MW, o que totaliza 2.940 MW.

Em Manaus, a coleta de lixo domiciliar e a limpeza de vias locais e públicas é executada todos os dias da semana

- exceto aos domingos - em dois turnos de trabalho - diurno e noturno. Nas regiões centrais da cidade, em função do

alto volume de tráfego, a coleta é realizada no período noturno.

5www.nocercrionco.org
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Manaus produz cerca de 17,5 mil toneladas de lixo por semana, sendo que, deste montante apenas 0,08Yo, ou

melhor, aproximadamente 15 toneladas seguem para reciclagem por meio dos caminhôes de Coleta Seletiva e pelos

Pontos de Coletas Voluntária. Assim, boa parte do lixo reciclável ainda vai para o aterro controlado de Manaus. A coleta

de lixo reciclável pela SEMULSP atende apenas 52%v da população de Manaus. As Zonas Nortes e Lestes de Manaus, as

duas mais populosas, não populosas, não são atendidas pela coleta seletiva.

Assim, por exemplo, no atrativo turístico do Jardim Botânico Adolpho Ducke, o lixo é separado, "mas na hora da

coleta, é misturado pelo caminhão de lixo". Então, grande parte do lixo é coletada pela própria SEMULSP e entregue aos

catadores para que seja realizado a devida separação. O que não é de interesse pra a reciclagem é removido para o aterro

controlado. Apesar de não existir coleta de material reciclavél em todas as zonas da cidade, existem cerca de 140 Pontos

de Entrega Voluntária de materiais recicláveis distribuidos pela cidade.

A cidade de Manaus não conta com dados oficiais sobre a população em situação de rua, nem o censo

demográfico decenal, esta ausência, entretanto, justifica-se pela complexidade operacional de uma pesquisa de campo

com pessoas sem endereço fixo, prejudica a implementação de políticas públicas voltadas para este contingente e

reproduz a invisibilidade social da população de rua no âmbito das políticas sociais.

A partir da execução do serviço de abordagem Girassol, no ano de 2018, constatou-se uma quantidade

significativa de pessoas em situação e sobrevivência de rua.

Mesmo com todo avanço da legislação brasileira em favor das garatias dos direitos da criança e do adolescente,

é visivel nos depararmos com a situação de trabalho infantil na cidade de Manaus, de acordo com relatório da Gerência

PETI, pertencente ao DPSE, da Secretaria Municipal da Mulher, Assitência Social e Direitos Humanas (SEMMASDH) / em

2014 havia um número considerado de crianças e adolescentes em situação de "pedintes" e "malabares",310 (trezentos

e dez), os quais foram identificados em situação de trabalho infantil durante 106 (cento e seis) Ações da secretaria, sendo

visível a presença constante de crianças e adolescente em situação de trabalho infantil, em especial na condição de

"malabares" em pontos estratégicos nas avenidas de Manaus como: São Jorge, Coronel Teixeira, João Valério, Maceió,

Pedro Texeira, Boulevard, André Araújo, Mario Ypiranga, Humberto, Djalma Batista, Darcy Vagas, Calderaro, Noel Nutels,

Max Teixeira, Rotatória do Eldorado e outras vias, (Zonas Centro sul e Norte).

Segundo relatórios da Gerência PETI Municipal, observa-se que ao longo do ano de 2015 foram

identificados 56 (cinquenta e seis) crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil; 03 (três) vindas da Busca Ativa,

34 (trinta e quatro) de ações de sensibilização nos semáforos, 19 (dezenove) de ações realizadas nos cemitérios de

referenciada ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ao tempo em que serão acompanhados pelos

equipamentos existentes na SEMMASDH pelo DPSE. Percebe-se, uma redução do trabalho infantil comparando o ano de

2Ot4 ao ano de 2015.

No ano de 2016: a prática do trabalho infantil persistiu em locais da cidade de Manaus, de acordo com

informações do Relatório da Gerência PETI Municipal,2Ot6. A forma mais frequente e de grande reincidência, ainda é a

questão dos "malabares", visíveis nos principais semáforos da cidade, todavia o PETI referenciou (75) setenta e cinco

www.nocercnonco.org 6
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crianças e adolescentes identificados em situação de trabalho infantil, para atendimentos nos equipamentos CREAS e

CRAS, distribuídos em zonas distintas, conforme o gráfico abaixo:

Crianças e Adolescenter
RefÊrsneiados

w

60

&

]§

ü
1

tffi Iffi ?wtêrtslsffàr{ürls l§ta}
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Fônte: Rdat&iss pe€Euisados dã GerênÊiã PETI munhipal tMÀt{ÂUS, 2ô{6}

A partir do registro de ocorrência quanto aos casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, as

zonas norte e leste por serem áreas de maiores porções do território de Manaus, apresentam maior procedência de

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, segundo a frequência de denúncias feitas às instituições.

Zonas de procedência da criança/adolescente, segundo as instituições, em porcentagem.

ZONA CREAS

(N=1156)
SAWIS
(N=853)

DEPCA

(N=2.593)

Norte
Sul

Centro-sul
Leste

Oeste

Cento-oeste

22,L
19,5
28,6
L61
8,7

13,0
79,2
18,5
31

Lt,7

24,8
13,2
30,8
10,1

Total 100,0 100,0 1-00,0

Fonte: Pesquisa de Campo (CREAS e SAVVIS, 2006-2010)

Caracterização do público atendido

No ano de 2019, o Serviço de Abordagem Social Girassol, realizou 446 atendimentos, sendo que 79 (setenta e

nove) foram acompanhamentos com usuários em situação de violação de direito relacionados à exploração sexual,

trabalho infantil e situação de rua e outros. Quanto ao número de famílias atendidas o serviço atendeu 25 famílias, em

queacomposiçãofamiliarapresentavaomaioríndicedeT0%com3a5integranles,2O%ode6al0integrantesel0%de

1 a 2 integrantes.

O gráfico 01, representa a faixa etária dos usuários atendidos pelo o Serviço verificando-se a predominância do

grupo etário entre 30 a 59 anos 53%, seguida do grupo composto porjovens adultos 34Yo, quanto ao grupo composto por

adolescentes na faixa etária de L2 a L7 anos temos um total de tYo, posteriormente a faixa etária de 7 a 11 anos no total

de 4%.

7www.nocercnonco.org
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Grófico 01 - Perfil Etório

I 7 a 11anos

ffi 12 a 17 anos

ri§ill 18 a 29 anos

k 30 a 59 anos

§ Acima de 60 anos

Fonte: Diagnostico social - Abordagem Social, 2019.

Quanto ao gênero o gráfico 02 acima nos mostra que a maior parte dos usuários atendidos pelo o serviço

pertence ao sexo masculino 62%, seguida de 38% do sexo feminino.

Grófico 02 - Gênero

x Masculino

xn Feminino

Fonte: Diagnostico social - Abordagem Social, 2019.

Quanto à escolaridade verifica-se gue70% dos usuários têm apenas o ensino fundamental incompleto, seguidos

Associoçôo Educocionole Benelicenle Põo do Vido
cNPJ 0r .553.780/000r -ó0

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembro
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moil: contoto@nocer.org.br

de 5% com ensino médio completo e 10% com ensino médio incompleto, quando analisamos faixa etária e escolaridade

observa-se que a baixa escolaridade, está concentrado no público atendido numa faixa etária extremamente produtiva,

assim como a falta de qualificação para o trabalho dificultam o acesso e/ou retorno ao mercado formal de trabalho.

O gráfico 03 abaixo apresenta a Renda Mensal, verifica-se que 60% dos usuários apresentam como fonte de

renda uma per capta menor que (um) salário mínimo, LO% não possuem nenhum tipo de renda, 25%o demonstram uma

renda equivalente a (um) salário mínimo e 5% apresentam uma renda acima de (dois) salários.

www.nocercnonco.org 8
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Grófico 03 - Rendo Mensol

I Menor que l Salario

W Sem renda nenhuma

M l Salario Mínimo

W Acima de 2 Salarios

Fonte: Diagnostico social - Abordagem Social, 2019.

De acordo com o gráfico 04 quanto à situação de trabalho, 50% dos usuários realizam atividades informais, 40%

estão sem ocupação/desempregados não apresentando nenhuma ocupação regular e 10% estão inclusos no mercado de

trabalho formal.

Grófico 04 - Situoçõo de Trobolho

n atividades informais

w desempregados

§iltrabalho formal.

Fonte: Diagnostico social - Abordagem Social, 2019.

Conforme o gráfico 05, quanto ao total de pessoas inseridas em políticas assistenciais e/ou programas 70% dos

usuários não recebem benefícios sociais, enquanto 30% recebem algum tipo (PBF/BPC) ou estão cadastrados no CAD

único.

www.nocercnonco.org 9
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Grófico 05 - Beneficios Sociois

I Não recebem

ffi Recebem

Fonte: Diagnostico social - Abordagem Social, 2019.

De acordo com a zona de a brangência 49% dos usuá rios do serviço são da zona centro sul e 20% da zon a n orte,

conforme realização efetiva das ações propostas, porém outras áreas recebem o serviço, t9% são da zona sul,8% da zona

leste, 3% da zona oeste e L%o da zona centro oeste, conforme demonstra o gráfico 06.
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5. DESCRICAO DO ETO

PROJETO: Proteção Social Especial - Média complexidade - Serviço Especializado em Abordagem Social

TíTUto:

www.nocercnonco.org 10
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Serviço de Abordagem Social Girassol "Amor em Movimento"

PERíODO DE EXECUçÃO:

lnício:Junho/2020 Término:Marçol2l2t

TDENTTFTCAçÃO OO OBJETO

O Serviço Especializado de Abordagem Social Girassol integra a Rede de serviços de Proteção Social Especial (PSE)

de Média Complexidade na cidade de Manaus, ofertando trabalho social de abordagem e busca ativa na identificação de

violação de direitos relacionados à incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes e situação

de rua, dentre outras. Sendo executado de forma continuada e programada, buscando identificar nos espaços públicos

famílias e indivíduos com os seus direitos violados, aspirando construir o processo de saída das ruas e possibilitar

condições de acesso à rede de serviços e a benefícios socioassistenciais.

JUSTTFTCATTVA DA PROPOSTçÃO

O Serviço de Abordagem Social Girassol, localiza-se na cidade de Manaus, com uma população estimada em

2.145.444 pessoas, segundo dados do IBGE/2018, com sede no Bairro do Parque Dez de Novembro e tendo como zona

de abrangência as zonas norte e centro sul da cidade, os usuários do serviço são: crianças, adolescentes, jovens, adultos,

idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

A situação de rua é uma questão que vem sendo discutida por diferentes políticas públicas, tendo em vista a

complexidade e a necessidade de intervenção dos diversos campos, como saúde, assistência social, habitação, educação,

dentre outros. As pessoas em situação e moradia de rua convivem constantemente com a não garantia e acesso aos

direitos sociais conquistados pela constituição federal de 1988, constituindo-se assim como sujeitos a margem de uma

sociedade que exclui e estigmatiza.

Quanto ao fenômeno situação e sobrevivência de rua são comumente enumeradas várias espécies de fatores "

motivadores da existência de pessoas em situação de rua, tais como fatores estruturais (ausência de moradia, inexistência

de trabalho e renda, mudanças econômicas e institucionais de forte impacto social etc.), fatores biográficos (alcoolismo,

drogadição, rompimentos dos vínculos familiares, doenças mentais, perda de todos os bens, enchentes, incêndios,

terremoto, etc.).Tratando-se de um grupo populacional com níveis muito baixos de escolaridade e renda, formado

alguma atividade informal remunerada.

De acordo com a Política Nacional de lnclusão Social da população em situação de rua é possível considerar que

este grupo, mesmo na sua heterogeneidade, apresenta algumas características em comum, sendo definido como um

grupo populacional heterogêneo que apresenta em comum a pobreza, o rompimento de vínculos familiares, vivência de

um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho assalariado e das proteções advindas deste vínculo, sem

moradia convencional regular e tendo a rua como o espaço social, de moradia e sustento (BRAS|L,2008).

www.nocercnonco.org 11
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Os sujeitos em situação de rua são um segmento da população que, acometido por sucessivos processos

excludentes, faz da rua seu local de moradia e sobrevivência. A exclusão social, conforme Sposatti (citada por

WANDERLEY, 1999), se dá pela privação coletiva e inclui pobreza, discriminação, subalternidade, não equidade, não

acessibilidade e não representação pública. Suas consequências se expressam no desemprego, no subemprego, na fome,

na miséria, na habitação precária, na falta de acesso às políticas públicas, na dependência química, na debilidade física

entre tantas outras mazelas sociais.

No ano de 2018, o Serviço de Abordagem Social Girassol, realizou 150 atendimentos e 130 encaminhamentos para

rede socioassistencial tais como: Centro de Reabilitação lsmael Abdel Aziz -CRDQ com (04) usuários inseridos; Centro de

Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua-Centro POP (20 usuários); Desafio Jovem (05 usuários);

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania- SEJUSC (30 usuários ); Centro de Referência de Assistência

Social-CRAS (30 usuários ); Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS (10 usuários); lnstituto da

Mulher e Maternidade Dona Lindu (10 usuários); Centro de Atenção PsicossociaI-CAPSI (03 usuários); Conselho Tutelar

(lO usuários); Serviço de Acolhimento lnstitucional para Crianças e Adolescentes- SAICA( 03 usuários); O Centro de

Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas-CAPS-AD (05 usuários) com 78 acompanhamentos de usuários em situação de

violação de direito relacionados à exploração sexual, trabalho infantil, situação de rua e outros.

A maior parte dos usuários (36%) atendidos pelo serviço se encontra na faixa etária dos 27 a40 anos, seguido de

um percentual de crianças $a%1, adolescentes (22%1, jovens (22%\ e adultos (6%), tais usuários (50%) quanto à

escolaridade possuem apenas o ensino fundamental incompleto, apresentando em relação à situação de trabalho e/ou

ocupação, atividade laboral informal (50%), maioria. No quesito per capta também maior partes dos usuários (90%)

recebem menos que 01 (um) salário mínimo, outros (40%) não apresentam nenhum tipo de renda devido à situação de

desemprego e uma minoria (l1%l está incluso no mercado de trabalho formalmente com uma renda de 01 (um) salário.

Quanto ao número de pessoas inseridas em políticas assistenciais e/ou programas (90%) dos usuários

acompanhados pelo o serviço não recebem benefícios sociais tais como; aposentadoria, Programa Bolsa Família e

Benefício de Prestação Continuada, devido à falta de documentação civil, ausência de referência familiar, inexistência de

históricos educacionais e médicos e outras dificuldades que impossibilitam o pleno acesso aos serviços da rede

socioassistencial, inviabilizando assim o exercício da cidadania. Outra parcela (30%) do público alvo recebe algum tipo de

benefício (PBF/BPC) ou estão inseridos no CAD Único, ainda sim possui algum tipo de complicação para obtenção de

na oferta de serviços e equipamentos socioassistenciais por parte do Poder Público.

A articulação dos serviços socioassistenciais em rede é definida como um conjunto integrado de ações para prover

a proteção social, cuja iniciativa é de corresponsabilidade e complementaridade entre ações governamentais e não

governamentais, com hierarquia entre ações básicas e especiais, as quais se dispõem a ofertar benefícios e serviços em

programas e projetos específicos de forma articulada entre todas as unidades envolvidas.

12www.nocercnonco.org
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O trabalho de articulação em rede caracteriza-se como uma estratégia de gestão na Política Nacional de

Assistência Social (PNAS) e da Norma Operacional Básica (NOB), sendo fundamental para as Políticas Públicas de

enfrentamento à problemática social da população em situação de rua, porque possibilita alcançar com efetividade

e completude, sob os princípios de intersetorialidade e descentralização, os problemas sociais.

Sabendo-se que a população em situação de rua é resultado do contexto de desigualdades sociais que

caracterizam um sistema de violação de direitos, constituído por um grupo populacional heterogêneo, composto por

pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos

ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, sendo compelidas a utilizarem a rua como espaço de

moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente, demandando intervenções qualificadas,

concretas e eficazes de toda a rede de atendimento.

O Serviço Especializado de Abordagem Social é a principal porta de entrada para pessoas que vivem e/ou

sobrevivem na rua para a Política de Assistência Social, tanto para as ações de proteção social, que visam à garantia

da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, como para as açôes de defesa de direitos, que

visam a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Além disso, a Abordagem

Social Girassol possui um papel estratégico na vigilância socioassistencial, a qual visa a analisar territorialmente a

capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.

Já que é nos espaços públicos da cidade que inúmeras condições locais interagem, influenciam e caracterizam

a vida das pessoas em situação de rua. Sendo necessário, considerar a relação que estabelecem com a cidade e o

território. Nesse sentido, faz-se necessário, A CONTINUIDADE DO SERVIçO haja vista as mudanças que ocorrem

quanto às estratégias de sobrevivência e adaptação; costumes; as relações que mantém no espaço em que vivem e

convivem; as condições a que estão expostos cotidianamente; e os recursos disponíveis com os quais podem contar

na cidade e outros.

Um dos principais objetivos do Serviço de Abordagem Social Girassol é a construção de novos projetos de vida

que pressupõe o crescente fomento à consciência da complexidade da situação na qual se encontram estes

indivíduos e famílias que utilizam os espaços da rua como moradia e estratégia de sobrevivência. Assim, o trabalho

desenvolvido pela a equipe de trabalho estar voltado para a construção de estratégias e alternativas para atender as

complexas demandas dos usuários atendidos por este serviço e na tentativa do enfrentamento de situações de risco

pessoal e social, por violação de direitos, que estejam vivenciando.

Nessa perspectiva, ainda, o Serviço busca estimular o desenvolvimento da participação social, além do

empoderamento e conhecimento das pessoas atendidas sobre seus direitos, visando à mobilização de recursos para

o enfrentamento coletivo de situações adversas e a luta por interesses comuns. Para isso se faz necessário o

desenvolvimento do Plano de Acompanhamento lndividual e/ou Familiar que implica na realização do

acompanhamento especializado e, consequentemente, na realização de ATENDIMENTOS CONTINUADOS,

individuais, familiares ou em grupo, considerando a história, identidade e subjetividade de cada sujeito, além de

açõesqueoportunizemoconvívioeasocialização,ofortalecimentodaautonomiaeoacessoadireitos.

A abordagem social Girassol se propõe por meio do acolhimento e inserção nos serviços da rede

socioassistencial em condições de dignidade, respeito e resolutividade, bem como propor alternativas de superação

www.nocercnonco.org 13



s\ "+

NATTR
Associoçõo Educocionole Beneficenle põo do Vido

cNPJ 0r .553.780/0001 -ó0
Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Nove

CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos
\i:!í:lÍai Í:ri Â§ttlrNüÀÂ i:kiÂ1(:À
t i ítui1.iÁ til ilTlr\{;ío EÍ *i:(0

m

Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moit: contoto@nocer.org

das situações violadoras de direitos e o fortalecimento da autoestima e autonomia, impactar vida dos usuários, haja

vista que os serviços públicos de assistência social, saúde, trabalho e habitação ainda não conseguem dar vazão às

demandas específicas dessa população de forma a alcançar, conjuntamente total resolutividade.

Quanto aos benefícios ao público alvo, o serviço visa o acesso e facilitação de documentação básica, inserção na

rede pública de ensino e profissionalizante e o acompanhamento de famílias na rede socioassistencial, pois a posse de

documentos de identificação é fundamental para o exercício da cidadania e para o acesso a diversos serviços públicos,

haja vista que na sua ausência, a pessoa deixa de existir socialmente como cidadão de direitos, encontrando dificuldades

quando aos benefícios garantidos pelo o Estado, através das políticas públicas.

No desenvolvimento das ações o Serviço de Abordagem espera curto prazo a busca ativa e identificação de perfis

de situação de violação de direitos, em médio prazo a inserção social das famílias nos serviços socioassistencial, em longo

prezo o fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares, a (re)construção de novos projetos de vida, a interface

com as demais políticas setoriais e a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou

reincidência.

Em caso de continuidade do projeto a sustentabilidade se dará através do apoio de parcerias já firmadas, com

empresas (CNPJ), participação de editais públicos de Fomento e outras estratégias de captação de recursos, entregas de

doação de gêneros alimentícios, limpeza, higiene e outros itens por parte da sociedade que reconhece a importância do

serviço.

O serviço de abordagem social trabalha com a realidade complexa, de pessoas que tiveram seus direitos violados,

sendo necessário o resgate da convivência familiar, inserção em serviços e acesso a benefícios, Assim, é importante

pontuar que durante o período do projeto poderá ocorrer a reincidência de abordagem e atendimentos dos mesmos

indivíduos identificados anteriormente e atendidos peto o serviço.

Tendo em vista o real cenário pelo qual o país está passando, devido a pandemia do da COVID-19 SARS-CoV-2,

causador da doença Covid-19, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19

(cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por

apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o
tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

Dados do Ministério da Saúde, atualizado em LOIOS/2020, registra no Brasil 11.168 óbitos e 163.427 casos

confirmados. A taxa de letalidade é de 6,8%. (httos://olhardie l.com. brlcoro navirus/noticia 19-brasil-tem-

o-m a ior-registro-de-obitos-e m-24h-com-75 l"-casos/9g0g9).

No Amazonas, dados atuais demonstram que já foram contabilizados mais de 1.198 casos confirmados e o total de

infectados pelo novo da COVID-19 subiu para tl.g25, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-

AM). O boletim aponta, ainda, que, nas últimas 24h, mais 88 mortes pela doença foram contabitizadas. Agora, já são 962 pessoas que

morreram com a doença no Estado. (https://e1.elobo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/09/amazonas-registra-recorde-

d e-novos-casos-de-covid-19-em-apenas-um-d ia-e-chega-a-11925-infectados.ehtml)
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Diante dos fatos apresentados, e do pronunciamento do Governador do Estado do Amazonas, através

do Decreto ne 42.L45 de 31 de março de 2020, que trata da suspensão de atividades e eventos, com a

finalidade de evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de

contaminação pelo Da COVID-19, foram realizadas alterações de atividades neste Plano de Trabalho, que

atende a essa solicitação.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar alternativas de enfrentamento quanto à incidência de trabalho infantil, exploração sexual de

crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras, visando o fortalecimento de vínculos e confiança junto ao público

alvo, assim como a articulação entre os serviços da rede socioassistencial, na perspectiva da garantia de direitos e inclusão

social.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

01. Manter o serviço de assistência com os usuários em situação de violação de direitos já identificados através da busca

ativa nas zonas Centro-Sul e Norte da cidade de Manaus.

02. Promover ações de defesa de direitos, visando construir a saída de rua e possível reinserção familiar e comunitária,

03' Referenciar os usuários e suas respectivas famílias para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS, serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, contribuindo com a garantía de proteção social das

famílias.
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50 (cinquenta) usuários, entre crianças, adolescentes, jovem, adultos, idosos e família em situação relacionada às

violações de direitos, já identificados através da busca ativa nas zonas Centro-Sul e Norte da cidade de Manaus.

METAS

- Assistir 90% dos usuários do serviço das Zonas Centro Sul e Norte, da cidade de Manaus, já identificados em situação de

violação de direito relacionada à exploração sexual, trabalho infantil e situação de rua dentre outras, durante 09 meses;

- Assegurar 90% das ações sociais, objetivando a inclusão social, o estabelecimento de parcerias, e a reinserção familiar e

comunitária, durante 09 meses;

- Promover 90% de inserção dos usuários na rede socioassistencial e demais políticas públicas como forma da garantia

dos direitos, no prazo de 09 meses.

EXECUCÃO DAS ATIVIDADES

i.iE

Etapas de Execução:

Etapa 1

Realizar monitoramento pontuais nas áreas mapeadas para assegurar que os usuários já assistidos pelo projeto, estão

obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde prevenindo-se contra o contágio pela COVID-19.

Atividade: Monitorar a área mapeada, realizar busca ativa para informar e orientar os usuários dentro de suas

necessidades. Sempre que a equipe for realizar atividades externas deverão estar devidamente equipados e manter a

distância segura para evitar o contágio da COVID-19

Dias da Semana: De Segunda-feira a Sexta-feira (5 dias).

Carga Horário: 8h

Equipe Referência: Abordador Social

Etapa 2

Desenvolver estratégias que propiciem a defesa de direitos e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

roda de conversa onde serão abordados temas: Uso e Abuso de Álcool e outras drogas, Auto cuidado, saúde, relação

familiar e direitos socioassistenciais. lnclusive no período de pandemia do COVID-19 a equipe de Abordagem Social estará

apoiando a Rede, na entrega de alimentos, roupas, máscaras e materiais de higiene; no transporte de usuários para os

abrigos/acolhimento institucional; informando aos usuários sobre: os pontos da rede onde podem buscar apoio para

acesso a alimentação, higiene e assistência social; os locais de acolhimento disponíveis e as formas de acesso a esses

locais.

www.nocercnonco.org 16
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Dias da semana: Mensal

CH:6h

Profissionais envolvidos: Coordenador, assistente social, psicólogo (a), e abordador social

Etapa 3

Referenciar os usuários e suas respectivas famílias para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS, serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Atividade: Realizar (08) reuniões técnicas (planejamento estratégico e operacional), (30) visitas domiciliares, escuta

qualificada e encaminhamentos (conforme a demanda) à rede de serviços socioassistencial e demais políticas setoriais.

Dias da Semana: Terça e Quarta-feira/ conforme a demanda

Carga Horária: 6h Horário: 08h00min às 14h00min

CargaHoraria:8h Horário:08h00minàs17h00min

Equipe Referência: Coordenador, assistente social e psicólogo.

Associoção Educocionolê BeneÍicenle Pdo do Vido
cNPJ 0r .553.780/0001 -ó0
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Etapa de Conclusão

Para o monitoramento e avalição serão apresentados relatórios de cumprimento das atividades e apresentados ao CREAS

E SEAS, conforme os parâmetros de aferição de resultados.

6. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADES

Duraçãolndicador Físico

Início Término
Meta Etapa Especificação

Unid. Quant.
r. Assistir 90%
dos usuários do
serviço das Zonas

Centro Sul e

Norte, da cidade
de Manaus, já
identificados em
situação de
violação de
direito

1.1 Realizar monitoramento
pontuais nas áreas

mapeadas para assegurar
que os usuários já assistidos

pelo projeto, estão

obedecendo as

recomendações do
Ministério da Saúde

prevenindo-se contra o

Atividade: Monitorar,
informar, orientar e realizar
busca ativa.

Dias da Semana: De

Segunda-feira a Sexta-

feira (5dias).
.Carga Horária: 8h Equipe de

Referência: Abordador
Social.

Resultados: ldentificação de

Crianças,

adolescentes,
jovens,

adultos, idosos

e famílias que

utilizam
espaços

públicos como
forma de

moradia e/ou

Junho/2020 Março/2021

exploração
sexual, trabalho
infantil e situação
de rua dentre
outras, durante
09 meses

direitos.

l7wvwv. n o cercrio n co.org



"ffift*

NATTR
Associoçõo Educocionol e BeneÍicenle Põo dq Vido

cNPJ 0r .553.780/0001 -ó0
Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembro

CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos
Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moil: contoto@nocer.org.br

NÜti.lo tf Â$llTtNCrÀ A cRiÀüÇÀ
[ À [Àut..i^ [M :l1ljÂ(rL] f,: âtscô

Y*rtc'LtL,/s-

Março/202L

2. Assegurar 90%

das ações sociais,
objetivando a

inclusão social, o

estabelecimento
de parcerias, e a

reinserção

familiar e

comunitária,
durante 09

meses;

2.1. Desenvolver
estratégias que propiciem

a defesa de direitos e o

fortalecimento de

vínculos familiares e

comunitários.

Ofertando atendimento
psicossocial e

psicopedagógico e roda
de conversa com temas

relacionados: Uso e

Abuso de Álcool e outras
drogas, Autocuidado,

saúde, relação familiar e

direitos
socioassisten cia is.

Atividade: (09) ações sociais,
Dias da semana: Mensal.
Carga Horária: 6h
Profissionais envolvidos:
Coordenador, assistente
social, psicólogo e abordador
social.

Resultados: Redução do
número de pessoas em
situação de rua.

Usuários e

familiares
50

:*bÊ

Junho/2020

:. Promover 90%

de inserção dos
usuários na rede
socioassistencial
e demais
políticas públicas

como forma da
garantia dos
direitos, no prazo

de 09 meses.

3.1. Referenciar os

usuários e suas

respectivas famílias para o
Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social

CREAS, serviços da rede
socioassistencial e demais
políticas públicas.

Visitas domiciliares (durante
a pandemia, somente em
casos de extrema
necessidade, recomenda-se
o uso de ligação ou via
WhatsApp); escuta
qualificada (durante a

pandemia, realizar em áreas
arejadas) e referenciamento
dos usuários e familiares
através de
encaminhamentos para rede
socioassiste ncia l.

Atividade: Reu niões técnicas
(08)

Visitas domiciliares (30)

escuta qualificada e

encaminhamentos
(conforme a demanda)dos
usuários e familiares para

rede socioassistencial
buscando promover o acesso

a benef ícios e demais
políticas públicas.

Dias da Semana: Terça e

Quarta-feira/ conforme a

demanda

CargaHorária:6h Horário:
08h00min às 14h00min
CargaHoraria:8h Horário:
08h00min às 17h00min
Equipe Referência:
Coordenador, assistente
social e psicólogo.

Resultados: Redução das

violações dos direitos
socioassistenciais, seus

agravamentos ou
reincidência.

Usuários e

familiares
50 Junho/2O2O Março/2021

7. PROCEDIMENTOS METODOTóGICOS

O Serviço Especializado de Abordagem Social é a principal porta de entrada para pessoas que vivem e/ou

sobrevivem na rua para a Política de Assistência Social, tanto para as ações de proteção social, que visam à garantia da

vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, como para as ações de defesa de direitos, que visam a

garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Além disso, o Serviço de Abordagem

www.nocercno nco.org l8
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Social possui um papel estratégico na vigilância socioassistencial, a qual pretende a analisar territorialmente a capacidade

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.

O Serviço Especializado de Abordagem Social Girassol é também um serviço continuado que integra o Programa

de Erradicação do Trabalho lnfantil (PETI), atuando na identificação de situações de trabalho infantil nos espaços públicos,

em especial nas zonas norte e centro sul da cidade de Manaus. Trata-se de um serviço estratégico, não só pela ampliação

do potencial de enfrentamento as violações de direitos, mas pela sua capacidade de intervenção imediata em situações

que se enquadram entre as piores formas de Trabalho lnfantil.

Para o desenvolvimento das atividades o Serviço de Abordagem Social, apresenta equipe composta por

Coordenador, Assistente Social, Psicóloga e Abordador Social, e sede própria com estrutura física composta por 03 (três)

ambientes, sendo uma sala destinada ao trabalho administrativo, uma sala de planejamento e/ou reuniões técnicas e um

espaço destinado à guarda de materiais necessários para as ações e/ou atividades, o espaço de trabalho possui (02)

computadores, rádio transmissor, telefone móvel, arquivo, armário, material pedagógico e esportivo.

No decorrer do trabalho social de abordagem e busca ativa, os prontuários dos usuários identificados e

atendidos pela a equipe, serão abertos e atualizados em um sistema informatizado de registro de prontuários próprio do

Serviço de Abordagem Social Girassol, facilitando, assim, a padronização de informações, construção de gráfico e acesso

a dados, todavia caso haja qualquer problema com a disponibilização do Sistema Eletrônico, os prontuários serão

realizados e/ou atualizados em ficha de papel e armazenados em arquivos para uma maior vinculação e atendimento.

Dispomos de dois veículos uma pick-up 1200, um veículo tipo Kombi, adaptada e destinada à assistência in loco

aos usuários. Na unidade móvel será ofertado atendimento humanizado, qualificado e multidisciplinar, na tentativa de

construção do processo de saída das ruas.

Parte do trabalho de busca ativa em espaços públicos compreenderá a averiguação de denúncias de violação de

direitos, que após apuração serão encaminhadas conforme a demanda para a rede socioassistencial, na perspectiva da

resolutividade, o serviço contará com um número telefônico (92) 99509-3416 exclusivo para denúncia e informações.

Pretendo atingir o objetivo geral da presente proposta, todas as atividades serão ofertadas por meio dos

seguintes eixos norteadores:

Educação Social de Rua

A Educação Social de Rua é um sistema pedagógico surgido na América Latina ao final da década de 1970,

aos métodos embasados no conceito de "reabilitação social" ou de "ressocialização", construindo uma análise crítica da

sociedade e construindo um modelo de intervenção a partir da afirmação dos direitos das pessoas em situação de rua e

do fortalecimento de seu protagonismo social (FREIRE, 2006).

Esse sistema pedagógico parte da compreensão da realidade social da pessoa em situação de rua e da construção

de vínculos significativos entre os educadores e os educandos. Ao invés da "ressocialização", os profissionais entram nos

www.nocercnonco.org t9
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espaços da rua como Educadores, buscando fazer-se construtivamente presentes no espaço da rua, atuando de forma

aberta, disponível, sensível e empática.

A Educação Social de Rua se opôs a perspectivas higienistas e repressoras no atendimento de pessoas em

situação de rua. Para a Educação Social de Rua, a construção de novos projetos de vida - que motivam a saída da situação

de rua - deve ser feita a partir do estímulo

a que o sujeito em situação de vulnerabilidade social e violência se perceba como sujeito de desejo, de

conhecimento e de direitos.

O Serviço de Abordagem Social Girassol possui a Educação Social de Rua como diretriz pedagógica. Portanto, a

equipe de abordagem possui função educativa e protetiva nos seus espaços de atuação.

Abordagem Social Proativa

A Abordagem Social será sistemática, com visitas continuadas da equipe aos locais de exploração sexual de

crianças e adolescentes, com incidência trabalho infantil e permanência de população em situação de rua. A constância

da atuação dos profissionais nos territórios seguirá os princípios metodológicos da Educação Social de Rua, contribuindo,

assim para com a construção de vínculos da equipe com os usuários do Serviço da Abordagem Social.

Construir um vínculo significativo e produtivo entre os profissionais e aos usuários requer uma atitude aberta,

não-discriminatória, com disposição, sensibilidade e compromisso. Por isso, o trabalho social abordagem não pode ser

agressivo e formal, mas deve ser conduzida com empatia e acolhimento. A abordagem sistemática não será compreendida

com função fiscalizatória ou de repressão. Durante a abordagem, a equipe realizará os seguintes procedimentos no

atendimento:

Os profissionais se identificarão no momento da abordagem como profissionais da assistência social;

- A escuta do usuário não será punitiva e o profissional não realizar julgamento de valor;

- Os profissionais não depreciarão a rede socioassistencial e outras políticas públicas para usuários;

- Os profissionais não mentirão para os usuários e não vão construir vínculo por meio de promessas, informações

inverídicas e doações;

- Os profissionais manterão a neutralidade e laicidade no atendimento, sem afirmação de concepções de cunho

religioso;

- Os profissionais não cometerão atitudes que venham constranger usuário, tais como se higienizar em sua

O Serviço de Abordagem Girassol realizará o processo de reconhecimento e mapeamento a partir do trabalho

de observação no sentido de verificar as características dos locais públicos onde se realizam atividades laborais, de intensa

circulação de pessoas e existência de comércio, praças públicas e terminais de ônibus localizadas nas zonas Centro Sul e

Estratégia de construção gradativa de vínculo

vwwv.nocercnonco.org 20
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Norte da cidade de Manaus e os grupos que neles circulam, registrando a presença de crianças, adolescentes, jovens,

adultos, idosos e famílias encontradas, bem como as possíveis situaçôes de violação, sendo, assim um elemento

constituinte da abordagem planejada e/ou sistemática.

Posteriormente será realizada aproximação gradativa e tentativa de vínculo e confiança com os usuários partir

da visualização, intermediando, assim, o processo de trabalho entre a equipe psicossocial e os usuários, durante o

trabalho social de abordagem e busca ativa.

No decorrer do processo de abordagem a equipe psicossocial a partir de contato e/ou aproximação com os

usuários realizará o procedimento técnico de escuta qualificada, respeitando os princípios éticos e respeito à dignidade

da pessoa humana, além de prestar informações, comunicação e defesa de direitos, além de orientação e

encaminhamentos sobre/para a rede socioassistencial.

As atividades de visitas domiciliares e institucionais dizem respeito ao processo de atendimento ao indivíduo e

família prestada nos domicílios ou junto das demais instituições ou serviços da rede de proteção, visando a resolutividade

de demandas ou situações, fazendo-se necessárias quando preciso.

Atendimento Socioassistencial e Referenciamento aos Serviços

A equipe de abordagem realizará os atendimentos socioassistencial dos indivíduos e suas famílias em situação

de violação de direitos nos espaços públicos. Esse atendimento objetivará tanto a proteção social, visando à garantia da

vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, como também a defesa de direitos, visando garantir o

pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. O trabalho será voltado para reinserção familiar e

comunitária e ao referenciamento dos usuários às políticas públicas competentes.

Referenciamento do Serviço de Abordagem Social Girassol aos CREAS

O Serviço Especializado de Abordagem Social Girassol é um serviço referenciado pelo o Centro de Referência

Especializado de Assistência Social (CREAS), sendo a uma unidade pública da política de Assistência Social onde são

atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Ele executa o Serviço

de Proteção e Atendimento a Famílias e lndivíduos (PAEFI), serviço este voltado para pessoas e famílias que estão em

situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. O PAEFI oferece, apoio, orientação e acompanhamento para a

superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relaçôes familiares

a

O Serviço de Abordagem Social Girassol funcionará em permanente articulação com o PAEFI. A equipe de

Abordagem Social possibilitará que a atuação do CREAS alcance as pessoas em situação de rua no território da cidade de

Manaus, em especial nas zonas norte e centro sul, além de contribuir para com a ampliação da vigilância socioassistencial

quanto às violações de direitos e promoção de intervençôes mais qualificadas na articulação das redes comunitárias e nas

demais políticas públicas com vista à redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou

reincidência.

www.nocercnonco.org 2t
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A equipe técnica da Abordagem Social Girassol será referenciada pelos CREAS Norte e Centro Sul, a articulação

entre o serviço e a equipe de abordagem se dará a partir:

- Referenciamento (Encaminhamentos) dos usuários identificados e atendidos pelo o Serviço de Abordagem

Social Girassol nas zonas norte e centro sul da cidade de Manaus ao PAEFI, com vista à difusão da percepção do CREAS

como centros de referência em seus territórios para a superação das violações de direitos;

- Articulações dos atendimentos dos usuários e famílias que utilizam a rua como espaço de moradia e/ou

sobrevivência em atuação aos CREAS Norte e Centro Sul no acompanhamento familiar, visando à reinserção familiar por

meio de estudos de casos em conjunto;

- Participaçâo de reuniões periódicas com as equipes dos CREAS das zonas referenciadas, sempre que necessário,

para planejar, monitorar e avaliar conjuntamente as estratégias de intervenção nos territórios de atuação do Serviço de

Abordagem Social Girassol, articulação e o fortalecimento da rede de proteção aos direitos das pessoas em situação

violação de direitos;

- Promoção, em conjunto com os CREAS Norte e Centro Sul, de ações, atos e/ou eventos de sensibilização para

divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades.

Referenciamento da Abordagem Social Girassol ao Centro pop

O Centro Pop oferta o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que realiza atendimentos

individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a

participação social das pessoas em situação de rua. Esse serviço visa a contribuir na construção da autonomia, da inserção

social e da proteção às situações de violência.

Além de um espaço de atendimento socioassistencial e de referência para convívio social, o Centro Pop funciona

como um ponto de apoio para pessoas que moram e/ou sobrevivem nas ruas. Essa unidade dispõe de espaços de guarda

de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação, a equipe do Serviço e Abordagem Social

Girassol promoverá a vinculação dessa população a essa Unidade, por meio do referenciamento, encaminhamento e

articulação em rede.

Uma das funções dos Centros Pop é manter um sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua,

permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de referência, assim como um melhor acompanhamento do

trabalho social. O Serviço de Abordagem Social Girassol contribuirá com esse sistema, através da troca de informações

Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho lnfantil

O Serviço de Abordagem Social Girassol terá como uma de suas atribuições identificar a incidência do trabalho

infantil nos espaços públicos e promover o atendimento articulado com o Sistema de Garantia de Direitos locais, através

de participação nos espaços de discussões e eventos da Rede de Proteção à Criança e do Adolescente, tais como:

o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA).
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o Fórum Estadual de Proteção e Erradicação do Trabalho lnfantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente do

Amazonas (FEPETI).

r Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A equipe de Abordagem participará das campanhas relacionadas á defesa dos direitos entre elas: Campanha

contra Exploração Sexual de Criança e Adolescente (18 de maio); Campanha Contra o Trabalho lnfantil (12 de junho) e

outras, pretendendo a prevenção, sensibilização e mobilização da sociedade civil para a defesa dos direitos da criança e

do adolescente em situação de violação de direitos.

A equipe de abordagem desenvolverá estratégias de aproximação, a partir de instrumentos lúdicos e

pedagógicos, sensibilização e vinculação com as crianças ou adolescentes, visando o direcionamento à rede de garantia

de direitos. A intervenção será realizada com estreita articulação com os Conselhos Tutelares da região norte e centro

sul.

Conforme aponta o Caderno de Orientações Técnicas de Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho lnfantil

no SUAS: A estratégia principal do Serviço de Abordagem quanto a situação envolvendo criança e adolescente em situação

de violação de direitos do trabalho é a articulação com o PAEFI.

Para essa articulação, a equipe do Serviço de Abordagem Social Girassol manterá constante articulação com a

equipe dos CREAS Norte e Centro Sul, mediante estudos de casos e visitas domiciliares conjuntamente.

O Serviço de Abordagem manterá organizadas as informaçôes de mapeamento quanto a incidência do trabalho

infantil, identificando nos territórios: tipos de atividades, local e horário de exercício, número de crianças/adolescentes

trabalhando, entre outras; bem como as informações das crianças/adolescentes e suas famílias: idade, local de residência,

informações da família, acesso à escola e a outras políticas públicas, entre outras.

Em cumprimento a este Plano de Trabalho a Abordagem Social Girassol realizará as suas atividades em espaços

públicos, oferendo atendimento as pessoas em situação de rua, promovendo ações socias que asseguram a garantia de

direitos, bem como a informação e o esclarecimento a cerca do novo cenário em que o País está vivendo, almejando a

diminuição de contagio do novo coronavírus, possibilitando o acesso dos usuários do serviço a Rede Socioassistencial e

outros órgão competentes, através da escuta qualificada e encaminhamentos. É compromisso do serviço prestado por

este Projeto, também, assistir as famílias dos usuários do serviço realizando visitas domiciliares (durante a pandemia,

somente em caso de extrema necessidade), referenciando, se for necessário, para os serviços da Rede Socioassistencial.

Devido ao novo cenário em que se encontra o Estado do Amazonas, referente a pandemia pelo novo da COVID-

Objetivos Específicos Parâmetros de resultado Meios de verificação

01. Manter o serviço de assistência
com os usuários em situação de
violação de direitos iá identificados

./ Cronograma de abordagem;
/ Número de usuários abordados;

./ Lista de Atendimento;

./ Ficha de Abordagem;

de cumprir com as do Ministério da Saúde e outros órgãos competentes.

8. PARÂMETROS DE AFERIçÃO DOS RESUTTADOS

www.nocercnonco.org 23



., '-..i;l "..sr\"

NATIR
Associoçõo Educqcionole BeneÍicenle Põo do Vido 

r{o;

cNPJ 0 l .553.780/0001 -ó0
Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Nove

CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos
F o n e : (09 2 ) 3 302- 6282 I I 9 326- 6222 E- m o i I : c o n to to @ n o c e r. org . b r

\ilra*i(J ütl ÂssrsTtNC1AÂ ü&rÂ$(:À
f À Ír.ul..rÁ [M §[l.i^ÇÀcJ rr[ irsao

9.2. DESPESAS PREVISTAS

através da busca ativa nas zonas

Centro-Sul e Norte da cidade de
Manaus.

Número de usuários;

identificadas/perfil de violações.

./ Relatórios mensais;

./ Diário do Abordador;
/ Registrofotográfico.

02. Promover ações de defesa de
direitos, visando construir a saída de

rua e possível reinserção familiar e
comunitária, inclusive com atividades
direcionadas a prevenção do COVID-

L9.

Número de usuários Atendidos

/ Lista de Atendimento;
,/ Lista de Beneficiados;
/ Relatório social;
/ Formulário de

Qualificada;
,/ Registrofotográfico.

Escuta

03. Referenciar os usuários e suas

respectivas famílias para o Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, serviços
da rede socioassistencial e demais
políticas públicas, contribuindo com a

garantia de proteção social das

famílias.

Acesso à Rede Socioassistencial e

intersetorial

/ Lista de Atendimento;
./ Formulário de Visita Domiciliar;
'/ Registrofotográfico.
/ Relatório de Visita Domiciliar.

f\arirraÀnc Àô Dô+rÁlô^ a^-h,,.+í.,^l D( í2 q2E í,

Coordenador do Projeto Rs 34.049,34

Psicóloga Rs 21.870,00

Assistente Social Rs 21.870,00

Abordador Rs 15.165,00
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9. DESCRTçÃO DAS RECETTAS E DESPESAS

9.1. RECEITAS PREVISTAS

REPASSE SEAS ADITIVO Rs 150.280,32
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Rs 25.200,00Aluguellmóvel

Encargo INSS PATRONAT Rs 18.590,87

9.3 DETATHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA ITEM)

VATOR

MENSAT (RS}

VALOR TOTAT
(Rs)

DESCRTçÃO DA

ATIVIDADEORDEM ESPECTFTCAçÃO
QTDE DE

PROFtSStONAtS
QTDE DE

MESES

doCoordenador

Projeto
1

9
Rs 3.783,26 Rs 34.049,34L

9 Rs 2.430,00 Rs 21.870,002 Psicóloga L

Rs 21.870,003 Assistente Social t 9 Rs 2.430,OO

Rs 1.685,00 Rs 15.165,00

Abordagem Social,

Ações Sociais,

Visitas Domiciliares,

Atendimentos

Psicossociais.4 Abordador L 9

6 Aluguel lmóvel 1 9 Rs 2.800,00 Rs 25.200,00

Rs 118.154,34

DESCRIçÃO DA ATIVIDADEQTD DE

PROFISSIONAIS
QTD DE

MESES

VATOR MENSAT VALOR TOTAT
(Rs)

Rs 2.065,65 Rs 18.590,87

Realizar monitoramento
oferecendo informações e

orientações. Ações Sociais,
Reuniões técnicas,
Visitas domiciliares
escuta qualificada
e encaminhamentos dos usuários

e familiares para rede

promover o acesso a benefícios e

demais políticas públicas.
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ORDEM DESCRTçÃO UN!DADE QTDE

VATOR

UNlTÁRIO

1nS)

VATOR TOTAT

1nS)
DESCR!çÃO DE ATTVTDADE

1
Combustível/

Diesel S10
Litro 3.083,17 Rs 4,39 Rs 13.535,12

Utilizado para transporte
de equipe e

equipamentos para

Abordagem
Socioeducativa

diferenciada, de forma
artística, esportiva e

recreativa / e Visitas

domiciliares

150.280,32

www.nocercrionco.org 26



!.1*
\. :!, "

"t'Wd

NACTR
Associoçôo Educocionole BeneÍicenle põo do Vido

cNPJ 0l .553.780/0001 _ó0

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - porque Dez de N
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

L] q
\ilÍli.{O §{ Â1iltÍJlNür\Â i:tfl rÂsçÀ
[ À FnMt I rfr Silt]!çÃc, úÊ *iÍiü ASS;,,..".

Fo n e : (09 2 ) 3 302- 6282 I I I 326- 6222 E- m o i I : c o n to to @ n o c e r. o rg . b r

11. DECTARAçÃO DO PARCEIRO pR|VADO:

Na qualidade de representante I

para os efeitos e sob as penas
egal do parceiro privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado do Amazonas,
da Lei, que inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência do

proponente com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual que impeça
a transferência dos recursos.

Pede Deferimento,

Manaus, _ de de 2020

,{rtl$::i;,.

Pa
Ctu-c l.L\t:!7

oBSERVAçÃol Quando a declaração prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30 (trinta) dias, exigir-se-á a sua
retificação para celebração do Termo de Fomento ou Termo de parceria.

12. APROVAçÃO prlO pARcEtRo púeLrco:

APROVADO:

LOCAL E DATA:

YtíWtt+ ut,t) oE r 0.

PARCEIRO PÚBLICO

,§Effi

(Representante Legal responsável pela liberação d recursos na unidade concedente).
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