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Piracicaba solidária e cidadã
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99705.4663 e 3422.9943

Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS)

CCS 2020 - R$0,17/1.500

C

Esta atitude colabora com a permanência das pessoas
nas ruas, criando a falsa ilusão de que é possível sobreviver da mendicância, quando, na verdade, aumenta a
situação de vulnerabilidade social. Em muitos casos,
inclusive, o dinheiro obtido é usado para sustentar o vício
do álcool e outras drogas.
A Prefeitura de Piracicaba reordenou os serviços à população em situação de rua atendida pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, para assegurar o acompanhamento especializado, com monitoramento nas ruas,
atividades que garantam o desenvolvimento de sociabilidade, resgate de vínculos familiares e o acolhimento.

Preserve a natureza e mantenha a cidade limpa: RECICLE. Colabore, não jogue no chão.

Você sabe quais são as consequências
que a doação de esmolas nos semáforos
pode causar?
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Quais serviços a Prefeitura oferece
à população em situação de rua?
Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas)

Serviço realizado por equipe técnica especializada em abordagem, para detectar a
presença de pessoas em situação de rua no município e ofertar serviços da rede da
assistência social.
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Fone: (19) 3422.9943 / 99705.4663
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30. Aos aos sábados e domingos, das
9h às 18h.

Centro de Referência Especializado
para População em Situação de Rua (Centro POP)

Atende famílias e indivíduos com mais de 18 anos, de ambos os sexos, que utilizam as ruas
como espaço de moradia e/ou sobrevivência. São oferecidos acolhida, higiene pessoal,
alimentação, escuta qualificada, atendimento psicossocial, encaminhamentos para a rede
da assistência social e demais políticas públicas, inclusão no CadÚnico e documentação. O
encaminhamento pode ser espontâneo, ou pela equipe de abordagem social e/ou pela
rede de atendimento.
Rua Voluntários de Piracicaba, nº 815 - Centro
Fone: (19) 3426.5979
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Serviços de Acolhimento
Núcleo de Apoio Social Novos Caminhos

Acolhe, provisoriamente, pessoas de ambos os sexos, com ruptura de vínculos familiares,
em situação de rua ou desabrigo por abandono, encaminhados pelo Centro POP. A proposta
é contribuir com o(a) cidadão(ã) na reconstrução e construção de novos projetos de vida,
respeitando as individualidades e especificidades de cada um.
Avenida Pompéia, nº 1.841
Fone: (19) 3426.2401 / 3411.5208
Atendimento: diário, em horário ininterrupto

Casa de Passagem

Como proceder e quem
acionar em casos de:
1) Denúncias envolvendo jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como
espaço de moradia e/ou sobrevivência:
Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) – 99705.4663 e 3422.9943;
2) Pessoas desacordadas, com ferimentos e problemas emergenciais de saúde, bem como
pessoas alcoolizadas, sob efeito de substância psicoativa, ou portadores de transtornos
mentais com sintoma de debilidade:
Samu – 192;

Assegura o acolhimento imediato e emergencial de pessoas de ambos os sexos, em situação de rua, moradores de Piracicaba, sem condições de autossustento. Oferece alimentação, higiene pessoal, acolhimento noturno e guarda-pertences.

3) Comportamento agressivo e violento, prática de atos obscenos, invasão de propriedades
particulares, perturbação de sossego; denúncias envolvendo crime (tráfico de drogas,
exposição sexual, sexo explícito, brigas, invasão de propriedade privada):
Polícia Militar – 190;

Rua Frei Vital de Primeiro, nº 234
Fone: (19) 3434.8442
Atendimento: diário, com pernoite das 19h às 7h - entrada até às 22h

4) Depredação do patrimônio público (prédios, monumentos, passeios públicos):
Guarda Municipal – 153;

Albergue Noturno

5) Moradias construídas em locais irregulares (como vias públicas, viadutos e pontes):
Pelotão Ambiental – 3426.1996;

Acolhe, provisoriamente, migrantes de ambos os sexos, em situação de rua, que estejam
em trânsito no município. Oferece alimentação, higiene pessoal e, quando necessário
(mediante avaliação), passagens para retorno à cidade de origem. A entrada só é permitida
com apresentação do documento pessoal.
Rua Prudente de Moraes, nº 1.900
Fone: (19) 3432.5138
Atendimento: diário, das 19h às 7h
Para fornecimento de passagens: de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h

6) Pertences jogados em locais públicos:
Serviço Cata-Cacareco – 156.

