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D
ados do Cadastro Úni-
co para Programas So-
ciais em Piracicaba de-

monstram que 10.864 famí-
lias vivem em situação de ex-
trema pobreza, ou seja, com
uma renda per capita de 0 a
R$ 89,00 por pessoa. Muitas
destas famílias (47%) vivem
em imóveis com menos de
três cômodos, incluindo o ba-
nheiro. As informações são
da secretária municipal de As-
sistência e Desenvolvimento
Social (Smads), Euclidia Ma-
ria Bombo Lacerda Fioravan-
te, que assumiu a Pasta esse
ano.

O atual cenário de proble-
mas sociais reflete e muito a
ação da Covid-19 sobre a po-
pulação mais vulnerável. E is-
so, diz a secretária, exige um
enfrentamento sobre as con-
sequências da pandemia

Ela diz ainda que o público
atendido no CRAS (Centro de
Referência de Assistência So-
cial) tem incluído pessoas
que perderam o emprego, mi-
grantes que vieram em busca
de trabalho, pessoas que pre-
cisam de ajuda para acessar
auxílio emergencial e cestas
básicas.

Euclidia também relata que
a grande maioria dos morado-
res em situação de rua da ci-
dade encontra-se entre os 18
e 59 anos de idade, sendo, no
geral, de 70 a 80% do sexo
masculino. Houve um aumen-
to de 20,5% nos atendimen-
tos a essa população. Em ja-
neiro/fevereiro de 2021 foram
atendidas 316 pessoas e ante
o mesmo período de 2020,
263, segundo a Smads.

O orçamento da Smads esse
ano é de R$ 46,2 milhões, 100
mil reais maior que o de
2020.

Euclidia é piracicabana e é
graduada em Pedagogia com
licenciatura plena para magis-
tério e especialização em ad-
ministração escolar com espe-
cialização em desenvolvimen-
to infantil e alfabetização e foi
professora no Colégio Luiz de
Queiroz (CLQ). Em 2006, rece-
beu na sua turma de alunos,
uma menina com Síndrome
de Down. E esse "privilégio
de conviver com a diferença"
lhe abriu um novo caminho
em direção à militância pela
garantia de direitos das pes-
soas com deficiência. Atuou
de forma efetiva na Associa-
ção Síndrome de Down de Pi-
racicaba e consultora de pro-
jetos e relações institucionais
do Centro de Reabilitação Pi-
racicaba (CRP). Há ainda ex-
periências em Conselhos Mu-
nicipais como o da Pessoa
com Deficiência (Comdef),
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e da
Assistência Social (CMAS).
Foi presidente do CMDCA
por duas gestões e vice-presi-
dente do CMAS. Abaixo os
principais trechos da entrevis-
ta com a nova secretária:

Gazeta: Quais os desafios
que a pandemia está impon-
do para a assistência social?

Euclidia Fioravante: A Assis-
tência Social é política públi-
ca essencial no apoio ao en-
frentamento das consequên-

cias da pandemia. Além da
crise na saúde pública, os im-
pactos socioeconômicos afe-
tam profundamente os indiví-
duos e famílias mais vulnerá-
veis, especialmente pela redu-
ção do trabalho informal. As
informações do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais
em Piracicaba demonstram
que 10.864 famílias vivem em
situação de extrema pobreza,
ou seja, com uma renda per
capita de 0 a R$ 89,00 por pes-
soa. Muitas destas famílias
(47%) vivem em imóveis com
menos de três cômodos, in-
cluindo o banheiro. Além dos
atendimentos e acompanha-
mentos pertinentes aos servi-
ços da Assistência Social, mui-
tas famílias também procu-
ram os serviços com dificulda-
des na utilização do aplicati-
vo para o Auxílio Emergen-
cial, bem como dos serviços
remotos de outras políticas so-
ciais como INSS, Trabalho e
Renda, defensoria pública,
Poupatempo, entre outros. A
impossibilidade dos atendi-
mentos presenciais de alguns
serviços, bem como nas uni-
dades de ensino, também im-
põe desafios, pois são instru-
mentos importantes na identi-
ficação das situações de vio-
lência e garantia dos direitos
das crianças e adolescentes,
inclusive da alimentação bási-
ca. Nota-se também o agrava-
mento no que se refere a mu-
lheres, crianças, idosos e pes-
soas com deficiência que vi-
vem situações de violência ou
violação de seus direitos no
ambiente doméstico. Neste
contexto, os profissionais da
Assistência Social, especial-
mente que atuam nos territó-
rios, têm se reinventado para
manter os atendimentos pre-
senciais individuais urgentes
e os remotos, tendo em vista
a viabilidade do acesso aos di-
reitos sociais, a prevenção de
situações de risco e a oferta
de benefícios eventuais, co-
mo apoio com alimentação.

Gazeta: Onde entra a tecno-
logia nisso tudo?

Euclidia Fioravante: Outro
desafio importante refere-se
à utilização das tecnologias e
redes sociais para a aproxima-
ção das equipes com as famí-
lias acompanhadas, tendo

em vista a prevenção e identi-
ficação de situações de viola-
ções de direitos. A identifica-
ção e notificação de situações
de violência conta com os im-
portantes canais de denúncia
como o disque 100, dique 180
e Conselhos Tutelares, que se
mantém operando normal-
mente desde o início da pan-
demia, e que toda a popula-
ção deve acessar sempre que
necessário. Estamos estrutu-
rando e fortalecendo a equi-
pe, ouvindo os serviços e reali-
zando os planejamentos estra-
tégicos da Proteção Social Bá-
sica e da Proteção Social Espe-
cial, a partir da escuta dos fun-
cionários da linha de frente
da Assistência. É de extrema
importância para a Smads ga-
rantir aos trabalhadores os
cuidados necessários para a
sua proteção e dos usuários
atendidos nesse momento de
pandemia. A caracterização
dos profissionais da Assistên-
cia Social como trabalhado-
res essenciais no enfrenta-
mento da pandemia é funda-
mental para a efetividade do
trabalho social desenvolvido.

Gazeta: Como estão atuan-
do as unidades do CRAS esse
ano?

Euclidia Fioravante: Os nú-
meros de atendimentos dos
CRAS e suas respectivas equi-
pes volantes nos meses de ja-
neiro e fevereiro de 2020 fo-
ram de aproximadamente
3.576 atendimentos. No mes-
mo período de 2021, foram
4.919 atendimentos. Este ano,
o público atendido tem incluí-
do pessoas que perderam o
emprego, migrantes que vie-
ram em busca de trabalho,
pessoas que precisam de aju-
da para acessar auxílio emer-
gencial e cestas básicas, algu-
mas famílias despejadas de
suas casas pela falta de paga-
mento do aluguel, e pessoas
em outras situações de vulne-
rabilidade econômica - aten-
dimento que sempre foi pres-
tado pelos CRAS e encontra-
se aumentado, principalmen-
te pela busca por benefícios
sociais e emergenciais.

Gazeta: Como está a ação
da Smads nas praças Takaki e
José Bonifácio?

Euclidia Fioravante: Em fe-

vereiro foi realizada ação de
prevenção e manutenção do
espaço na Praça Takaki, prin-
cipalmente pela Guarda Civil
e Sedema. As equipes realiza-
ram limpeza, retirada de in-
servíveis e higienização. Edu-
cadores sociais do serviço de
abordagem da Smads tam-
bém estiveram presentes. É
importante ressaltar que as
praças Takaki e José Bonifá-
cio são locais prioritários do
serviço de abordagem, que
passa por eles três vezes ao
dia, além dos serviços como o
Consultório de Rua, realizado
pela Secretaria Municipal de
Saúde.

Gazeta: A Smads criou o Po-
pRua?

Euclidia Fioravante: Com a
compreensão de que a ques-
tão das pessoas em situação
de rua é complexa e abrange
áreas que vão além da assistên-
cia, tais como a saúde, habita-
ção, trabalho e renda, educa-
ção, segurança e meio ambien-
te, a Smads decidiu, em feve-
reiro, criar o Comitê Interseto-
rial da Política Municipal para
a População em Situação de
Rua (Comitê PopRua) em Pira-
cicaba, que irá definir ações e
realizar monitoramento des-
sas políticas públicas. O decre-
to da criação deste comitê já
está em elaboração e deve ser
publicado em breve. A articula-
ção das ações em parceria
com outras pastas, principal-
mente com os CAPS, Centros
de Atenção Psicossocial, e so-
bre a dependência química, já
estão acontecendo.

Gazeta: Qual o número de
moradores que vivem em si-
tuação de rua na cidade?

Euclidia Fioravante: Preci-
sar o número de pessoas em
situação de rua em qualquer
município não é uma tarefa
fácil. O SEAS, que é o Serviço
de Abordagem Social, aten-
deu 136 pessoas nas ruas em
janeiro e 127 em fevereiro de
2020. Os números deste ano
foram 163 e 153 para os mes-
mos meses, respectivamente.
Uma alta de 20,5% entre os
períodos citados. As pessoas
em situação de rua podem
ser atendidas pelo SEAS, equi-
pe especializada que identifi-
ca e realiza a busca nas ruas,

oferta e encaminha os servi-
ços da rede e das políticas pú-
blicas. O SEAS atua todos os
dias da semana, de segunda a
sexta-feira das 8h às 22h, sá-
bados e domingos das 9h às
18h, e pode ser acionado a
qualquer momento. O Centro
POP - Centro de Referência
Especializado para População
em Situação de Rua, tem a fi-
nalidade de assegurar o Servi-
ço Especializado, com ativida-
des direcionadas para o de-
senvolvimento de sociabilida-
des, resgate, fortalecimento
ou construção de vínculos in-
terpessoais e/ou familiares,
construção de outros projetos
e trajetórias de vida, que viabi-
lizem o processo gradativo de
saída da situação de rua. O
Centro POP inclui a oferta de
café da manhã, banho, lava-
gem das roupas. Além desses,
temos a Casa de Passagem,
que é um serviço de acolhi-
mento provisório. E outras
unidades de acolhimento são
o NAS, o Núcleo de Apoio So-
cial e o Albergue Noturno.

Gazeta: Qual o perfil do
"morador de rua" de Piracica-
ba? Quando serão vacinados
contra a Covid-19?

Euclidia Fioravante: A gran-
de maioria desse grupo en-
contra-se entre os 18 e 59
anos de idade, sendo, no ge-
ral, de 70 a 80% homens. De
acordo com a Política Nacio-
nal da População em Situa-
ção de Rua, considera-se po-
pulação em situação de rua o
grupo populacional heterogê-
neo que possui em comum a
pobreza extrema, todos os
vínculos familiares interrom-
pidos ou fragilizados e a ine-
xistência de moradia regular.
Utiliza o espaço público co-
mo forma de moradia e de
sustento, de maneira tempo-
rária ou permanente, bem co-
mo unidades de acolhimento
para pernoite ou moradia pro-
visória. Possuem trajetória de
vida de sobrevivência na rua,
organizada em grupos ou so-
zinhos. Vale frisar que, entre
as pessoas nas ruas, existe o
trecheiro, que não se fixa e
percorre cidades da região; e
o migrante, procedente de ou-
tros municípios que está de
passagem à procura de em-
prego, atendimento médico,
egressos do sistema peniten-
ciário, egressos de comunida-
des terapêuticas e que, apesar
de estarem nas ruas, não pos-
suem histórico de situação de
rua e possuem residência.
Por volta de 80% dessas pes-
soas fazem uso de crack e ou-
tras drogas. O vício acaba sen-
do, na maioria das vezes, um
dos maiores impedimentos
para a saída da situação de
rua, ou para a permanência
nos acolhimentos e acompa-
nhamento. Cabe ressaltar
que o encaminhamento da
população em situação de
rua ao Serviço de Acolhimen-
to é precedido de acompanha-
mento psicossocial e da ga-
rantia da autonomia do cida-
dão na escolha desta alternati-
va. Priorizam-se as pessoas
idosas e em maior situação
de risco. A vacinação deste
público segue o plano de go-
verno dos grupos prioritários
por faixa etária e outros riscos
ou comorbidades.
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