
Entenda. Respeite. Acolha!
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Centro de Referência Especializado 

para População em Situação de Rua

Rua do Rosário, 230, Lavapés

3360.9739
centropop@resende.rj.gov.br

População em Situação de Rua

 Atualmente existem cerca de 50 

mil pessoas em situação de rua no 

Brasil. São homens e mulheres, 

brancos e negros, jovens e idosos 

que possuem um triste traço em 

comum: 

A pobreza extrema

Os vínculos familiares rompidos 

ou fragilizados

 E a falta de moradia regular

Nas ruas eles parecem se tornar 

invisíveis para a sociedade e 

utilizam calçadas, espaços sob 

marquises e pontes, além de 

construções abandonadas como 

moradia. 

Para começar a mudar esta 

realidade é preciso entender, 

respeitar e acolher esta população.

PREFEITURA INFORMA

@prefresende

/prefeituraderesende

POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA

ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL



 O Iº Censo da População Adulta em 
Situação de Rua realizado no Brasil mostra 
que grande parte deste segmento é 
formada por homens. Em sua maioria eles 
trabalham na economia informal para 
obter seu sustento, o que contraria a ideia 
de que são “vagabundos”.

QUEM SÃO ESSES CIDADÃOS?

A primeira coisa que precisamos fazer 
é entender que, independente da 
situação, somos todos cidadãos! Por isso, 
a melhor maneira de tratar essa questão é 
pela via do respeito à dignidade do ser 
humano como sujeito de direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais. 

A população em situação de rua deve 
ser acolhida e não discriminada. Além 
disso, devemos promover o acesso dessas 
pessoas aos seus direitos elementares para 
que elas possam, à sua maneira, construir 
novos projetos de vida.

COMO LIDAR COM ESTA QUESTÃO?

Além de tratar a todos com respeito, 

você pode encaminhar a população em 

situação de rua aos seguintes serviços 

públicos disponíveis na cidade. 

 O QUE VOCÊ PODE FAZER?

SERVIÇOS MUNICIPAIS PARA 

ATENÇÃO À POPULAÇÃO DE RUA

relações de solidariedade, afetividade e respeito. 
O Centro busca estimular a autonomia, a 
organização, a mobilização e a participação 
social, além de oferecer alimentação, higiene 
pessoal e guarda de pertences.

Rua do Rosário, 230, Lavapés
Tel: 3360-9739
centropop@resende.rj.gov.br 

Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e 
Outras Drogas (CAPSad)

Atende adultos que sofrem com o uso 
prejudicial, abusivo ou dependente do álcool e 
outras drogas.

Rua Madre Angélica, 28, Jardim Brasília
Tel: 3360.5410

Consultório na Rua

Oferece serviços de prevenção, orientação 
e cuidados relacionados com a saúde física e 
mental, além de atividades educativas, sociais 
e culturais. Também faz o acolhimento e 
encaminhamento aos demais serviços da rede.

Rua Ezequiel Freire, 47, Centro
Tel: 3381.4434
consultorioderuaresende@gmail.com

Serviço Especializado de Abordagem Social

Faz a busca ativa de pessoas em situação 
de rua, visando atender suas necessidades 
imediatas, além de promover sua inserção na 
rede de serviços socioassistenciais.

Rua do Rosário, 45, Lavapés
Tel: 3360-9939
seasresende@gmail.com

Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua

Serviço ofertado para pessoas que utilizam 
as ruas como moradia e/ou sobrevivência. É 
um espaço de referência para o convívio em 
grupo, social e para o desenvolvimento de 

 São muitos os motivos que levam as 
pessoas para as ruas. Os mais comuns 
são:

Abuso de álcool e outras drogas
Desemprego
Conflitos familiares

 
 Frequentemente essas pessoas são 
oriundas das camadas mais pobres da 
sociedade e dificilmente tiveram acesso 
ao mercado formal de trabalho trazendo 
consigo uma trajetória de violação de 
direitos e exclusão social.

COMO ESSAS PESSOAS VÃO 
PARAR NAS RUAS?


