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Notas: 

 
O texto deste relatório  foi escrito com base no projeto enviado para provação e convênio 

com o Governo Federal que resultou no convênio n° 880984/2018 no valor de 

R$1.329.232,00, assinado pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção em 

26/12/2018. 

As análises dos dados foram feitas a partir dos dados informados em questionários 

representando, portanto, as respostas válidas e não a totalidade dos cadastros 

realizados. 

As ações do Comitê da Agenda Intersetorial de Políticas sobre Drogas têm uma 

abrangência maior do que as ações do projeto Intervenção Qualificada em Cenas de 

Uso de Crack e outras drogas, tratadas neste relatório. 

Texto escrito e organizado por Márcia Alves, Telma Gomes e Larissa Malta (SMSP). 

 
Textos e dados do CIAM informados pelas secretarias: SMED (página 29) SMDE 

(páginas 27, 28, 29) e SMSA (páginas 30,31,32,33). 

Dados das Intervenções Urbanas informados pelas secretarias SMEL (páginas 37 e 38) 

e SMPU/SMAFIS (páginas 40 e 41). 

Dados do ano de 2019 informados apelas secretarias participantes do Projeto, extraídos 

do Banco de Dados do projeto Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack e 

outras Drogas.  
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1. Introdução: 

 

 
O Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack em Belo Horizonte foi 

elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança Prevenção, por meio de sua Diretoria 

de Prevenção Social à Criminalidade, e representa uma política de governo da 

Prefeitura de Belo Horizonte para intervir de forma intersetorial e inclusiva em cenas de 

uso de crack e de outras drogas na capital. A metodologia incorpora e articula ações de 

Saúde, Segurança Pública, Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de promover a 

requalificação do espaço urbano, constituir a oferta de programas de formação e de 

inclusão comunitária, voltados para a promoção da convivência comunitária e da cultura 

nesses locais, além de promover o atendimento especializado a públicos vulneráveis e 

usuários de drogas em situação de rua. Possibilita, por fim, uma maior sensação de 

segurança e de pertencimento social, com a inserção do público nas atividades 

disponibilizadas. 

 
O uso e abuso de drogas pela população vem crescendo no Brasil e no mundo, com 

destaque para o consumo de crack em espaços públicos. Em diversas cidades 

brasileiras, tornou-se rotina observar o consumo de crack pelas ruas, originando a 

terminologia Cracolândia, que neste projeto é substituída pela expressão Cenas de Uso, 

evitando estigmatizar os espaços públicos e seus usuários. 

 
A Pesquisa Nacional sobre Uso de Crack (BASTOS, BERTON,2014), divulgada pelo 

Governo Federal em 2014, aponta que os usuários de crack e similares, que consomem 

estas drogas em cachimbos, latas ou copos, e que podem ser vistos com frequência em 

cenas de uso públicas do Brasil são: 

 
 52,51% de jovens com idade entre 18 e 29 anos; 

 78,68% do sexo masculino; 

 60,64% são solteiros; 

 57,6% possuem somente nível escolar fundamental completo; 

 39,04% moram na rua; 

 64,9% trabalham por conta própria (autônomos) ou têm trabalho esporádico (bicos). 
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1.1. Pesquisas 

 
 

Conforme relatório da Pesquisa Conhecer e Cuidar (GARCIA, 2015), realizada pela 

Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Centro Regional de Referência em 

Crack, Álcool e Outras Drogas (CRR), da Faculdade de Enfermagem da UFMG, o uso 

abusivo de drogas e os transtornos mentais decorrentes delas são responsáveis por 

22% das mortes na América Latina, segundo indica a Organização Pan-americana de 

Saúde (PAHO, 2012). 

 
Os problemas ligados ao uso prejudicial de drogas provocam reflexos em aspectos 

sociais, econômicos e jurídicos da sociedade onde ele ocorre. Trata-se de um tema que 

afeta diretamente as relações familiares e a qualidade de vida das pessoas, 

sobrecarregando o sistema judiciário, bem como a rede de atenção ao usuário de 

drogas e seus familiares, aumentando também os indicadores de violência e 

criminalidade locais. 

 
Com base na Pesquisa Nacional sobre Uso de Crack de 2014 (BASTOS, BERTONI, 

2014), verificou-se que mulheres usuárias de drogas, por uma questão de gênero, têm 

mais dificuldades para acessar os serviços de tratamento especializado. Elas costumam 

enfrentar barreiras relevantes na utilização de serviços de tratamento especializado, 

sendo frequentemente vítimas de discriminação e preconceitos, tendo suas 

necessidades específicas simplesmente ignoradas. Tal constatação evidenciou as 

poucas ofertas de políticas públicas voltadas às especificidades dessas mulheres, bem 

como a demanda por melhorias das existentes. 

 
1.2. Atenção às Mulheres 

 
 

Em relação às mulheres, a Pesquisa Nacional (BASTOS, BERTONI, 2014) revela que 

apesar de estarem proporcionalmente menos presentes em cenas de uso de crack 

(21,32%), elas estão ainda mais sujeitas à violência e a exclusão do que os homens: 

quase a metade das entrevistadas estava em situação de rua nos últimos 30 dias, 46% 

das mulheres relatam ter sofrido violência sexual em toda a vida. 

 
Contudo, muito superior à média nacional, o percentual de mulheres acompanhadas 

pelo Consultório de Rua Noroeste na Pedreira Prado Lopes representa 43% do público 

atendido. Além disso, há uma percepção das equipes do Consultório na Rua (SMSA) e 

do Serviço de Abordagem Social (SEAS - SMASAC), que o número de mulheres em 
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situação de rua na Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste de Belo Horizonte, tem 

aumentado nesses últimos anos (levantamento realizado em 2018). 

 
O estudo nacional (BASTOS, BERTONI, 2014) também aponta as condições de baixa 

escolaridade e de pouco acesso a emprego de todos os entrevistados, revelando ainda 

que 55% das mulheres já haviam praticado ‘trabalho sexual ou troca de dinheiro por 

sexo’. No quesito do envolvimento com a Justiça, a constatação foi de que 35% das 

mulheres já haviam sido presas em algum momento da vida. 

 
O fato de buscarem sempre conviver em grupos, como forma de obter proteção, é um 

fator que agrava ainda mais o risco a que estão expostas as mulheres em situação de 

rua. Muitas se submetem à convivência com homens violentos, por precisarem ter um 

companheiro para se sentirem seguras, sendo, em muitas situações, exploradas 

sexualmente por eles para garantir a sua segurança com relação a outros homens. Viver 

na rua, para as mulheres, portanto, significa também construir as relações necessárias 

à sua sobrevivência cotidiana. 

 
1.3. Filhos acolhidos 

 
 

Aproximadamente 13% das mulheres usuárias de crack, ainda de acordo com a 

Pesquisa Nacional (BASTOS, BERTON,2014), relataram estar grávidas e mais da 

metade já haviam engravidado pelo menos uma vez desde que iniciaram o uso da droga. 

O estudo indicou também que 46,6% das entrevistadas já haviam sofrido alguma 

violência sexual na vida, contra um percentual de 7,4% entre os homens. Os dados 

apontaram ainda a necessidade de um cuidado especial, tanto para mães, quanto para 

seus filhos. 

 
O projeto Cenas de Uso adota como diretriz, o respeito aos direitos de mulheres, tanto 

na acolhida de suas demandas, quanto na oferta de alternativas para lhes garantir 

dignidade e cuidado. 

 
A Rua Araribá, localizada na Pedreira Prado Lopes, foi a área definida para a realização 

da intervenção. Esse território, fica localizado na Lagoinha, na Regional Noroeste, e é o 

mais antigo aglomerado de Belo Horizonte. 

 
A proposta de intervenção qualificada em cenas de uso, no polígono da Lagoinha, 

propõe contribuir para a promoção da reinserção social e produtiva dos usuários, que 
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vivem em situação de extrema vulnerabilidade na região e, para além das drogas e das 

violências, resgatar a autoestima, a paz e a cidadania na comunidade. 

 
2. O Território da Intervenção 

 
 

O diagnóstico inicial da Cena de Uso da Rua Araribá feito pelo Projeto Cenas de Uso 

apontou que o local era reconhecido como palco não só de uso, mas também de tráfico 

de drogas e de conflitos entre gangues. A cena pública de uso de crack depende de 

aspectos variados, como o horário, condições climáticas, presença ou ausência policial, 

de situações de conflito entre grupos criminosos, entre outras variáveis. O tempo de 

permanência dos usuários no território também mostrou ser variável, podendo-se 

encontrar ali alguns que permaneciam naquela cena apenas por algumas horas, e 

outros que ficavam dias ou meses na rua. 

 
Em sua maioria, trata-se de um público flutuante, ou seja, que circula por outros 

territórios. Devido a essa característica, acaba por ser abordado por diferentes serviços 

em outros pontos da cidade. Geralmente são pessoas vindas de bairros de Belo 

Horizonte e da Região Metropolitana, mas, pela proximidade com a Rodoviária e o 

Centro, é possível encontrar também pessoas de cidades do interior de Minas e até de 

outros Estados. 

 

Polígono da Lagoinha – imagem retirada do Google Maps 
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3. Comitê Coordenador da Agenda Intersetorial de Políticas sobre Drogas 

 
 

Criado pelo Decreto Municipal n° 16.747, de 10 de outubro de 2017, o Comitê 

Coordenador da Agenda Intersetorial de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas é uma 

instância executiva de deliberação compartilhada, colegiada e de natureza 

interinstitucional. 

 
Coordenado pelo Secretário Municipal de Segurança e Prevenção, o Comitê é composto 

por representantes dos seguintes órgãos: 

 
I – Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; 

II – Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social; 

III – Secretaria Municipal de Educação; 

 
IV – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

V – Secretaria Municipal de Fazenda; 

VI – Secretaria Municipal de Governo; 

 
VII – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

VIII – Secretaria Municipal de Saúde; 

IX – Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; 

 
X – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte; 

XI – Secretaria Municipal de Política Urbana; 

XII – Secretaria Municipal de Cultura. 

 
 

O Comitê busca a melhoria na tomada de decisão frente ao grande desafio encontrado 

no desenvolvimento das ações de enfrentamento ao uso prejudicial de crack e outras 

drogas na cidade de Belo Horizonte, e tem como objetivo planejar ações e pactuar 

estratégias no contexto de cada uma das políticas setoriais para solução de problemas 

relacionados a essa temática. O Comitê estrutura, integra, articula e amplia as ações de 

diferentes secretarias e órgãos municipais voltadas à prevenção do uso, tratamento e 

reinserção social de usuários de crack e outras drogas. 
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No bojo das deliberações deste Comitê, encontra-se o Projeto Cenas de Uso, que 

promove a intervenção qualificada nas cenas de uso de crack e outras drogas em Belo 

Horizonte. Com base na metodologia utilizada, o projeto se divide em três eixos: 

Espaços Urbanos Seguros, Proteção Social e Segurança Pública e Justiça. 

 
O primeiro eixo propõe a revitalização de áreas degradadas e a realização de 

intervenções urbanas. No segundo eixo, em que se implementam ações que incidam 

sobre os fatores sociais que favorecem vulnerabilidades, criou-se o CIAM (Centro 

Integrado de Atendimento à Mulher), um equipamento de base local para a acolhida de 

mulheres usuárias de drogas e em trajetória de vida nas ruas. O Centro oferece 

cuidados, inserção nas políticas de saúde, assistência social, educação, referenciando 

os atendimentos na rede municipal e promovendo atividades de inclusão produtiva. Já 

o terceiro eixo tem sua atuação prioritariamente preventiva e propõe ações articuladas 

e uma gestão coordenada, promovendo diálogo constante entre autoridades 

representantes das diferentes esferas de Governo. 

 
4. Perfil do público 

 
 

O público acompanhado pelo Consultório de Rua Noroeste (SMSA), na Pedreira Prado 

Lopes, segundo os dados do diagnóstico de 2018, é composto de 57% de homens e 

43% de mulheres, sendo a maioria da faixa etária entre 29 e 69 anos (76%), seguido de 

pessoas entre 18 e 29 anos (24%). Pelo menos 89% estão desempregados e 11% 

possuem trabalho informal (são guardadores de carro, profissionais do sexo, catadores 

de material reciclável, etc.). 

 
O diagnóstico constatou ainda que o crack é a droga mais utilizada por essa população, 

sendo consumido por 98% do público acompanhado, seguido pelo álcool, que é ingerido 

por 8% dessas pessoas. Apenas 1% do público faz uso de drogas inalantes em conjunto 

com o crack e o álcool. 

 
Durante dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foram realizados a tabulação, o 

tratamento e a análise dos dados coletados junto às usuárias do CIAM. Com isso, 

identificou-se um perfil bem demarcado das mulheres na cena de uso a rua Araribá, em 

que 56% usuárias do equipamento são naturais de Belo Horizonte, 68% é negra (pretas 

e pardas), 39% possui Ensino Fundamental incompleto, 57% fazem uso de crack, 35% 

de tabaco, 32% de álcool, 23% de maconha e 13% de cocaína, sendo que várias dessas 
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mulheres consomem mais de um tipo de droga. 

 
 

Importante ressaltar, que o levantamento dos dados do CIAM foi feito com base nas 

fichas cadastrais respondidas por 170 das usuárias ao longo de 2019 e que diversas 

usuárias não responderam a todos os quesitos. Assim, os percentuais apresentados 

foram calculados com base no total de mulheres que responderam a cada quesito 

analisado. 

 
5. Participação Comunitária 

 
 

Buscando construir um modelo diferenciado de intervenção junto aos usuários de crack, 

a Prefeitura investiu na elaboração de um planejamento integrado com todas as áreas 

envolvidas no tema, onde cada uma contribui com seu conhecimento técnico específico 

para a constituição de uma metodologia de trabalho intersetorial e integrada, com o 

objetivo voltado para a solução de problemas. 

 
A adoção de uma estratégia que prioriza trabalhar em parceria com as lideranças e com 

os gestores comunitários locais, recebeu a denominação de Curso de Gestores, essa 

proposta, consiste em uma medida importante, no sentido de contribuir para que a 

comunidade compreenda o problema social do uso de drogas. A intenção é reverter o 

fato, de que grande parte da população, tende a excluir de seu convívio os 

frequentadores das cenas de uso, solicitando a retirada destes de suas comunidades. 

 
Desta forma, o projeto foca, sobretudo, em fazer com que as pessoas da comunidade, 

especialmente as lideranças locais, passem a atuar como protetoras dos direitos das 

mulheres vítimas de violência, com atenção especial para as mulheres grávidas e em 

situação de uso prejudicial de drogas. A meta final consiste em promover uma 

transformação na cena de uso, tanto do aspecto urbano como do social, por meio de 

ações comunitárias e ações de cuidado com o público específico, articulado por meio 

da melhoria das condições locais. 

 
6. Três eixos de trabalho 

 
 

A proposta de intervenção qualificada junto à Cena de Uso do polígono da Lagoinha 

está estruturada em três eixos, que se completam e se articulam em suas ações: 

Proteção Social, Espaços Urbanos Seguros e Segurança Pública e Justiça. 
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Os três eixos do projeto foram constituídos enquanto uma metodologia de trabalho ainda 

na fase de elaboração do projeto, quando da demanda no início da Gestão 2017 – 2020, 

em que a preocupação com as chamadas “cracolândias” era uma questão nacional na 

ordem do dia das novas prefeituras que assumiam as gestões municipais. 

 
A prefeitura de Belo Horizonte adotou uma diretriz diferenciada em relação ao problema 

do uso indevido de drogas em espaços públicos, buscando tanto a atenção e o cuidado 

quanto a convivência comunitária e o acesso a serviços municipais pelo público que 

demanda cuidados. 

 
A partir dessa diretriz, surgiu a proposta inovadora do projeto criado pela Secretaria de 

Segurança e Prevenção, em que se propõe um novo olhar da segurança pública sobre 

o problema do uso de drogas em espaços públicos, com a perspectiva de uma atuação 

preventiva, para além das intervenções rotineiras de controle e repressão. 

 
6.1. Proteção Social 

 
 

O eixo da Proteção Social tem como base a articulação em rede para a implementação 

de ações que incidam sobre os fatores sociais que favorecem vulnerabilidades ligadas 

ao uso e abuso de drogas e diferentes formas de violências. A integração com outros 

serviços do município e suas equipes, portanto, é fundamental para uma maior proteção 

e social, com cobertura de horários e atendimento local ampliados. 

 
A principal ação deste eixo foi a criação de um espaço de cuidado de portas abertas, 

onde os serviços funcionam em um mesmo equipamento, o CIAM, que é uma conquista 

já obtida e que possibilita a prática desta diretriz. 

 
A integralidade no acompanhamento dos casos, por meio de abordagens do público no 

território pelas equipes técnicas da Assistência Social e da Saúde é essencial para 

construir uma linha de atuação conjunta entre Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas 

e Serviço Especializado em Abordagem Social, e, por sua vez, possibilita a constituição 

de um banco de dados integrado, para acompanhar os atendimentos, também de forma 

integrada, pelas diferentes áreas das políticas municipais. 

 
Usando a metodologia inclusiva e a integralidade dos serviços municipais, são 

oferecidos ao público alvo informações, aconselhamento e cuidados para que tenham 

o estímulo à adoção de comportamentos mais seguros no cuidado da saúde, como no 
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consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. 

 
 

A estratégia a ser utilizada com cada indivíduo é definida a partir de diálogos contínuos, 

considerando a singularidade da relação sujeito x droga. O modo de atuação deve 

considerar que cada situação, sua complexidade e cada sujeito atendido, exige 

diferentes estratégias para reduzir os danos do uso prejudicial das drogas. 

 
6.2. Espaços Urbanos Seguros 

 
 

Espaços Urbanos Seguros é a metodologia de trabalho que leva em conta o 

planejamento urbano como uma das medidas de prevenção à criminalidade e às 

violências, por meio da revitalização dos espaços de convivência, com intervenções 

urbanas e promoção da cidadania. Visa transformar e recuperar espaços que hoje se 

encontram degradados por diferentes formas de usos indevidos (descarte irregular de 

lixo, utilização de vias públicas como banheiro, depredação do patrimônio, etc.), como 

forma de reduzir número de ocorrências policiais decorrentes também de conflitos 

interpessoais registrados entre os próprios usuários de drogas. 

 
6.3. Segurança Pública e Justiça 

 
 

O Eixo Segurança Pública e Justiça propõe ações articuladas e uma gestão 

coordenada, promovendo diálogo entre as esferas de Governo, de Justiça, de Proteção 

Social, e de regulação urbana, com alinhamento de procedimentos e informações 

acerca das cenas de uso de crack em Belo Horizonte. 

 
Com uma atuação prioritariamente preventiva, a SMSP coordena o escopo de ações, 

criando possibilidades para intervir em diferentes contextos e condições que produzem 

violências antes que o crime aconteça. Dentro da atuação do Projeto Cenas de Uso já 

foram realizadas articulações de diferentes naturezas com a Polícia Militar, a Polícia 

Civil, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a 

Receita Estadual, a Cemig, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e 

empresas de telefonia. 

 
7. Avaliação e monitoramento 

 
 

Durante a execução do Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de 

Crack, vêm sendo realizados a avaliação e o monitoramento de suas ações em 
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diferentes fases. Por meio de um banco de dados, criado pela Secretaria Municipal de 

Política Urbana (SMPU) e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SMPOG) e compartilhado entre os órgãos que atuam no projeto, 

mensalmente são registrados os atendimentos e as atividades realizadas no polígono. 

Os dados são apresentados nas reuniões do Comitê da Agenda Intersetorial de 

Políticas sobre Drogas, onde sua avaliação é realizada de forma qualitativa e 

quantitativa pelo Comitê. 

 
Além disso, são produzidos relatórios pelo CIAM sobre as metodologias de intervenção 

nas atividades de capacitação dos profissionais envolvidos, sendo realizados 

encontros mensais e reuniões quinzenais de um grupo técnico com os representantes 

das secretarias participantes do projeto, para o acompanhamento das metas e 

atividades executadas. 

 
Em relação aos dados do CIAM, equipamento inaugurado em novembro de 2018 para 

atendimento às mulheres em situação de rua usuárias de drogas na cena de uso da 

Rua Araribá, o processo de sua coleta e processamento ainda está em construção. Em 

setembro de 2019, foram estabelecidos instrumentos de coleta de dados e iniciou-se a 

constituição de um banco de dados pela SMSP. Todos os dados são coletados em 

formulários preenchidos à mão, que posteriormente são enviados à DCRI/SMSP para 

digitalização, tabulação no Excel, tratamento e análise. E como não há impressora no 

equipamento, esses documentos são impressos na DCRI/SMSP (Diretoria de 

Prevenção Social à Criminalidade). Este processo ainda é pouco informatizado e, por 

isso, moroso. 

 
Contudo, o maior desafio é integrar as informações de diferentes áreas, por se tratar de 

um trabalho intersetorial e, ao mesmo tempo, estabelecer formas de acompanhar a 

inserção das mulheres que chegam ao CIAM na rede de serviços municipais. Ou seja, 

precisamos construir um sistema de coleta e produção de informações em que todas 

as áreas envolvidas no processo de trabalho possam contribuir com informações sobre 

a mulher acolhida no CIAM. Deste modo, poderemos reconstruir sua trajetória, tanto 

em relação aos serviços municipais quanto a sua história de vida. Com referência aos 

atendimentos realizados por todas as áreas, podemos estabelecer um processo de 

trabalho de fato integrado e um atendimento sistêmico das usuárias. 

 
A seguir, estão apresentados os dados sistematizados acerca do Projeto Intervenção 

Qualificada em Cenas de Uso de Crack e Outras Drogas. Os tópicos foram 

subdivididos, tendo em vista a natureza das informações e a diversidade de atuação 

das secretarias, bem como os eixos do projeto. 
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Primeiramente serão apresentadas as ações do Eixo Proteção Social que estão 

concentradas no CIAM, posto ser este o único equipamento no território com 

atendimento específico a partir de uma proposta do projeto. As informações foram 

aprofundadas, buscando compreender a inserção das usuárias do Centro nos serviços 

de Assistência, Educação e Saúde da rede municipal, objetivo maior deste 

equipamento. 

 
Além dos atendimentos do CIAM, foram incluídas informações das planilhas produzidas 

pelo monitoramento mensal do Projeto, com informações referentes à atuação das 

secretarias, na área de Proteção Social, que seguem fazendo as abordagens 

características da ação contínua das políticas sociais, integrando as ações gerais da 

intervenção. 

 
Em seguida, no Eixo Espaços Urbanos Seguros, foram apresentadas as intervenções 

realizadas no Polígono do Projeto, geralmente no contexto urbano, e as ações 

específicas referentes à atenção ao público alvo, que se encontra neste contexto: 

pessoas em situação de rua usuárias de crack e outras drogas, nesta região. 

 
Por fim, no Eixo Segurança Pública e Justiça foram mapeadas as atividades 

específicas de Segurança, como as rondas, abordagens e ocorrências registradas no 

polígono. Destaca-se que no presente relatório não há dados de outras instituições de 

polícia que atuam no território, por falta de acesso aos mesmos. Contudo, as 

informações já foram solicitadas, e quando houver uma compilação de todas as 

ocorrências registradas no polígono, será produzido um relatório específico para análise 

destas, comparando o momento anterior ao início do projeto com o atual. 

 
8. PROTEÇÃO SOCIAL 

 
 

8.1 CIAM - Centro Integrado de Atendimento à Mulher 

 
 

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) é um equipamento de base local 

que foi inaugurado em novembro de 2018 em um imóvel localizado na Rua Itapecerica, 

632, na Lagoinha1. Após a superação da etapa da montagem do serviço no território 

1 https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/equipamentos/centro-integrado-de-atendimento-a- 
mulher 

https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/equipamentos/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher
https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/equipamentos/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher
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este atua com objetivo de promover ao atendimento do público alvo do projeto, por 

meio da acolhida, do cuidado e da oferta de serviços para as mulheres usuárias de 

drogas na cena de uso. 

 
No CIAM há oferta de serviços especializados e integrados das equipes de Saúde, 

Assistência Social, Educação e Segurança e Prevenção, voltados para a acolhida, o 

cuidado e a inserção social de mulheres em trajetória de rua e em uso prejudicial de 

drogas, buscando a inclusão dessas mulheres em políticas públicas. 

 
A - Ações gerais disponibilizadas no CIAM: 

 
 

º Atendimento técnico especializado 

 
º Garantia de alimentação, almoço e lanche da tarde; 

 
º Disponibilização de banho, higiene pessoal e cuidados básicos; 

 
º Disponibilização de espaço e material para lavagem de roupa; 

 
º Espaço seguro para descanso; 

 
º Garantia de retaguarda para o público atendido, incluindo as usuárias nos serviços 

da rede socioassistencial municipal. 

 

B- Ações específicas já implementadas para maior proteção social do público: 

 
 

º Abordagem conjunta das pastas de Assistência Social e da Saúde para construção 

de uma linha de atuação entre o Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas e o Serviço 

Especializado em Abordagem Social; 

 

º Acompanhamento sistêmico do público atendido, com cronograma de atendimento 

e escala das equipes, compartilhadas entre as equipes das diferentes áreas que 

atuam na cena de uso; 

 

º Realização de diagnóstico do público da cena de uso para ser compartilhado com o 

perfil do público; 

 
º Acompanhamento sistêmico de mulheres em situação de rua, com inserção destas 

em serviços de saúde e assistência social; 
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º Oferta de Educação de Jovens e Adultos e Escola Integrada; 

 
º Oficinas de artesanato, teatro e inclusão produtiva; 

 
º Rodas de conversa periódicas conduzidas pelas técnicas do CIAM. 

C- Ações específicas previstas: 

º Desenvolvimento dos serviços locais, com protocolos conjuntos de atendimento a 

vítimas de violência doméstica, de gênero e sexual, para fortalecer a rede com ações 

específicas da Segurança Pública; 

 

º Elaboração de plano de acompanhamento e encaminhamento de cada uma das 

pessoas presentes na cena de uso, aos programas e serviços da rede 

socioassistencial, SUS e demais políticas públicas; 

 

º Garantia de concessão de benefícios socioassistenciais, como gratuidade para 

emissão CPF e fotografias 3x4, segunda via de RG, passagem para outros 

municípios, carreto de mudança, auxílio funeral e cadastro no CadUnico; 

 

º Oferta de hospedagem segura para as mulheres em situação de rua, com prioridade 

absoluta para mulheres grávidas, através de ampliação de vagas em hotel social, 

aluguel social ou bolsa moradia. 

 
8.1.1. União de forças 

 
 

O atendimento intersetorial disponibilizado ao público alvo está sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, por meio da Diretoria de Prevenção 

ao Crime e à Violência, com supervisão técnica da SMSA, da SMASAC e SMED. O 

trabalho envolve diferentes pastas da Prefeitura, sendo viabilizado pela união de forças, 

onde toda a estrutura municipal trabalha de forma a atender as demandas cotidianas do 

equipamento, desde a necessidade de obras até cuidados específicos com as mulheres. 

 
 

Estão diretamente envolvidas no atendimento ao público no CIAM, as equipes da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMSA): Rede de atendimento do SUS BH e Consultório 

de Rua); da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania (SMASAC): Serviço de Abordagem: SEAS, CREAS e CRAS, Restaurante 

Popular; da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP): Guarda Municipal 

- Inspetoria Noroeste e Diretoria de Prevenção; Secretaria Municipal de Educação 
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(SMED): EJA e Escola Integrada; Secretaria de Desenvolvimento Econômico: oficinas 

profissionalizantes. 

 

 
A gestão do serviço é realizada por um Grupo Gestor com representantes das 

Secretarias de Saúde e Assistência Social, da Coordenação Regional Noroeste, e da 

Diretoria de Prevenção da SMSP. Esse grupo assessora a equipe técnica do CIAM 

estabelecendo fluxos de trabalho e diretrizes para o funcionamento do serviço, e 

encaminhando as questões urgentes do atendimento ao público na casa. Além de 

supervisionar tecnicamente as equipes, promove a articulação com outros serviços 

parceiros do CIAM. O gerenciamento do espaço está a cargo da SMSP. 

 

 
8.1.2. Caracterização do público do CIAM 

 
 

Para padronizar os dados das usuárias do CIAM, bem como sua forma de coleta, 

facilitando o acompanhamento da trajetória dessas mulheres e a apresentação de 

informações quando em articulações com a rede de atendimento municipal, foram 

desenvolvidos formulários preenchidos pelas funcionárias do equipamento. 

 
Diariamente são preenchidas listas de presença, com o nome e a assinatura de todas 

as usuárias que ingressarem no equipamento, e lista de serviços ofertados, indicando 

quais deles cada mulheres usufruiu por dia. Para a sistematização do 

acompanhamento dos casos das usuárias foram feitas pastas individuais, contendo o 

histórico de atendimento às mesmas e a evolução do caso. 

 
Para identificar se as mulheres que vão até o equipamento pertencem ao público alvo 

da política, é realizado atendimento individualizado pelas técnicas. Quando constatado 

que uma mulher não faz parte do público alvo, é preenchida uma “Ficha de Acolhida” 

com seus dados básicos. Já quando se verifica que a mulher é parte do público alvo, é 

preenchida sua “Ficha de Inserção”. 

 
A “Ficha de Inserção” contém informações básicas das usuárias, como nome, 

naturalidade e idade, bem como dados acerca de sua trajetória e demandas. Dessa 

forma, também são utilizadas para a caracterização do perfil das usuárias do 

equipamento, possibilitando um melhor desenvolvimento da política pública. 
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Ao longo do ano de 2019 foram preenchidas 170 “Fichas de Inserção” pelas técnicas 

do equipamento, quando em atendimento com as usuárias. Esses documentos são 

feitos com base, unicamente, no que é dito durante o atendimento com as técnicas, 

não havendo uma averiguação posterior das informações fornecidas. Trata-se do que é 

trazido pela fala da usuária, de suas informações e história de vida. Além de remeter a 

um perfil, também auxilia no estabelecimento de vínculo com elas e suas histórias. 

 
Abaixo consta a sistematização das principais características das usuárias do CIAM com 

base em suas “Fichas de Inserção”. Vale ressaltar que a quantidade de mulheres 

analisadas difere em cada categoria, posto que nem sempre as usuárias respondem a 

todas as questões e algumas nem sabem as informações, ou no momento do 

atendimento não estão em condições de responderem ao formulário. 

 
 

A. Naturalidade 

 
 

Das 170 fichas preenchidas, 152 constam o 

estado de origem das usuárias, enquanto 147 

informam sua cidade natal. Com base apenas 

nas fichas que estão preenchidas, vê-se que o 

público do CIAM é majoritariamente mineiro. 

122 mulheres declararam ser de MG, o que 

representa 80% dos dados analisados. Além 

disso, 11% do público é dos demais estados da 

região Sudeste do país, sendo a Bahia o único 

estado fora da região com representatividade 

significante de 4% das usuárias. 
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Dentre as 122 usuárias mineiras, a maioria 

é belorizontina (68 mulheres). 

Considerando ainda todo o público 

analisado tem-se que a maioria, 89 

mulheres, é natural da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

(considerando Belo Horizonte e os 

municípios de seu entorno). 

 
 
 
 

 

B. Características pessoais 

 
 

Quando perguntadas acerca de raça/cor 

autodeclarada, 32 mulheres optaram por 

não responder. Dentre as que 

responderam, 75 se declararam como 

parda, 40 como preta, 21 como branca e 2 

como indígenas, como se vê no gráfico ao 

lado que demonstra esses dados em 

percentual. 

 
 
 

 
No que diz respeito ao estado civil, 160 usuárias responderam a esse quesito, e dessas 

83% informaram serem solteiras, 8% 

casadas, 5% estarem em união estável, 

3% viúvas e 1% divorciada. 

 

Em relação à religião, 109 usuárias 

responderam, sendo contabilizadas 

entre essas as que não possuem 

nenhuma religião. A maioria delas é 

cristã, sendo 33% evangélica e 18% 

católica. 
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No que se refere a idade das usuárias, este dado vem sendo coletado tanto no 

preenchimento da “Ficha de Inserção” quanto em outros momentos de diálogo entre as 

funcionárias do equipamento e as usuárias. Sabe-se a data de nascimento de 349 

mulheres, com idades de 18 a 70 anos e sendo a idade média 35 anos. A idade do 

público atendido no CIAM está representado no gráfico abaixo, dividido por faixa etária: 

 

 

 

 
Já no tocante à identidade de gênero, diferentemente dos outros dados, que são 

coletados em momentos específicos, tem se informação de todas as 403 usuárias 

cadastradas no equipamento, uma vez que esse dado é coletado no primeiro acesso da 

usuária ao CIAM. Com isso, sabe-se que do total de usuárias que já frequentaram o 

CIAM, 51 são transgênero, o que representa 13% do púbico, como se vê no gráfico 

abaixo. 

 

Transgênero Cisgênero 

87% 

13% 

Identidade de gênero 
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C. Escolaridade 

 
 

Em relação à escolaridade, as técnicas do CIAM coletaram informações de 118 

mulheres. Dessas, 39% possui Ensino Fundamental incompleto, 14% Ensino 

Fundamental completo, 14% Ensino Médio incompleto e 26% Ensino Médio completo 

como se vê no gráfico abaixo apresentado em valores absolutos. 

 

 

D. Atividade econômica 

 
 

Quanto a desenvolverem alguma 

atividade econômica, 70 usuárias 

responderam positivamente à 

pergunta, algumas afirmando 

atuarem em mais de uma área. Como 

se vê ao lado, reciclagem é a principal 

atividade exercida dentre as que 

possuem alguma atividade produtiva, 

seguida de vendas e prostituição. 
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E. Benefícios 

 
Em relação ao recebimento 

de benefícios 

socioassistenciais, 63 

mulheres disseram receber 

ao menos um deles. Dessas 

81% recebem Bolsa Família. 

 
 
 
 

F. Consumo de drogas 

 
 

Um dos pontos questionados pelas técnicas do CIAM no preenchimento da “Ficha de 

Cadastro” é sobre a utilização de drogas, para o qual 149 mulheres responderam 

consumir algum tipo de droga, não sendo avaliado se o uso é prejudicial ou não. 

 
Como se vê no gráfico abaixo, a maioria das usuárias que responderam utilizar algum 

tipo de droga, 65%, faz uso de crack. Vale ressaltar que a mesma usuária pode alegar 

usar mais de uma substância. 
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G. Situação de rua 

 
 

Ponto relevante, tanto para o acompanhamento da trajetória das usuárias do CIAM, 

quanto para a efetividade da política pública, é entender diferentes aspectos referentes 

à trajetória de vida nas ruas dessas mulheres. 

 
Quando questionadas sobre o motivo que fez com que elas iniciassem sua trajetória de 

vida nas ruas, 158 usuárias responderam, algumas revelando não ter havido motivo 

único. 

 
Como o gráfico ao lado mostra, 

“questões familiares” é o principal 

dos fatores alegados. 

 
Das 55 que relataram estar em 

trajetória de rua por drogadição, 87% 

disseram fazer uso de crack, sendo 

que duas não responderam ao 

questionamento. 

 
Em relação a companhia nas ruas, 132 mulheres responderam. Dentre elas, 68 

afirmaram permanecer sozinhas, 41 com seu/sua companheiro(a), 17 em grupo e 6 com 

amigos. 

 
Quanto ao local de 

permanência das usuárias, a 

maior parte delas permanece 

na Lagoinha e no Centro. 

No Centro, as usuárias se 

concentram em três principais 

pontos: entorno da Rodoviária 

(22 mulheres), Praça da 

Estação (13 mulheres) e 

região hospitalar (5 

mulheres). 
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Considerando as informações de 145 usuárias em relação ao tempo que estão em 

situação de rua, verifica-se que a média de permanência na rua é de 36 meses, com 

uma grande variação que vai de menos de 01 mês a 35 anos. 

 
Dentre as 15 usuárias que estão a mais de oito anos em situação de rua, 80% afirmou 

que faz uso de crack, e apenas uma disse não fazer uso de nenhuma droga. 

 
8.1.3. Alguns resultados já obtidos 

 
Por meio de atendimentos realizados no CIAM, algumas usuárias do serviço têm 

superado a situação de rua ou mesmo aquelas que continuam vivendo nas ruas, vêm 

resgatando sua autoestima, alcançando direitos que antes desconheciam e reduzindo o 

uso de drogas. 

 
Dentre as usuárias do CIAM, tem-se informação de que sete deixaram de estar em 

situação de rua, tendo três delas recebido o benefício do Bolsa Moradia, e as outras 

quatro retornado ao convívio familiar. 

 
Além disso, com pouco mais de um ano de funcionamento, o CIAM já atendeu 403 

(quatrocentos e três) mulheres. Tendo em vista que o controle de serviços ofertados no 

equipamento iniciou-se em setembro de 2019, abaixo segue gráfico mostrando o 

quantitativo de ofertas durante os quatro últimos meses do ano: 

 
 

 

Nota-se uma prevalência na procura de ofertas de cuidado primário, sendo que, nos 
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últimos quatro meses de 2019, alimentação e banho representaram 59% das 2.519 

demandas atendidas pelo CIAM: 
 

 

 

 
 

As refeições oferecidas no CIAM são disponibilizadas pela SUSAN/SMASAC 

(Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania), sendo o almoço o mais 

procurado pelas usuárias do equipamento. Ao longo de 2019, mais de 4.300 marmitas 

produzidas pelo Restaurante Popular foram entregues para o almoço no CIAM. 

 
Mensalmente são realizadas rodas de conversas, denominadas “Café com Elas”, com 

a participação das técnicas e usuárias. Nessas rodas de conversa, são ofertados lanche 

e café, numa estratégia de redução de danos em relação ao uso abusivo de drogas. 

Este é um espaço de diálogo, em que as usuárias podem se expressar e, sobretudo, 

escutar as outras e a si mesmas, estimulando a construção da autonomia por meio da 

problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. 

 
Além dos atendimentos e ofertas rotineiras do equipamento, outras atividades são 

realizadas com as usuárias visando sua inclusão produtiva, aumento de autoestima, 

fortalecimento de vínculos. Ao longo de 2019, 12 (doze) atividades de diferentes 

naturezas foram realizadas, dentre elas oficinas de artesanato e de teatro, dia de beleza 

e feira da EJA. 
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A seguir faremos a exposição por área de atuação no CIAM, onde cada secretaria 

relatou suas atividades com as usuárias do equipamento. 

 
8.2 Inclusão produtiva 

 
 

A promoção de ações de inclusão produtiva para mulheres em uso prejudicial de drogas 

e em trajetória de vida nas ruas, vem sendo construída por meio da realização de 

oficinas com grupos operativos e feiras de artesanato. A estratégia, visa buscar a 

aproximação deste público com atividades do mundo do trabalho. Tem-se buscado criar 

oportunidades de acesso à formação, com cursos profissionalizantes nas áreas de 

jardinagem, construção civil, beleza, auxiliar de cozinha, serviços gerais e trabalho 

doméstico. 

 
Atividades de curta duração também vêm sendo oferecidas no formato de oficinas, para 

estimular a retomada dos vínculos com o mercado de trabalho e a geração de renda. 

Para aumentar a autoestima das participantes, elas foram convidadas a serem modelos 

nos cursos promovidos por Escolas Profissionalizantes com disponibilização de 

tratamentos de cabelo, manicure, maquiagem, depilação, entre outros. 

 
Durante o primeiro semestre de 2019, a SUAIE/SMED (Subsecretaria de Assuntos e 

Investimentos Estratégicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) 

desenvolveu, juntamente com a equipe do CIAM, uma proposta de ações de geração 

de renda/inclusão produtiva. Foi levado em consideração o perfil do público e, por meio 

de rodas de conversa, foram identificadas suas demandas. Abaixo tabela com 

informações sobre as rodas de conversa realizadas com o público: 

 
 

 
DATA 

 

TEMÁTICA 
PREVISTA 

ATIVIDADE 
PREVISTA 

RELATO SOBRE A ATIVIDADE 
EFETIVADA, DESDOBRAMENTOS 

E ENCAMINHAMENTOS 
25/03 Empreendedo 

rismo 
Discussão sobre ação 
empreendedora 
como forma de 
inclusão produtiva 

A exposição do assunto ocorreu de forma 
participativa. Ao final houve a proposta de 
desdobramento para uma oficina rápida 
de customização de roupas como 
oportunidade de geração de renda e 
vivência de ação empreendedora. 

01/04 Mundo do 
trabalho e 
população em 
situação de 
vida nas ruas 

a) A importância do 
trabalho e desafios 
para a PSR- 
População em 
Situação de Rua. 

A atividade contou com equipe da 
Pastoral de Rua: discutiram os avanços 
nas políticas voltadas para o público alvo 
e da importância da participação social 
para  manter  as  conquistas  e promover 
novos avanços. O relato de Rafael, que 
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  b) Elaboração de 

Projeto de Vida 
simplificado em folha 
própria, com registro: 
- onde querem chegar 
no campo   da 
realização pessoal e 
profissional; - O que é 
necessário 
fazer/quais passos 
precisam  para 
alcançar esse 
objetivo, assumindo o 
protagonismo da 
própria vida. 

vivenciou a realidade das ruas, 
superando-a, contribuiu muito para as 
mulheres vislumbrarem perspectivas. Ele 
relatou sua participação do Projeto 
Empreendendo Vidas e os 
desdobramentos do mesmo com os 
grupos Cozinheiros de Rua, Plantação, 
etc. O desenho do Projeto de Vida, partiu 
da importância do resgate da autoestima 
das mulheres. Algumas mulheres 
declararam o desejo de trabalharem 
como diarista, no campo da gastronomia, 
artes e artesanato, entre outras. 

08/04 Projeto de 
Vida 
pessoal/profis 
sional  e 
criação 
oportunidades 
. 

Sequência da 
Elaboração de 
Projeto de Vida, 
integrando as ações 
com as oportunidades 
de qualificação 
(Oficinas SUTE e de 
Arte         Educação), 
outras ações 
realizadas  no 
município)  e 
atendimentos 
promovidos pelo 
CIAM. 

A atividade contou com uma participação 
menor do público, mas foi possível 
elaborar a “carta para si mesma” que 
ficou com a equipe do CIAM. Foi discutida 
uma nova estratégia, incluindo a 
mudança do dia das rodas de conversa 
separado do Café com Elas, com o 
objetivo de uma mobilização específica 
para a atividade de inclusão produtiva. A 
frequência do público é muito oscilante. 

15/04 Mundo do 

trabalho – 

alternativas de 

inclusão 

produtiva 

Bate papo sobre 
oportunidades  no 
campo do 
empreendedorismo, 
economia   popular 
solidária e mercado 
formal,  analisando 
pontos positivos e 
desafios   de  cada 
uma. 

Debate com participação do grupo, 
analisando possibilidades concretas e 
oportunidades na própria PBH. 

Abril/ 
Maio 

“Gênero e 
Economia 
Solidária” 

Geração de renda e 
vulnerabilidades 
relacionadas à 
temática “gênero” 

Discussões relacionadas ao trabalho, 
risco e prevenção à violência, direitos, 
igualdade de gênero. 

Maio Economia 
Popular 
Solidária 

Esclarecimento sobre 
Economia Popular 
Solidária e o 
funcionamento do 
Centro Público. 

Discussão temática, esclarecimentos e 
apresentação do funcionamento do 
Centro Público de Economia Solidária e 
do Fórum Municipal. 

Fonte: Subsecretaria de Assuntos e Investimentos Estratégicos da SMDE 

 
 

A partir disso, foram ofertadas capacitações promovidas pela Subsecretaria de Trabalho 

e Emprego da SMDE (SUTE/SMDE) e pelo Instituto Yara Tupynambá, além de oficinas 

ofertadas pelo Programa Escola Integrada da SMED. 

 
Com isso, gerou-se um movimento que mobilizou as mulheres e contribuiu para a 

formação do grupo “Elas por Elas”, um grupo de mulheres atendidas no CIAM, que se 
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organizou para participar de atividades de inclusão produtiva como a Feira da EJA que 

aconteceu no Mercado Lagoinha, em meados junho de 2019, e posteriormente alcançou 

outros espaços de comercialização. 

 
Tem-se como diretriz na inclusão produtiva, o fomento à formação de grupos e de 

iniciativas de economia solidária para criar oportunidades de geração de renda, como a 

criação de feiras, somada à promoção da empregabilidade deste público, junto à 

iniciativa privada e em empresas contratadas pelo município. Além, da realização de 

ações itinerantes do SINE no território, promovendo o cadastro e encaminhamento do 

público para vagas de emprego, esses também são caminhos a serem trilhados em 

busca da inclusão produtiva. 

 
8.3. Educação de Jovens e Adultos - EJA/CIAM – SMED 

 
 

A modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA) é regulamentada em Belo 

Horizonte desde o ano de 2003 sob a Resolução nº 001/2003 de 5 de junho do CME/BH 

(Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte). A Turma EJA / CIAM iniciou suas 

atividades na segunda quinzena de novembro de 2018, ocupando duas amplas salas 

do equipamento. 

 
A turma EJA / CIAM foi organizada a partir da divulgação e convite para as usuárias do 

equipamento, que desejassem dar continuidade à escolarização, início ou conclusão do 

Ensino Fundamental, com atendimento de turma única multisseriada. As mulheres que 

já tinham concluído o Ensino Médio, ou mesmo algumas que já haviam iniciado ou 

concluído uma graduação, foram convidadas a participar, pois, a turma funciona 

também como espaço para estudo e pesquisa na internet. 

 
Quando a turma foi constituída, as mulheres matriculadas, foram, aos poucos, criando 

vínculos e memórias afetivas, sendo que algumas mantinham ótima frequência no início 

do processo educativo. Porém, a frequência foi bem instável para a maioria delas. No 

decorrer do ano de 2019 tivemos 15 alunas na alfabetização e 08 na certificação. Com 

um total de 23 alunas passando pela turma de EJA, foram 11 registros de abandono e 

5 registros de afastamento por transferência. 

 
As atividades escolares foram produzidas de acordo com a etapa de aprendizagem de 

cada estudante, além dos projetos “Curso de Teatro”, “Café com Elas”, “Oficinas de 

Artesanato” e “Produção Criativa” que ocorreram no CIAM no ano de 2019 em 
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articulação com a EJA. 

 
 

A EJA/CIAM está vinculada à Escola Municipal Belo Horizonte na Diretoria de Educação 

da Regional Noroeste. A perspectiva para 2020 é que se continue o trabalho junto a 

esse público. 

 
8.4. Atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SMSA 

 
 

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte (SMSA/PBH) oferta no 

CIAM uma proposta de cuidado em rede, articulado com os demais pontos de atenção 

do SUS-BH, para as mulheres em uso prejudicial de álcool e outras drogas e em 

trajetória de vida nas ruas, que buscam o equipamento por demanda espontânea ou 

encaminhadas pelos outros pontos de atenção da rede de cuidados. De acordo com 

suas necessidades identificadas e a partir da construção conjunta com as próprias 

usuárias, são elaboradas as propostas de acompanhamento subsequente. 

 
Há uma equipe multiprofissional, articulada e disponível para a atenção e assistência à 

saúde das mulheres que procuram o equipamento. O cuidado se inicia a partir dos 

profissionais que trabalham no CIAM. A atenção é dispensada desde o acolhimento, 

passando por uma escuta qualificada às mulheres, e, encaminhamentos direcionados e 

responsáveis, junto aos demais serviços da Rede SUS-BH, de acordo com suas 

necessidades. 

 
A atenção também é compartilhada pelos profissionais das equipes de apoio, que 

contribuem para a captação, mediação e intervenções, junto às mulheres, na 

perspectiva da Redução de Danos, como o Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas 

Contra a Aids, Agentes Comunitários de Saúde e profissionais das Equipes de 

Zoonoses. 

 
Os quatro Consultórios de Rua do SUS-BH, acompanharam, em 2019, cem (100) 

mulheres também atendidas pelo CIAM, conforme tabela abaixo: 
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Distribuição das mulheres acompanhadas pelos Consultórios de Rua do SUS-BH, que 

foram atendidas no CIAM em 2019 

CONSULTÓRIO DE RUA MULHERES ATENDIDAS 

CR Centro Sul 43 

CR Noroeste 44 

CR Norte 4 

CR Oeste 9 

Total 100 

Fonte: Coordenação do Consultório de Rua CSM, DIAS - SUASA- SMSA/PBH. 

 

 
O cuidado às mulheres deve ser continuado fazendo-as chegar até os Centros de 

Saúde, na unidade mais próxima ao ponto de fixação das mesmas, visando a vinculação 

dessas às Equipes de Saúde de referência, para o desenvolvimento de um Projeto 

Terapêutico Singular, que busca elencar necessidades, planejá-las e realizá-las ao 

longo do tempo. O acompanhamento, longitudinalmente, de cada mulher, deverá ser 

feito por essa equipe. 

 
A Saúde disponibiliza várias estratégias para qualificar a atenção necessária e 

dispensada às mulheres no CIAM: supervisão clínica; reuniões de equipe e ampliada; 

capacitação dos profissionais através da educação continuada e formação em Redução 

de Danos; reuniões técnicas das equipes para atualização de fluxos da Rede e 

aplicação dos protocolos clínicos-assistenciais; aproximação entre serviços, em 

especial com o SAMU, e os de urgência e crise da Saúde Mental, com discussões 

técnicas de temas afins; reuniões de alinhamento sobre as políticas de saúde junto à 

Diretoria Regional de Saúde Noroeste; supervisão da Gerência de Atenção à Saúde 

(GAERE NO) e da Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS) da Subsecretaria de 

Atenção à Saúde (SUASA), da SMSA/PBH. 

 
Durante o ano de 2019, foram realizadas ações promovidas pela Saúde com apoio das 

demais Secretarias: vinte e quatro (24) reuniões do Núcleo Intersetorial Regional 

Noroeste para discussão de casos de maior complexidade sócio-sanitária e construção 

de propostas de intervenção e apoio das diversas políticas públicas do município; a ação 

integrada e intersetorial “Integra POP Rua Mulher”; o “Varal Solidário e Prevenção” e 

doações de roupas, adornos e itens de utilidade para as mulheres, entre outras ações 

de apoio e intersetoriais. 
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No período entre setembro e dezembro de 2019, foram captadas 14 gestantes e 5 

puérperas dentre as usuárias do CIAM. Os dados anteriores ainda estão sendo 

processados. 

 
Na percepção dos profissionais dos Consultórios de Rua: 

“É notória a modificação do estado dos corpos das mulheres que circulam nas 

mediações da Rua Itapecerica, após a chegada do CIAM no território. O fato de 

encontrarem um ponto de apoio para descansar o corpo em segurança, e promover 

intervalos do uso abusivo de drogas e um intervalo das dinâmicas de violência no 

território, apresentou perspectivas produtivas, principalmente de autocuidado em 

interface com as outras ofertas de outras políticas públicas no próprio equipamento. 

Ao longo dos meses, as mulheres começaram a marcar encontro com CdeR na porta 

“da casa rosa” e a divulgar a “casa rosa” para outras mulheres de seu convívio. Foi 

percebido que a oferta de banho, almoço, e um lugar para dormir produziu efeitos que 

viabilizaram a organização de outras demandas mais complexas, para elas, como de 

acesso ao Centro de Saúde, acompanhamento do CdeR em relação a UBS, CTA, ao 

Cersam AD, orientações sobre fluxo na rede, abrigo, orientações quanto a tratamento 

de ISTs/AIDS, entre outros serviços públicos. O CdeR observou também uma 

intensificação da circulação de mulheres trans na Rua Itapecerica, demonstrando a 

garantia de acesso de mulheres cis e trans no equipamento CIAM, demarcou uma 

ampliação do acesso ao cuidado desse público. Além disso, outrora, as mulheres trans 

eram vistas em menor número na Rua Itapecerica, mais no turno da noite, para o circuito 

da prostituição, comércio e uso de drogas. Com a chegada do CIAM, passaram a ser 

vistas durante o dia, muitas vezes em grupos, indo ao CIAM para buscar orientações, 

frequentar ao EJA e promoverem seu autocuidado. 

Após seis meses, foi observada uma maior circulação de mulheres de outros territórios 

que viriam exclusivamente para serem acolhidas/atendidas no CIAM, demonstrando o 

interesse das mesmas por esse tipo de cuidado. Essas mulheres, ao transitarem pela 

Rua Itapecerica, também reconhecem o CdeR como um equipamento de saúde, sendo 

algumas também acompanhadas por outras equipes do CdeR, principalmente da Norte 

e Centro Sul. Sempre interagem com a equipe do CdeR e demandam insumos. 

Portanto, o CIAM impactou de modo bastante positivo a promoção do cuidado, na 

perspectiva da redução de danos, sendo um ponto de apoio importante para as 

usuárias, que são de todas as partes da cidade. É notória uma maior organização das 

mesmas, mediante as ofertas integradas do CIAM com as UBS, em especial com o 

Centro de Saúde São Cristóvão, com CdeR e com outros vários equipamentos da Rede 

de Saúde Mental da SMSA.” (Equipe do Consultório de Rua Noroeste) 
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Mesmo localizado na cena de uso mais conhecida da cidade, na Região Noroeste, o 

CIAM atende mulheres de todas as regiões da cidade. Em relação à região Noroeste, a 

frequência e a distribuição do atendimento às mulheres e a vinculação aos Centro de 

Saúde dessa Regional, representam um quantitativo maior de usuárias que é 

apresentado na tabela 2 que segue: 

 
 

 
ATENDIMENTOS DAS USUÁRIAS DO CIAM, DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM 

OS CENTROS DE SAÚDE DA DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE NOROESTE DA 

SMSA, NO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2019. 

CENTROS DE SÁUDE 
TOTAL DE 

ATENDIMENTOS 

% DO TOTAL DE PESSOAS 

ATENDIDAS NO CIAM 

Bom Jesus 1 0,24 

Califórnia 1 0,24 

Carlos Prates 1 0,24 

Dom Bosco 3 0,72 

Dom Cabral 0 0,00 

Elza Martins 2 0,48 

Ermelinda 5 1,20 

Gloria 3 0,72 

Jardim Filadélfia 1 0,24 

Jardim Montanhês 1 0,24 

João Pinheiro 0 0,00 

Padre Eustáquio 1 0,24 

Pedreira Prado Lopes 57 13,70 

Pindorama 1 0,24 

Santos Anjos 6 1,44 

São Cristóvão 114 27,40 

TOTAL DS 197 47,36 

FONTE: Planilha nominal da população que frequenta o CIAM, enviada pelos profissionais e atendimentos 

realizados no SISREDE em 2019, DRES NO, DIAS-SUASA-SMSA/PBH. 
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8.5. Atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Direitos de Cidadania- SMASAC 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Direitos de 

Cidadania (SMASAC) oferta atenção socioassistencial por meio das unidades, serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais integrantes do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). O modelo de atenção, organizado em dois níveis de 

proteção - Proteção Social Básica e Proteção Social Especial -, configura o campo em 

que se busca materializar as seguranças socioassistenciais como direitos. Constituem 

diretrizes para acesso aos direitos, a integralidade do atendimento e a atuação em rede. 

 
No território do Complexo da Lagoinha, a inserção do público na rede socioassistencial 

é realizada, principalmente, pela atuação do Serviço Especializado em Abordagem 

Social (SEAS) integrante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). Esse serviço, destinado às pessoas em situação de rua, é ofertado de forma 

continuada, de segunda a sexta feira nos três turnos, com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa na perspectiva da garantia dos direitos e da 

defesa da vida, sendo seus objetivos: 

 
I- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de 

serviços e a benefícios socioassistenciais; 

 
II- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações 

e relações estabelecidas com as instituições; 

 
III- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado; 

IV- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 

Na Tabela abaixo são apresentadas as ações de abordagem às pessoas em situação 

de rua realizadas no complexo da Lagoinha pelo SEAS durante o ano de 2019. 
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ABORDAGEM À POPULAÇÃO DE RUA NO COMPLEXO DA LAGOINHA EM 2019 

MÊS NÚMERO DE ABORDAGENS 

JANEIRO 0 

FEVEREIRO 0 

MARÇO 0 

ABRIL 85 

MAIO 87 

JUNHO 74 

JULHO 71 

AGOSTO 263 

SETEMBRO 323 

OUTUBRO 129 

NOVEMBRO 106 

DEZEMBRO 69 

TOTAL 1207 

Fonte: Planilha de monitoramento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SMPOG 

 
A rede socioassistencial de referência para o território do Complexo da Lagoinha, e que 

também constitui retaguarda institucional para as ações do SEAS, compreende as 

seguintes unidades do SUAS: 

• Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); 

• Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); 

• Centros de Referência da População de Rua (Centros Pop); 

• Unidades de Acolhimento Institucional. 

 
 

8.5.1. Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

 
 

Unidade pública de abrangência local que se caracteriza como porta de entrada do 

SUAS, localizada em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os 

serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais, com o objetivo de prevenir 

situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os CRAS Pedreira Prado 

Lopes e Vila Senhor dos Passos são as unidades de proteção básica de referência para 

o território do Complexo da Lagoinha. Por meio de atendimentos particularizados e 

coletivos, o CRAS organiza e articula a rede socioassistencial promovendo a sua 

integração com as outras políticas e o acesso dos seus usuários aos serviços e 

benefícios socioassistenciais, assim como a sua inscrição no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. 
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Serviços ofertados: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Programa Maior 

Cuidado. 

Público atendido: famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas 

com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no 

Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação 

continuada (BPC), entre outros. 

 
8.5.2. Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

 
 

Unidade pública de abrangência regional que oferta serviços especializados para 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, 

promovendo, em articulação com a rede socioassistencial, com as demais políticas 

públicas e com órgãos de defesa de direitos, ações que possam contribuir para 

assegurar proteção social e atendimento às pessoas em situação de violência, visando 

sua integridade física, psíquica e social. Por meio de atendimentos particularizados e 

coletivos atua para fortalecer os vínculos familiares, a capacidade protetiva e as redes 

sociais de apoio à família bem como reduzir agravos e prevenir a reincidência de 

violação de direitos. O CREAS Noroeste é a unidade de proteção social especial de 

média complexidade de referência para o território do Complexo da Lagoinha. 

 
Serviços Ofertados: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS); Serviço de 

Proteção Social aos Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas e 

Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. 

Público atendido: famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com 

violação de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de 

rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; 

descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de 

violação de direitos; cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras situações de 

riscos pessoais e sociais. 
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8.5.3. Centros de Referência para a População de Rua 

 
 

Unidade pública de abrangência municipal destinada ao atendimento especializado às 

pessoas em situação de rua. Realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e 

atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem a autonomia, o 

protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. Essa unidade 

também funciona como ponto de apoio para pessoas em situação de rua, promovendo 

o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e 

provisão de documentação. Os Centros POP Centro Sul e Leste são referência para o 

território do Complexo da Lagoinha. 

 
8.5.4. Unidade de Acolhimento Institucional 

 
 

Unidade pública de abrangência municipal que oferece acolhimento em diferentes tipos 

de equipamentos, destinados a famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 

ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. Funciona como moradia provisória 

até que a pessoa possa retornar à família ou alcance a sua autonomia. A organização 

da unidade deve garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à 

diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero, orientação 

sexual e identidade de gênero. O atendimento prestado é particularizado e em pequenos 

grupos, e deve favorecer a autonomia, o convívio familiar e comunitário, bem como a 

utilização dos serviços disponíveis na comunidade. 

 
As unidades de acolhimento institucional do SUAS-BH constituem referência para o 

território do Complexo da Lagoinha, com destaque para: a Casa de Passagem Tia 

Branca, Abrigo São Paulo, as Unidades de Acolhimento Familiar Pompéia e Granja de 

Freitas, as seis Unidades de Acolhimento para Adultos - 4 para Homens e 2 para 

Mulheres- e a Casa Pós Alta Hospitalar. 

 
Público atendido: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias afastados 

temporariamente do seu núcleo familiar e/ou comunitários e que se encontram em 

situação de rua, abandono, ameaça ou violação de direitos. 

 
8.5.5. Benefícios socioassistenciais 

 
 

Os benefícios socioassistenciais integram a política de Assistência Social constituindo 

um direito do cidadão. São divididos em duas modalidades: o Benefício de Prestação 
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Continuada da Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais. O Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) garante a transferência mensal de 1 

(um) salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência 

de qualquer idade. Os Benefícios Eventuais são caracterizados por serem 

suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias em casos de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública. 

 
8.5.6. Programa Bolsa Família 

 
 

Programa de transferência de renda que contribui para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. 

 
Na tabela a seguir é apresentado o quantitativo de pessoas em situação de rua que 

participam do Bolsa Família, com o CadÚnico atualizado nos últimos 12 meses 

 

FONTE: GOVERNO FEDERAL – MDS / CADASTRO ÚNICO. Belo Horizonte, Janeiro de 2020 

 

 
8.5.7. Programa Bolsa Moradia 

 
 

Programa Bolsa Moradia tem a finalidade de assegurar a seus beneficiários o 

assentamento em imóvel dotado de condições de habitabilidade. É executado pela 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) e conta com a 

colaboração técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 



38 
 

 

e Cidadania – SMASAC. 

 
 

No âmbito do SUAS-BH, o Programa Bolsa Moradia abrange pessoas com trajetória de 

rua e/ou em situação de rua que possuam condições suficientes de autonomia para gerir 

uma moradia, sendo o acesso ao programa realizado por meio de Processo de 

Habilitação e Classificação, de acordo com disponibilidade orçamentária. 

 
9. Espaços Urbanos Seguros 

 
 

A revitalização do espaço é importante tanto para convivência comunitária quanto para 

viabilizar o atendimento local das equipes do Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas 

Contra a Aids e da Abordagem Social, humanizando o atendimento e possibilitando um 

contato melhor com o público alvo. 

 
Com a revitalização da Rua Araribá, iniciou-se um processo coletivo em parceria com a 

comunidade local para a promoção de atividades culturais (oficinas de artes, esportes e 

lazer) e para a realização de feiras para a comercialização inclusive dos produtos 

produzidos pelas usuárias atendidas pelo projeto. Através deste eixo, busca-se 

favorecer atividades que permitam a presença de um maior número de pessoas 

convivendo na rua, promovendo tanto a proteção social quanto a vigilância natural do 

espaço público. 

 
Ainda em relação à revitalização do espaço onde se localiza a cena de uso de drogas 

na rua Araribá, destacamos a importância da presença preventiva da Guarda Municipal 

neste espaço, implementada desde setembro de 2019. O reforço das rondas 

preventivas vem proporcionando, desde então, maior proteção para o público, tendo em 

vista que muitas mulheres que ali se encontram são vítimas de violência doméstica, de 

gênero e sexual. 

 
9.1 Revitalização de espaço público 

 
 

A intervenção para a promoção da cidadania através da mobilização comunitária 

demandou a elaboração de um plano local para a capacitação de gestores que 

promovam a revitalização do espaço público. O processo de formação de gestores, 

serviços e instituições locais sobre uso abusivo de crack e outras drogas, e de violências 

de gênero e sexual contra a mulher será viabilizado por meio da formação em cursos 

presenciais, palestras, participação em oficinas de mulheres vítimas de violência e 
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grupos de discussão de casos. A partir do segundo semestre de 2020, a Fundação João 

Pinheiro coordenará e realizará essas atividades, tanto comunitárias quanto com o 

corpo técnico da prefeitura. 

 
A aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos pelos participantes serão voltados 

para o planejamento, gestão e monitoramento de políticas e programas locais de 

prevenção do crime e da violência, com foco no uso e abuso de drogas. Desta forma, 

haverá a formação de multiplicadores e lideranças para a gestão local de políticas e de 

programas de prevenção ao uso e abuso de drogas. 

 
 

9.2. Intervenção urbana e promoção da cidadania: 

 
 

A elaboração de um projeto arquitetônico para a Rua Araribá foi o ponto de partida para 

a modificação da Cena de Uso de Crack e outras Drogas, transformando o local em 

espaço de convivência e circulação. 

 
Uma intervenção urbana foi planejada a partir de uma atuação conjunta da Diretoria de 

Urbanismo e Espaço Público da Subsecretaria de Planejamento Urbano 

(DUEP/SUPLAN) com a SMSP, analisando as questões relativas à segurança no local 

e as possibilidades de melhorias urbanísticas para requalificar o espaço da rua Araribá, 

potencializando a sua utilização para atividades coletivas e promovendo a convivência 

comunitária. 

 
Através da SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital), foi feita a 

ampliação dos passeios, a colocação de mobiliário urbano, como lixeiras e ponto de 

ônibus, jardineiras e a instalação de iluminação adequada, brinquedos e uma Academia 

a Céu Aberto. 
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Projeto elaborado pela equipe técnica da SMPU-DUEP 

 
 

 
O Projeto Gentileza promoveu a pintura do muro do Conjunto IAPI junto com artistas de 

Belo Horizonte, no dia 20 de março de 2019, quando mais de 1.200 metros de muro do 

Conjunto, nas ruas Araribá e José Bonifácio, foram pintados por 100 grafiteiros de toda 

capital. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Vários passos ainda serão trilhados nesta mudança, como: 

 
 

 A implantação de Feira de Artes, Artesanato e Gastronomia local, que consistirá 
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na montagem de uma feira de rua que, além de criar espaço para as mulheres 

comercializarem seus produtos, garantirá a revitalização da cena de uso e a 

criação de uma área de convivência com a comunidade; 

 
 A realização do Curso Promotoras Populares de Defesa Comunitária para 

formação de mulheres multiplicadoras de práticas cidadãs, de apoio comunitário 

e de defesa dos direitos humanos, principalmente no que se refere à condição 

feminina e às relações de gênero, a ser realizado no segundo semestre de 2020. 

 
 A elaboração de um Plano local com a participação comunitária, para agregar 

sugestões e propostas da comunidade para utilização do espaço público. 

 
Vale destacar que a comunidade tem se mobilizado a partir das propostas do projeto. 

Na semana da criança, em outubro de 2019, foi realizado um grande evento, 

denominado Ação Comunitária Brincando na Rua, que surgiu de uma ideia de uma 

liderança comunitária e foi abraçado por vários órgãos da Prefeitura. O evento foi 

organizado por moradoras da PPL com a colaboração dos equipamentos municipais de 

base local CRAS, Centro de Saúde, Escola Profissionalizante, Centro Cultural, 

Programa BH é da Gente, CIAM, Guarda Municipal. No final de 2019, o mesmo grupo 

de lideranças organizou também uma festa de Natal para comunidade. 

 
Esse tipo de organização é muito importante para que a comunidade retome o convívio 

coletivo como parte do seu cotidiano, produzindo uma sensação maior de segurança 

pela ocupação dos espaços públicos. 

 
Vale destacar também a reativação do Projeto Regenerados, um espaço tradicional da 

PPL que já foi ocupado por um abrigo Municipal, pela Igreja Batista da Lagoinha e hoje 

por esse Projeto, que é coordenado por uma liderança comunitária. As atividades 

estavam para ser encerradas, quando o Projeto Cenas de Uso iniciou suas atividades 

na comunidade. A partir de uma manifestação da liderança comunitária que coordena o 

Ação Regenerados, foram feitas várias visitas com presenças de secretários municipais, 

e o projeto se revitalizou, com o apoio da prefeitura, mas principalmente com o esforço 

destas lideranças locais, que se sentiram mais seguras, mais fortes e mais apoiadas. 

 
Essas ações demonstram como a implantação de um projeto tem um alcance para além 

de suas propostas iniciais, o que vem ocorrendo no caso do Projeto de Intervenção 

Qualificada em Cenas de Uso de Crack na Lagoinha. 
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9.3 BH é da Gente, núcleo Lagoinha - SMEL 

 
 

Instituído pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Decreto 16.732/2017, o programa foi 

implementado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) com a proposta 

de expandir a promoção das atividades de lazer, cultura e  esportes  nas  vias  

públicas da cidade. Atualmente, o programa é realizado em quatro localidades, com 

interrupção do trânsito de veículos nos trechos das vias que são fechadas para a 

ocupação dos espaços pela população. 

 
No eixo da promoção de espaços urbanos seguros, foi implantada na Rua Araribá uma 

unidade do programa “BH é da Gente”. Com isso, a prefeitura visa ampliar o acesso da 

população a atividades saudáveis e diversificadas de lazer ao ar livre, fomentando a 

popularização de um estilo de vida mais ativo, oferecendo atividades esportivas e 

recreativas gratuitas, de interesse público e de boa qualidade. 

 
O programa abre o espaço urbano para o convívio social saudável e a realização de 

oficinas, aulões e eventos, com uma programação gratuita, variada e divertida aos 

domingos e oferece oficinas abertas ao público de todas as idades, com sistema de 

rodízio entre as unidades, nas seguintes modalidades: 

 
 Esportiva (Futebol, vôlei, basquete e/ou similares); 

 
 Ginástica circense (equilibrismo, malabarismo, acrobacias e/ou similares); 

 
 Jogos, brinquedos e brincadeiras (corda, arco, amarelinha, jogo da velha, 

dominó, xadrez, dama, futebol de botão e/ou similares); 

 Recreativa (brinquedos infláveis, cama elástica e/ou similares). 

 
Implementado em abril de 2019, o “BH é da gente” na rua Araribá já beneficiou 3.084 

pessoas, por meio de atividades intersetoriais que envolveram SMEL, SMSA, SMED, 

SMASAC e SMC. Na tabela abaixo, tem-se todas as atividades realizadas pelo 

programa ao longo de 2019 na Lagoinha: 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1184555
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RESUMO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS 

PROGRAMA BH É DA GENTE - RUA ARARIBÁ - 2019 

 
MÊS 

Nº de 

atendim 

entos 

 
DATA 

ATIVIDADES 

INTERSETORIAIS 

(SMSA, SMED, SMASAC, 

SMC) 

 
ATIVIDADES SMEL 

Abril 200 28 Abertura – Todas as 

secretarias presentes 

Oficina Recreativa 

 
 
 

 
Maio 

 
 
 

 
360 

05 SMSA – Ação de apoio a 

saúde da família - NASF 

Oficina Recreativa 

12 SMED – Não houve ação Oficina Recreativa e Oficina de 

Brincadeiras 

19 SMASAC – Campanha contra 

o abuso sexual de crianças e 

adolescentes 

Oficina de Circo 

26 SMC – Apresentações 

artísticas 

Oficina Recreativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Junho 

 
 
 
 
 
 
 

 
400 

02 SMSA – Realização de 

aferição de pressão e 

glicemia; orientação e 

promoção da saúde; testes 

rápidos de Sífilis e Hepatite 

Oficina de Brincadeiras 

09 SMED – Apresentações 

culturais de grupos de dança 

da E.A., Crossfit e aula de 

dança 

Oficina Recreativa 

16 SMASAC – Ação em prol dos 

direitos e cidadania da 

comunidade LGBT 

Oficina Recreativa 

23 SMC – Show de talentos da 

comunidade 

Oficina Recreativa 

30  Oficina Recreativa e Oficina de 

Circo 

 
 
 
 

Julho 

 
 
 
 

560 

07 SMSA – Ação educativa da 

saúde bucal 

Oficina Recreativa 

14 SMED – Demonstração de 

modalidades esportivas da 

E.I. 

Oficina de Brincadeiras 

21 SMASAC – Atividades 

informativas sobre o Dia 

Mundial do Trabalho Infantil 

Oficina de Circo 

28 SMC - Show de talentos da 

comunidade 

Oficina de Brincadeiras 

 
 

Agosto 

 
 

390 

04 SMSA – Ação de 

sensibilização contra as 

Infecções sexualmente 

transmissíveis (IST´s) 

Oficina de Brincadeiras 

11 SMED – Dança de salão e 

aulão de ritmos 

Oficina Recreativa e Oficina de 

Circo 
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  18 SMASAC – Apresentação de 

Blocos Carnavalescos 

Oficina Recreativa 

25 SMC – Apresentações 

musicais 

Oficina de Brincadeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 

 
 
 
 
 
 
 
 

345 

01 SMSA - Realização de 

aferição de pressão e 

glicemia; orientação e 

promoção da saúde; 

Orientações posturais 

Oficina de Circo e Oficina 

complementar 

08 SMED – Aulão de dança Oficina Recreativa 

15  Oficina de Circo e Oficina 

complementar 

22 SMC - Show de talentos da 

comunidade 

Oficina de Brincadeiras 

29 SMASAC – Divulgação do 

curta: “Eu, Pedreira”, 

apresentação de artistas com 

pernas de pau e show musical 

Oficina Recreativa 

 
 
 
 
 

Outubro 

 
 
 
 
 

355 

06 SMSA – Confecção de 

brinquedos com material 

reciclado 

Oficina de Brincadeiras 

13 SMED – Vivência de 

movimentos básicos de ritmos 

de dança de salão 

Oficina de Circo e Oficina 

complementar 

20 SMASAC – Oficina de 

percussão e blocos 

carnavalescos 

Oficina Recreativa, algodão 

doce e pipoca 

27 SMC – Apresentações 

musicais 

Oficina Recreativa 

 
 

 
Novembro 

 
 

 
180 

ENEM SMSA -  

ENEM SMED -  

17 SMASAC – Apresentação de 

blocos carnavalescos 

Oficina de Circo e Oficina 

complementar 

24 SMC – Informações não foram 

passadas 

Oficina de Circo 

 
 
 

 
Dezembro 

 
 
 

 
294 

01 SMSA - Realização de 

aferição de pressão e 

glicemia; orientação e 

promoção da saúde; 

Orientações posturais 

Oficina Recreativa 

08 SMED – Apresentação de 

Dança de Rua 

Oficina de Circo 

15 SMASAC - – Apresentação de 

blocos carnavalescos 

Oficina Recreativa 

TOTAL 3.084    

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL 
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9.4 Ações fiscais de gestão do espaço urbano junto às pessoas em situação de 

rua- SUFIS/SMPU 

 
Planejar, coordenar e monitorar ações que visem a observância do cumprimento da 

legislação urbanística e ambiental do município, são as principais tarefas da 

Subsecretaria de Fiscalização (SUFIS) da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

(SMPU). O objetivo da pasta, é propor ações educativas e fiscais voltadas ao 

ordenamento urbano de forma a contribuir para a qualidade de vida dos belo- 

horizontinos. 

 
Está entre as diretrizes da fiscalização integrada garantir o ordenamento e a correta 

utilização do espaço urbano do município, além de buscar despertar o espírito de 

civilidade no belo-horizontino, por meio de ações educativas. 

 
No polígono da Lagoinha, ao longo do ano de 2019, foram identificados 16 pontos com 

presença de abrigos provisórios de pessoas em situação de rua, nos seguintes 

logradouros: 

 
 Avenida Dom Pedro II n.69 

 Avenida Presidente Antônio Carlos n.1197 

 Avenida Presidente Antônio Carlos n.561 

 Conjunto IAPI 

 Rua Adalberto Ferraz n.141 

 Rua Araribá 

 Rua Carajás n.43 

 Rua Itapecerica 02(Passarela da Lagoinha) 

 Rua João Carvalhais de Paiva n.147 

 Viaduto Angola 

 Viaduto República do Congo 

 Viaduto Nansen Araújo 

 Viaduto Senegal 

 Rua José Bonifácio 

 Rua Carajás 

 Viaduto Senegal (Alça) 

 

Conforme se vê na planilha baixo, os fiscais da SUFIS tiveram relevante atuação no 
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território da Lagoinha em 2019, realizando 61 encaminhamentos e 29 ações 

transversais. Também por isso, foi possível identificar a redução de mais de 30% de 

abrigos provisórios em logradouros públicos dentro do polígono. 

 
 

Relatório e dados – Ações de Fiscalização de Gestão dos Espaços Públicos 

Junto às Pessoas em Situação de Rua 

Dados Quantitativo 

Abrigos Provisórios no logradouro Público no início de 

2019 

 
51 Abrigos Provisórios 

 
Abrigos Provisórios no Logradouro público no fim de 2019 

 
34 Abrigos Provisórios 

Pessoas em Situação de Rua Impactadas Pelas Ações 

Fiscais de Gestão do Espaço Público em 2019 

 
73 pessoas 

Mulheres: 25 Mulheres 

Homens: 49 Homens 

Estão em Casais: 19 Casais 

Mulheres atendidas no CIAM que são alvos das ações no 

território 

 
04 Mulheres 

Encaminhamentos Diretos e Indiretos realizados pelas 

equipes de fiscalização de Gestão dos Espaços Públicos 

 
 

61 Encaminhamentos 

Ações transversais (transporte, guarda de pertences, 

acompanhamento e visitas para reinserção em moradias) 

 

29 Ações 

Fonte: Subsecretaria de Fiscalização da SMPU 

 
 

10. Segurança Pública e Justiça 

 
 

O Eixo Segurança Pública e Justiça propõe ações articuladas e uma gestão 

coordenada, promovendo diálogo constante entre as autoridades representantes das 

esferas de Governo, de Justiça e de Proteção Social, com alinhamento de 

procedimentos e informações acerca do uso de crack em Belo Horizonte. 

 
Dentre as várias articulações realizadas no ano de 2019, destaca-se o diálogo 

permanente com a Polícia Militar e o Ministério Público dos Direitos Humanos, sempre 

solicitando informações acerca do andamento do projeto. Também já foram iniciadas 

articulações com a Defensoria Pública de Minas Gerais por meio do NUDEM em relação 

as mulheres em situação de violência. 



47 
 

 
 
 

Uma ação fundamental de Segurança foi a instalação de uma base da Guarda Municipal 

na Praça do Peixe, por meio da Operação Sentinela. Uma ação preventiva que fortalece 

a presença dos guardas municipais na Lagoinha, atuantes na Praça Vaz de Melo, no 

viaduto do metrô e na área entre a Praça do Peixe até a Estação SENAI do MOVE. A 

Operação se destaca pelo resultado positivo alcançado e é uma das ações da Secretaria 

Municipal de Segurança e Prevenção mais elogiadas pela população, e é fundamental 

para garantir a convivência comunitária e o acesso ao espaço público com respeito aos 

direitos de todos. 

 
Outra ação muito importante, foi a fiscalização de estabelecimentos que comercializam 

cabeamento, na região da Lagoinha. De uma parceria entre a Guarda Municipal e a 

SUFIS/SMPU, foi realizado o levantamento dos estabelecimentos que comercializam 

esse tipo de produto no território, o que desencadeou uma grande operação da Polícia 

Civil, onde foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em ferros-velhos e 

casas de suspeitos. Participaram desta ação equipes da Guarda Municipal, Receita 

Estadual, Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Cemig, Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU) e empresas de telefonia. 

 
Além disto, foi organizado pelo COP, SLU e Coordenação Regional Noroeste uma ação 

para fiscalização do descarte de inservíveis na rua Araribá. Com articulação da Guarda 

Municipal, uma forte atuação a SLU e com a mobilização comunitária, foi realizado um 

trabalho para extinguir o “bota fora” da Rua Araribá. Nessa ação, notou-se que muitos 

carros ali encontrados vinham de fora do território, e que o local para despejar entulhos 

e lixo, exigindo para além da conscientização social, sendo necessária uma ação de 

fiscalização e controle. 

 
Vale ressaltar que neste eixo a atuação é prioritariamente preventiva, criando 

possibilidades para intervir em diferentes contextos e condições que produzem 

violências, antes que o crime aconteça. O objetivo da Segurança, nesse sentido, é 

garantir a convivência comunitária e a atenção ao público vulnerável com a produção 

de sensação coletiva de segurança. 

 
10.1. Atuação da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) 

 
 

A Guarda Civil Municipal vem atuando de forma robusta no território da Lagoinha. 

Durante o ano de 2019, foram realizados quase 5.000 patrulhamentos preventivos 
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nos próprios municipais na região, com uma média de 406 patrulhamentos por mês, 

como mostra a tabela abaixo: 

 
 

Patrulhamento Preventivo realizado pela 

GCMBH nos próprios municipais dentro do 

polígono 

Janeiro 244 

Fevereiro 257 

Março 374 

Abril 480 

Maio 534 

Junho 409 

Julho 376 

Agosto 450 

Setembro 579 

Outubro 429 

Novembro 416 

Dezembro 324 

Total 4.872 

Fonte: Inspetoria de Estatística da SMSP 

 
 

Um relevante indicador que demonstra a efetividade Projeto de Intervenção Qualificada 

em Cenas de Uso de Crack no território, é a brusca queda nas ocorrências de crimes e 

contravenções, registradas pela GCMBH em 2019, quando comparadas com 2018. De 

um ano para o outro, conforme se vê na tabela que segue, houve uma redução de 70% 

dessas ocorrências. 
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Ocorrências de crimes ou contravenções 

registradas pela GMBH no polígono da Lagoinha 

Mês 2018 2019 Variação 

Janeiro 5 2 -60% 

Fevereiro 9 1 -89% 

Março 11 1 -91% 

Abril 8 2 -75% 

Maio 7 5 -29% 

Junho 3 3 0% 

Julho 6 1 -83% 

Agosto 10 0 -100% 

Setembro 9 3 -67% 

Outubro 10 5 -50% 

Novembro 13 1 -92% 

Dezembro 7 5 -29% 

Total Geral 98 29 -70% 

Fonte: Inspetoria de Estatística da SMSP 

 
 

A redução no registro de ocorrências pela GCMBH ocorreu em todos os meses, quando 

comparado o ano de 2019 com 2018, com exceção de junho, em que o quantitativo não 

se alterou, como bem ilustra o gráfico abaixo: 

 

Fonte: Inspetoria de Estatística da SMSP 
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11. Considerações Finais 

 
Uma população com inúmeras vulnerabilidades torna-se um desafio para os serviços 

municipais. São variadas as situações adversas a que estão submetidas essa 

população, como sua exposição a doenças, a condições de violência, a condições 

socioeconômicas impróprias, a baixos níveis educacionais e a outras condições sociais 

inadequadas, como aquelas relacionadas a moradia, trabalho e renda. 

 
Apesar desses desafios, em um ano de projeto, cadastramos 403 mulheres com 

trajetória de vida nas ruas no CIAM. Através de um questionário preenchido a mão pelas 

técnicas do equipamento e tabulado pela DCRI, foi possível conhecer o perfil das 

usuárias, as quais são, majoritariamente, mulheres mineiras, que chegaram ao 

equipamento vindas de diferentes partes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o 

que demonstra sua capilaridade. 

 
São mulheres que saíram de casa e se encontram em situação de rua, em sua maioria, 

por questões familiares e que estão na rua em média há três anos. São, na maior parte 

dos casos, usuárias de drogas e possuem baixo índice de escolaridade – quase 40% 

não têm o ensino fundamental completo –, estando quase a totalidade desempregada 

ou exercendo atividades produtivas informais. 

 
O equipamento também possui um importante papel para mulheres transexuais em 

trajetória de rua, que representam 13% do público do Centro. Revelando que o CIAM é 

tido como um lugar seguro e de acolhida por essas mulheres. 

 
Ao longo do ano de 2019, foram entregues mais de 4.000 (quatro mil) marmitas para 

alimentação na cozinha do CIAM. A alimentação e o banho foram as ofertas mais 

procuradas pelas usuárias entre os meses de setembro e dezembro, e atingiram o 

patamar de 2.519 (duas mil quinhentas e dezenove) ofertas no período. 

 
Dentre o total de usuárias, cem foram atendidas pelos Consultórios de Rua e cento e 

noventa e sete foram atendidas nos Centros de Saúde; vinte e três alunas passaram 

pela turma de EJA, e dentre as várias que participaram das oficinas de inclusão 

produtiva, seis montaram o grupo de produção de artesanato Elas Por Elas. Outras sete 

usuárias saíram das ruas, três das quais estão recebendo o benefício do Bolsa Moradia. 

Parece pouco, mas significa uma enorme capacidade protetora do equipamento, que, 

além do atendimento cotidiano, produz transformação nas vidas destas mulheres. 
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Para além do CIAM na Rua Araribá, cena de uso conhecida da cidade, foram realizadas 

pela Prefeitura outras melhorias do espaço urbano, com a participação de mais de 3.000 

moradores da comunidade e atividades que foram muito além da simples fiscalização, 

com 29 ações e 61 encaminhamentos sociais dos usuários na cena. 

 
Do ponto de vista da gestão, o que vemos é a possibilidade de exercermos uma prática 

integrada, colaborativa e compartilhada. Uma inovação do ponto de vista dos modelos 

fragmentados e das possibilidades de acolhimento aos usuários que mais precisam das 

políticas públicas. 
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