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Reduzir o número de pessoas em
situação de rua, promovendo o
reencontro com sua autonomia 
e dignidade.

Objetivo do Programa

PROGRAMA 
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PLURALIDADE

• Reconhecimento público da
complexidade do problema;

• Mapeamento das diferentes
circunstâncias que levam as
pessoas às ruas;

• Integração dos serviços e
equipamentos públicos para
o enfrentamento da questão.

AUTONOMIA

• Oferta de serviços 
respeitando a 
individualidade dos usuários;

• Estratégias de atendimento 
combinadas para a 
(re)construção da autonomia 
de famílias e indivíduos.

COLABORAÇÃO:
Governo em Rede

• Articulação com a rede de
serviços do Governo do
estado e dos municípios da
Região Metropolitana;

• Participação do setor
privado na construção,
financiamento e gestão de
soluções.

Diretrizes Estratégicas
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Habitação Acolhimento

Saúde Ordenamento
territorial e
zeladoria 

Assistência à
indivíduos e

famílias

Emprego e 
renda

Educação

Segurança
Alimentar

Indivíduo

Rede de Serviços
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Eixos do
Programa

Conexão
Estímulo à retomada de vínculos e fortalecimento de rede de 
apoio, com respeito ao desejo e à autonomia dos indivíduos;
Foco no reestabelecimento de contato, mediação de conflitos e 
conexão com as famílias.

Cuidado
Oferta de serviços para garantia de direitos: habitação, 
assistência social, saúde, segurança alimentar, educação, 
cultura e lazer. 

Oportunidade
Apoio no percurso formativo, obtenção de trabalho e geração 
de renda.

PROGRAMA 
REENCONTRO 



Aprimoramento das abordagens: normas técnicas; e
informatização dos atendimentos.

Integração de atendimento do Consultório na Rua e
do Serviço Especializado de Abordagem Social.

Desenho das estratégias de retorno ao convívio
familiar.

GT Conexão
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GT Cuidado
Planejamento de abertura e remanejamento de vagas de acolhimento 
e de locação social, com atendimento de públicos específicos: pessoas 
trans, idosos e famílias.

Inovação nas formas de contratação para criação de infraestrutura 
de serviços: editais para Parcerias Público Privadas. 

Gratuidade nos restaurantes populares Bom Prato.

Vila Reencontro: combinação de serviços voltados para acolhimento, 
inclusão produtiva, acesso à saúde e outros direitos.

Auxílio Reencontro: benefício voltado para fortalecer retomada de 
vínculos familiares e comunitários.
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GT Oportunidade

Programa Operação Trabalho (POT) e Programa Bolsa
Trabalho: formação, acesso a renda e inclusão no
mercado de trabalho.

Contratação PopRua em Contratos Públicos: cota mínima
para contratos com empresas e organizações da
sociedade civil.

Abertura de novos serviços voltados para inclusão
produtiva.
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PRIMEIRA 
INFÂNCIA 



Os primeiros anos da vida de uma criança são
fundamentais para seu desenvolvimento.
Diversos estudos demonstram que a evolução do
cérebro acontece a uma velocidade incrível nesse
período – a 1 milhão de conexões entre neurônios
por segundo – sobretudo com estímulos e
interações com os pais, cuidadores, demais
membros da família e outras crianças.

PRIMEIRA INFÂNCIA 

fonte:

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/


São Paulo possui aproximadamente 1 milhão 
de crianças de 0 à 6 anos

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) / 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) 2020.
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Desenvolvimento cerebral de uma criança

Nascimento 1 mês 6 meses 2 anos

 90% das 
conexões 

cerebrais são
formadas nos 6 
primeiros anos 

de vida
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Quais são os direitos das famílias e crianças?
 

Alimentação saudável e 
Aleitamento materno
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Atenção à saúde
Pré-natal
Vacinação

Quais são os direitos das famílias e crianças?
 

PRIMEIRA INFÂNCIA 



Creche
Educação inclusiva
Parentalidade 
responsável 

Quais são os direitos das famílias e crianças?
 

PRIMEIRA INFÂNCIA 



Uma vida sem violência 
Brincar livre 
Convivência familiar e 
comunitária

Quais são os direitos das famílias e crianças?
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Mobilidade e 
permanência seguras 
no espaço público
Moradia digna 

 

Quais são os direitos das famílias e crianças?
 

PRIMEIRA INFÂNCIA 



Primeira infância deveria ser a mãe de todas as políticas 
públicas, como um tema horizontal. Não podemos 

pensar em nada diferente de investimento na primeira 
infância se queremos um desenvolvimento sustentável 

para a sociedade. Tem razões humanitárias, psicológicas, 
mas tem razões econômicas também, além de razões 

éticas, de garantia de direitos.
Maria Beatriz Martins Linhares, pesquisadora da FMRP USP

O que a Prefeitura de São Paulo faz 
pela primeira infância? 

PRIMEIRA INFÂNCIA 



Linha do tempo 2017-2020

OUT 2017
Publicação da Lei 

Municipal pela 
Primeira Infância

 

JUN 2017
Instituição do Comitê 
Gestor Intersetorial da 

Política Municipal Integrada 
pela Primeira Infância

 

AGO 2018
Implantação do 
projeto piloto 

Território Educador
 

NOV 2018
Publicação do Plano 

Municipal pela  
Primeira Infância

2018 -2030
 

PRIMEIRA INFÂNCIA 



JAN 2019
Criação dos 32 

Comitês Gestores 
Regionais

da Primeira Infância
 

MAI 2019
Formalização da 

Comissão Técnica da 
Primeira Infância e 

instituição da Comissão
de Avaliação do PMPI

 

OUT 2019
Publicação da Lei

que prorroga a licença 
paternidade para

servidores municipais
 

DEZ 2019
Publicação do

Protocolo Integrado
de Visitação 
Domiciliar

 
 

Adesão ao Pacto 
Nacional pela 

Primeira Infância
 

Linha do tempo 2017-2020
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AGO 2020
Publicação do I Balanço 

da Implementação
do PMPI pela Comissão 

de Avaliação
 

DEZ 2020
Publicação do Protocolo 
Integrado de  Atenção à
Primeiríssima Infância

 
 

Implantação do 
Sistema Integrado da 

Primeira Infância
 

Lançamento do curso 
EAD de paternidade 

responsável
 
 

Publicação do 1º 
Orçamento da Primeira 

Infância (OPI)
 

Linha do tempo 2017-2020
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Semana do Brincar 2022

veja mais em:
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Centros de Educação 
Infantil - CEI e Escolas 

Municipais de 
Educação Infantil – 

EMEI 
 

Rede de Atendimento Integral à
Primeira Infância  

Núcleos de Apoio e 
Acompanhamento para 

a Aprendizagem - 
NAAPA 

Centros de Referência 
da Assistência Social – 

CRAS 

Serviços de Assistência 
Social à Família - SASF 

Centros de Referência 
Especializados de 

Assistência Social – 
CREAS 

Serviços de Proteção 
Social às Crianças 

Vítimas de Violência - 
SPVV 

Serviços de Acolhimento 
Institucional  e 

Acolhimento Familiar
(SAICA  e Família 

Acolhedora)

Unidades Básicas de 
Saúde - UBS e Unidades 

de Pronto Atendimento – 
UPA 

Bibliotecas, Parques e 
Casas de Cultura 

Municipais

Núcleos de Prevenção à 
Violência - NPV 

 

PRIMEIRA INFÂNCIA 
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 Promover atenção à saúde, reinserção social e capacitação
profissional de indivíduos que façam uso abusivo de álcool
e outras drogas e estejam em situação de vulnerabilidade
social, com vista a garantir sua autonomia, seu direito à

saúde, à proteção, à vida e à sua singularidade. 
 

Objetivo do Programa

PROGRAMA REDENÇÃO



SMS

SMADS

SMDET

SMSUSGM

SMSUB SEME

SME
SMDHC SMC

 
Secretarias Municipais Parcerias com o Governo 

do Estado de SP
Tratamento e
Cuidado

Assistência
Social

Autonomia
Laboral

Monitoramento 
e Avaliação

Segurança
Pública

Zeladoria Iniciativas
Esportivas

Prevenção Iniciativas 
Culturais

Saúde: 
Leitos hospitalares na Rede Estadual 

Assistência Social:
Vagas em Comunidades Terapêuticas

Segurança Pública: 
Apoio da Polícia para ações de segurança 
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 Abordagem territorial integrada;  
 Escuta qualificada;  
 Acompanhamento em Saúde e 
Assistência;  
 Encaminhamento ao SIAT II, ou 
outro da rede socioassistencial.

Equipamento híbrido: Saúde e 
Assistência Social; 
 Ações de redução de danos;  
 Tratamento de comorbidades;  
 Início do tratamento de adicção;  
 Oficinas integrativas; 
 Encaminhamento ao SIAT III, 
conforme o usuário.

O Programa está organizado a partir do nível de autonomia da pessoa e o atendimento se 
dá por meio do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica - SIAT: 

SIAT I 
Abordagem 

SIAT II  
Acolhida Temporária 

SIAT III 
Tratamento e Profissionalização 

 Possibilidade de acomodação familiar 
com ações de lazer, esporte e cultura ;
Acompanhamento em Saúde e 
Assistência;   
 Capacitação profissional;  
 Tratamento de comorbidades na rede 
municipal de saúde;  
 Continuidade do tratamento de 
adicção com diversas possibilidades 
terapêuticas;  
 Fomento ao reestabelecimento de 
vínculos sociais e familiares.

Nível de Autonomia 
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Equipes e Equipamentos

SIAT II 
Armênia e Glicério 

SIAT III
Brasilândia,

Ermelino Matarazzo
e Heliópolis

CAPS AD IVSIAT I
Luz e Glicério

SIAT Emergencial
Base para as equipes
territoriais na região
central em carácter

de emergência

Primeiro CAPS AD
tipo IV do município
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Panificação e Confeitaria Auxiliar de Cozinha Jardinagem e Horta Marcenaria

Programa Operação Trabalho

Valor da Bolsa:
R$ 848,35

4 horas diárias
20 horas semanais

600 vagas
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ANTES DEPOIS

Histórico da Cracolândia na Praça do Cachimbo

PROGRAMA REDENÇÃO



A revitalização urbana das áreas degradadas
pelas cenas de uso aberta é um importante
eixo do programa. A partir de iniciativas de
moradia social, implementação de
equipamentos públicos de educação, lazer,
cultura e da criação de áreas verdes, visa
proporcionar a melhora da qualidade de vida
de toda a população da região central.  

Região da Luz

Revitalização Urbana da Cena de Uso Aberta

PROGRAMA REDENÇÃO



Para mais
informações
acesse:


