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APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Guia de Serviços contendo os locais de atendimento direto da População 
em Situação de Rua no município de Campinas. 
 
A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência 
e Inclusão Social, em parceria com as demais políticas públicas, vem promovendo uma 
série de avanços na atenção à população em situação de rua, baseada nos princípios 
constitucionais de dignidade humana e demais garantias de direitos e atendimento a essa 
população. 
 
Para realizar esse atendimento, Campinas conta com uma rede socioassistencial composta 
por serviços executados diretamente pelo poder público e serviços conveniados, em 
consonância com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e com o Sistema Único 
de Saúde (SUS), que também compõe a oferta de atendimentos voltados a esse público. 
 
É certo que tanto o SUAS como o SUS possuem extensa rede de serviços que incluem 
o atendimento das pessoas em situação de rua. No entanto, a proposta do presente 
Guia é trazer a relação dos que atuam diretamente com essa população, visando maior 
conhecimento por parte da sociedade, divulgação dos serviços e ampliação do acesso dos 
usuários. 
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I - SERVIÇOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, 
ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL:

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL/ SOS RUA: esse serviço realiza 
abordagem social e busca ativa de pessoas em situação de rua nas cinco regiões 
administrativas do município. Conta com equipe multidisciplinar composta por assistentes 
sociais, psicólogos e educadores que atua diretamente nas ruas, no período das 8h às 
22h, desenvolvendo especificamente as seguintes ações:

• identificação de pessoas em situação de rua;

• trabalho gradativo para construção de vínculos e do processo de saída   da rua; 

• encaminhamentos para inclusão no Cadastro Único do Governo Federal; 

• ações preventivas nos espaços públicos; 

• trabalhos em parceria com o Consultório de Rua nos territórios com uso/abuso de 
crack e outras drogas; 

• planejamentos das ações de saúde e assistência social, articuladas com estratégias 
qualificadas de intervenção da Segurança Pública; 

• encaminhamento ao Programa Recomeço - Programa Estadual de Enfrentamento ao 
Crack e outras Drogas, para tratamento em comunidade terapeutica.

 



CENTRO-POP I e II: são unidades públicas que ofertam atendimento 
especializado para pessoas em situação de rua. As ações desenvolvidas 
são:
 
• acolhida; 

• escuta qualificada e compreensão do contexto familiar e social dos 
(as) usuários (as); 

• orientação para acesso à documentação pessoal; 

• compreensão da complexidade e da dimensão social que perpassa a 
situação de rua; 

• incentivo à participação social dos (as) usuários (as) e a defesa de 
direitos;  

• oferta de cuidados de higiene, vestuário e alimentação. 
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CASA DE PASSAGEM: 
acolhe pessoas em situação de rua oferecendo espaço transitório de moradia para a 
construção do processo de saída das ruas.  
Oferece cuidados de higiene, saúde, alimentação, vestuário, documentação e convivência. 
 

ABRIGO INSTITUCIONAL: 
oferece acolhimento provisório em ambiente adequado, com segurança, acessibilidade e 
privacidade, visando a elaboração do novo projeto de vida do usuário.

 
SAMIM – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E MENDICANTE: 
oferece espaço de acolhimento emergencial. Atende as necessidades básicas de 
acolhimento, higiene, alimentação e pernoite. 

CASA DA CIDADANIA: 
oferta, por meio do trabalho de voluntários, refeições, como também, espaço de convivência 
e higiene.  Realiza encaminhamentos para os serviços de saúde e assistência social. Articula 
as suas ações com o Serviço de Abordagem - SOS Rua e a Guarda Municipal. 
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OPERAÇÃO INVERNO: 
a Operação Inverno ocorre todos os anos a partir do dia 1º de maio até o dia 30 de 
setembro, com o objetivo de acolher as pessoas em situação de rua e suprir as necessidades 
imediatas ao facilitar o acesso emergencial aos bens e serviços da rede pública municipal. 
 
As equipes percorrem itinerários preestabelecidos onde há maior concentração de pessoas 
que vivem em situação de rua e atendem solicitações dos cidadãos até as 22h. 
 
Além dos cobertores, a população em situação de rua é beneficiada com outros itens 
coletados durante a Campanha do Agasalho. 

OFICINAS DO NOT - NÚCLEO DE OFICINAS DE TRABALHO:  
o NOT oferece 14 oficinas para pessoas com sofrimento psíquico e/ou usuários de álcool e 
drogas. Para encaminhamento é necessário que a pessoa seja acompanhada pela rede de 
serviços da assistência social ou da saúde. 

As oficinas são um meio para a inserção social na comunidade ou no mercado de trabalho.
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II - SERVIÇOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

CONSULTÓRIO NA RUA: por meio de um veículo adaptado que percorre diversas áreas da 
cidade, o Consultório na Rua oferece cuidados em saúde aos usuários em seus próprios 
contextos de vida. É composto por uma equipe multidisciplinar que conta com médicos, 
psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e redutores (pessoas 
que trabalham com a política de redução dos danos causados pelas drogas). 
 
O foco do atendimento se volta para as doenças ou condições que mais atingem os moradores 
de rua, tais como tuberculose, alcoolismo e combate ao crack e outras drogas. Orienta a 
população sobre doenças, como as sexualmente transmissíveis e hepatites. Realiza curativos, 
testes de diabetes e medição de pressão.

CASA DA GESTANTE: oferta acolhimento para gestantes e puérperas maiores de 18 anos 
e seus bebês, que vivam em situação de vulnerabilidade social e precisem de proteção e 
cuidado integral em saúde. 

Garante endereço institucional de referência, pré-natal qualificado com inserção na rede 
pública de saúde, com assistência ao parto e incentivo ao aleitamento materno, reconstrução 
e fortalecimento de vínculos familiares e sociais, projetos de geração de renda, construção 
de projeto de vida para autonomia da mãe.
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O QUE A GESTÃO ATUAL JÁ FEZ: 
 
CASA DE PASSAGEM “NOSSA CASA”: a implantação da primeira Casa de Passagem de 
Campinas para população em situação de rua, Nossa Casa, é o resultado da parceria entre 
a Prefeitura de Campinas e Instituto Padre Haroldo Rahm.
 
CONCURSO PÚBLICO: a convocação de novos servidores para a SMCAIS possibilitou a 
ampliação de serviços e a qualificação dos já existentes.
 
CENTRO-POP II: a implantação da segunda unidade do Centro-POP, unidade que oferece 
o Serviço Especializado para População em situação de Rua aconteceu em 16 de outubro  
de 2013 e possibilitou a ampliação do atendimento aos usuários. O Centro POP atende 
diariamente 110 pessoas.
 
AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ABORDAGEM SOS RUA: a ampliação do número de 
profissionais e de equipes, de três para oito, para a oferta do Serviço de Abordagem 
Social possibilitou, ainda em 2013, a abordagem dos moradores de rua nas cinco regiões 
da cidade.
 
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO PARA MULHERES “SANTA CLARA”: a implantação do 
primeiro Abrigo Para Mulheres, Casa Santa Clara, ocorreu no dia 9 de outubro de 2014, 
no Jardim do Trevo, é o resultado de parceria entre a Prefeitura de Campinas e a entidade 
Cáritas Arquidiocesana, para acolher mulheres adultas em situação de rua. 



REFORMA DO SAMIM: a Prefeitura Municipal realizou a reforma do 
SAMIM, que oferta  acolhimento para população em situação de rua, o 
que possibilitou a adequação do equipamento público e maior qualificação 
do serviço para os usuários.
 
QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA: a reforma e inauguração no 
dia 19 de maio de 2015  da Casa da Cidadania, em parceria com a SANASA 
e com a Associação Beneficente SEMEAR , possibilitou a ampliação do 
atendimento à população de rua, distribuição de alimentos de forma digna 
e higienização. Está prevista uma segunda etapa de reforma do espaço 
que possibilitará a execução de uma nova Casa de Passagem no local.   

PROPOSIÇÃO DO PROJETO: sanção da Lei Parceiros da Cidade 
MÃO AMIGA - por meio deste Programa, pessoas em situação de rua 
referenciadas pelos serviços de acolhimento poderão tornar-se parceiros 
da cidade, responsabilizando-se pelo seu cuidado e atenção ao mesmo 
tempo em que se sentem parte da sociedade e sejam vistos como  
integrantes dela, proporcionando-lhes ainda a construção de um novo 
projeto de vida. O projeto piloto encontra-se em fase de regulamentação 
e prevê uma bolsa auxílio aos usuários.

IMPLANTAÇÃO DA CASA  DA  GESTANTE:  inaugurada em dezembro/2015, 
é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Campinas, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, e o Instituto Padre Haroldo Rahm.
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Centro Pop SARES – Unidade I
Rua Regente Feijó, nº 824 - Centro
Telefones: (19) 3231-4155 / 3236-4059

Centro Pop SARES – Unidade II
Rua José Paulino, nº 603 - Centro
Telefone: 3235-2281| 3235-1918

SOS Rua 
Rua Uruguaiana, 992 - Bosque
Telefone:(19) 3253-4512

Casa da Cidadania
Rua Francisco Theodoro, 138 - Vila Industrial
Telefone: (19) 3235-3311

Consultório na Rua
Telefone: 99930-7206 e 99925-9748

Associação de Apoio Esperança e Vida 
Associação Beneficente SEMEAR

Associação Cornélia Vlieg
Cáritas Arquidiocesana

Instituto Padre Haroldo Rahm

TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS

Entidades Conveniadas Serviços Ofertados pela Secretaria de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social

Serviços Ofertados pela Secretaria de
Saúde
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