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SERVIÇO:  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  ESPECIALIZADO  PARA  PESSOAS  EM

SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO POP 

Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias em situação de

risco pessoal  e social  que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou

sobrevivência.

Requisitos,  documentos  e  informações  para  acessar  o  serviço:  é  uma  unidade

pública  voltada  para  o  atendimento  especializado  à  população  em  situação  de  rua.

Espaço este que está disponível para que a população em situação de rua, utilizem para

guarda de pertences, realização de higiene pessoal e alimentação.

Serviços Ofertados: oferta de serviços especializados para pessoas em situação de rua,

através de atendimentos individuais e coletivos;  Apoio e orientação para obtenção de

documentação civil;  Oferta  de ações que incentivem o protagonismo e a participação

social das pessoas em situação de rua; Articulação, apoio e participação em programas

sociais  instituídos em âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  conforme designação da

SEMAS; Oferta de Serviço Especializado em Abordagem Social o mesmo é ofertado de

forma  continuada  e  programada  com  a  finalidade  de  assegurar  trabalho  social  de

abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco

pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de

crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas, dentre

outras; Oferta do Benefício Eventual de passagem, destinado a atender as pessoas ou

famílias em situação de vulnerabilidade social,  ou em situação de rua que necessitem

retornar  para  suas  cidades  de  origem,  visando  a  reintegração  do  indivíduo  à  sua

convivência  familiar  e  comunitária;  Mobilização  e  busca  ativa  de  família  extensa  ou

ampliada; Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; Oferta de

Alimentação/autocuidados de higiene pessoal e guarda de pertences; Oferta de Espaço

para Convivência; Encaminhamento ao Serviço de Abrigo de População de Rua.

Local e horário de funcionamento: o Centro Pop funciona 05 (cinco) dias por semana,

das  07  às  17horas,  podendo  haver  alterações  em  seu  funcionamento,  mediante

autorização  da  SEMAS,  conforme  a  necessidade  do  local  e  em  atividades

complementares eventuais desenvolvidas a noite, em feriados ou finais de semana.
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- Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua, situado à Rua

Germano  Nauman  Filho,  nº  267,  Centro,  Colatina-ES.  CEP:  29.700-030.  E-mail:

centropopcolatina@gmail.com – Telefone: (27) 3177-7222 / 99528-8480.

Canais de Atendimento: o serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa

em  situação  de  rua  a  qualquer  momento.  Podendo  também  ser  acessado  por

encaminhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da

Assistência Social ou de outras políticas públicas e por órgãos do Sistema Judiciário.
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