
GT Rua - Obesc 

O GT Rua é uma articulação entre pessoas ligadas à Igreja Católica e à UFSJ que possuem                 
metodologias semelhantes no trabalho com a População em Situação de Rua (PSR):            
promover ações que vão além da assistência de demandas imediatas desta população.            
Entendemos que suprir necessidades emergenciais da PSR (alimentação, vestimenta e          
higiene pessoal) é uma tarefa muito importante, mas insuficiente para que essa população             
tenha acesso aos direitos garantidos por lei a qualquer cidadão: direito a saúde, educação,              
trabalho, renda e, principalmente, moradia. Nesse sentido, todas as ações do GT Rua são              
planejadas para serem executadas em parceria com outras instituições, principalmente o           
poder público, com o objetivo de complementar o trabalho que já é feito e não sobrepor                
iniciativas. Além disso, trabalhamos com o princípio de que o poder público (através do uso               
de recursos públicos) deve ser protagonista das ações que garantam a assistência e             
direitos desta população, e nos colocamos à disposição dos gestores públicos para            
parcerias.  

Desde o começo da pandemia, sempre em contato com pessoas ligadas à gestão             
municipal, temos trabalhado com 3 ações principais e 1 apoio a outras ações.  

- Garantia de acesso a informação à PSR: são pessoas que muitas vezes não possuem               
acesso a internet ou mesmo rádio e televisão. Por isso, espalhamos cartazes nas ruas da               
cidade com as informações principais deste momento de pandemia, cuidados pessoais e            
caminhos para acesso ao serviço público de saúde e assistência social.  

- Campanha de coleta de recursos, alimentos e material de limpeza: a PSR não se               
caracteriza apenas por ser uma população sem moradia. Podem ser também pessoas que             
possuem moradia mas dependem exclusivamente das ruas para seu sustento. Por isso,            
coletamos alimentos e materiais de limpeza para distribuir entre as famílias em estado de              
vulnerabilidade para que diminua a necessidade das pessoas estarem nas ruas neste            
momento de pandemia. Esse trabalho é feito a partir do cadastro de famílias do CREAS do                
município. Atualmente conseguimos atender 28 famílias por mês, porém já temos lista de             
espera de famílias que estão precisando deste apoio neste momento de aumento da             
vulnerabilidade social que impacta sobremaneira estas famílias.  

- Apoio a iniciativa de voluntários na fabricação de pias artesanais e instalação destas em               
diversos pontos da cidade para que a população em geral e, principalmente, a PSR possa               
ter locais de higienização das mãos.  

- Tentativa de abertura de Abrigo Provisório Emergencial para a PSR: o objetivo deste              
abrigo é que a PSR passe a ter um espaço de referência na cidade onde possa se proteger                  
e acessar serviços públicos de assistência social, de saúde e atenção psicológica. A             
intenção é disponibilizar à PSR dormitórios, vestiários, guarda-volumes e alimentação 24           
horas, todos os dias da semana. Além de ofertar atividades que procurem desenvolver a              



autonomia dos sujeitos e capacidades para melhorarem suas qualidades de vida. A Diocese             
de São João del-Rei, através de seu Bispo Dom José Eudes, disponibilizou o espaço da               
Casa de Pastoral São Tiago para servir de instalação do abrigo. Em parceria com              
professoras e estudantes da Arquitetura da UFSJ, construímos um Plano de Ação para o              
uso do espaço e metodologia de trabalho para ser executada pelos profissionais que             
atuarão no abrigo. Neste momento estamos em negociação com a Prefeitura Municipal para             
que assumam a contratação temporária da equipe de profissionais que atuarão no Abrigo. A              
princípio isso pode ser feito com os recursos do governo federal que chegaram ao município               
para enfrentamento a pandemia. São recursos que só podem ser utilizados para ações de              
assistência social e durante a pandemia. Se não forem assim utilizados, deverão ser             
devolvidos.  

A UFSJ já possui grande contribuição neste trabalho através da ação de estudantes e              
professores de diversos cursos. Esperamos intensificar esse apoio quando for aberto o            
Abrigo Provisório Emergencial. Precisaremos do envolvimento institucional da UFSJ para          
que a parceria com a Prefeitura e a Igreja Católica se concretizem e possamos, assim,               
atender as necessidades desta população que é a mais vulnerável e ameaçada neste             
pandemia.  
 


