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I N T R O D U Ç Ã O
   A Casa de Passagem Benfica (CPB) é um equipamento
público da Assistência Social, destinado a ofertar serviço de
acolhimento institucional, na modalidade casa de passagem,
com capacidade de atendimento para 30 pessoas adultas,
acima de 18 anos, do sexo feminino e masculino, das 19h às 07h,
que estejam com os vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, que se encontram em situação de rua, com
possibilidade de acolhimento na Zona Norte de Juiz de Fora. O
equipamento foi implementado em maio de 2022, através de
termo de parceria com a Secretaria de Assistência Social da
Prefeitura de Juiz de Fora. 
    Através do atendimento e acolhimento humanizado a este
grupo, o serviço oferece, pernoite, alimentação, cuidados
pessoais, atividades coletivas e atendimentos de serviço social.
O acesso aos serviços ofertados pela CPB se dá através de
encaminhamentos do Serviço de Abordagem Social, serviços
especializados para pessoas em situação de rua, demais serviços
da rede, bem como por meio de demanda espontânea, sendo
esta última forma a mais expressiva. O objetivo principal é
garantir a proteção integral dos usuários, contribuindo para
restaurar e preservar a integridade, autonomia e protagonismo
da população em situação de rua, podendo contribuir com o
processo de saída das ruas. 
    A população em situação de rua é uma realidade, que tem
raízes e demandas complexas. O estigma atribuído a este grupo
é algo muito presente no codiano, tornando, assim, necessárias
ações que rompam com esses estereótipos e com a
invisibilidade direcionada a esta população, a partir da
perspectiva de garantir direitos e promover cidadania. 
Pensar sobre os serviços voltados para população em situação
de rua é pensar também acerca das práticas profissionais e do
projeto societário que estamos vislumbrando. É entender que as
vulnerabilidades e questões que cercam esses usuários são
objeto de intervenção. O avanço do empobrecimento, da
miséria e desemprego, são movimentos que impõem a muitas 



pessoas a busca de formas de sobrevivência, dentre elas estar
em situação de rua. 
    Dessa forma, o direcionamento de atendimento na Casa de
Passagem Benfica, pauta-se no entendimento de que a
população em situação de rua precisa ser enxergada, precisa ter
voz e acesso aos seus direitos. Logo, o trabalho desenvolvido
pela equipe de trabalho, tem como fio condutor a oferta de um
serviço que se vincule às necessidades do público atendido,
buscando romper com barreiras que façam com que esses
usuários não se adequem e/ou se identifiquem com o espaço
de atendimento. Nesse sentido o acolhimento, por meio da
escuta qualificada, se faz como estratégia primordial para que
se possa compreender quais demandas esses usuários trazem e
suas expectativas para com o serviço. Assim, a CPB busca
conduzir a oferta do atendimento sob a ótica da humanização,
dos direitos sociais e do rompimento com práticas
estigmatizantes e limitantes. 
     Insta salientar, que o cenário pós-pandemia Covid-19, marcou
de maneira sem precedentes a vida de muitas pessoas. No que
tange a população em situação de rua, para além da questão
dos números de contaminação, outra questão que se fez notória
foi o crescimento de pessoas em situação de rua. Uma pesquisa
da FioCruz (2021) revelou o aumento expressivo desta
população pelo país, sendo parte deste aumento devido aos
agravos econômicos trazidos pela pandemia a diversas famílias.
Não obstante, Juiz de Fora também percebeu os rebatimentos
desse cenário, em reportagem veiculada em 2021, pelo jornal
local Tribuna de Minas, constatou-se o aumento de pessoas em
situação de rua em diversas regiões da cidade. Os
equipamentos que realizam o atendimento destes usuários,
também observaram esse destaque.
Vale ressaltar que a estrutura da região norte, corresponde a um
importante polo comercial do município, que possui como uma
característica relevante a distância do centro da cidade. Essa
região careceu por um período importante de tempo de
serviços voltados para a população em situação de rua, questão
que foi explicitada de forma mais aparente a partir da implan-



tação de forma emergencial do serviço de acolhimento
institucional na modalidade Casa de Passagem, no Bairro de
Benfica, em agosto de 2021, para fazer frente às baixas
temperaturas do inverno desse mesmo ano. A implantação
desse serviço de forma emergencial tornou evidente a
necessidade da instalação de forma permanente de um Serviço
de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em situação
de rua nesta região da cidade. 
Desde sua implementação de forma permanente, a Casa de
Passagem Benfica, tem sido referência para um número ex-
pressivo de usuários no que tange ao acesso a direito básicos,
como banho, alimentação e pernoite, bem como para
atendimento técnico especializado e tentativa de garantia de
acesso a outros direitos, como acesso à documentação civil,
políticas de transferência de renda, saúde, emprego e moradia.
No ano de 2022, foram atendidos pelo equipamento cerca de
315 usuários com diversificadas demandas. 
   A partir da implantação da CPB e sistematização das
demandas apresentadas pelo público usuário atendido, foram
desveladas outras demandas e necessidades da população em
situação de rua desta região da cidade, que estavam reprimidas
e descobertas de assistência e são potencializadas pela
distância do território norte do centro da cidade, onde se
concentra a maior oferta de serviços.

O B J E T I V O S
Reduzir a violação de direitos;
Desenvolver escuta qualificada individual e coletiva;
Possibilitar a convivência comunitária e organização da vida
cotidiana;
Promover acesso à rede de serviços e benefícios
socioassistenciais, aos demais órgãos do sistema de garantia
de direitos contribuindo para o processo de saída das ruas;
Favorecer o surgimento de aptidões, capacidades e
oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com
autonomia;



 PROFISSIONAIS  CARGA HORÁRIA
SEMANAL CONTRATAÇÃO 

  Coordenador 40 horas
 

  CLT
  

 Assistente Social
 

  30 horas
  

CLT  

 Psicólogo (AACI)  30 horas CLT

Cuidador (06) 12 x 36 horas CLT

 Auxiliar de Serv. Gerais (02) 12 x 36 horas
 

  CLT
  

Cozinheira (02)  12 x 36 horas  CLT  

Auxiliar com provisão a emissão de documentação civil; 
Desenvolver condições para independência e o autocuidado,
através de orientações individualizadas e/ou grupal, para a
construção de novos projetos de vida;
Promover acesso à rede qualificação e requalificação
profissional com vistas à inclusão produtiva. 

E Q U I P E

E S T R U T U R A
  A Casa de Passagem fica localizada no bairro Benfica no
endereço: Rua Tomé de Souza, nº 95 – Benfica. A mesma é
executada em um espaço pensado de forma a atender as
expectativas do público-alvo, possui características domiciliar e 



Hall de entrada equipado com armários para a guarda de
pertences e materiais de trabalho;
Cinco quartos organizados em dormitórios masculinos,
feminino e misto. O dormitório misto é pensado para acolher
casais, sem que estes precisem se separar para o repouso; 
Três banheiros adaptados com chuveiro, para atendimento
das necessidades de banho e higiene pessoal. Insta salientar
que dois deles possuem acessibilidade para cadeirantes e/ou
dificuldade de locomoção. Sendo válido destacar que o
espaço é aberto para os usuários que optarem por fazer
somente a higiene pessoal; 
Cozinha com capacidade operacional para o preparo das
refeições servidas aos usuários. Sendo válido destacar que o
espaço é aberto para os usuários que optaram por fazer
somente as refeições;
Varanda coberta adaptada para convivência e refeições,
configurando-se assim como ambiente de recreação e
interação entre os usuários. Equipada com TV, mesas e
cadeiras para refeições; 
Sala de atendimento em que são desenvolvidos os
atendimentos da equipe técnica e coordenação; 
Almoxarifado utilizado para guardar materiais de limpeza,
de papelaria e utensílios de cama, mesa e banho; 
Despensa. Local destinado ao armazenamento de alimentos
e/ou outros produtos. 
Área externa disponível para o desenvolvimento de
atividades ao ar livre, bem como para que os usuários
possam guardar com segurança seus pertences, materiais de
trabalho e animais de estimação.

foi estruturado para se adequar ao serviço. Acessível, possui
rampas a fim de permitir o acesso de pessoas que possuam
dificuldade de locomoção e/ou fazem uso de cadeiras de rodas.
O espaço possui: 

A meta de atendimento corresponde ao acolhimento diário de
até 30 usuários, do sexo masculino e feminino.

M E T A



A T I V I D A D E S  D E S E N V O L V I D A S  
ACOLHIMENTO

    Na rotina de funcionamento do serviço, o acolhimento ocorre
a partir das 19 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados.
O Acolhimento, enquanto atividade desenvolvida, se caracteriza
pela oferta de uma recepção acolhedora na entrada do usuário
no equipamento, com escuta qualificada de suas necessidades
na perspectiva de baixa exigência de documentos, com vistas a
garantir que a falta de documentação não seja um impeditivo
para o atendimento. 
 Realizado pela equipe de cuidadores sociais, com o
acompanhamento da coordenação e da equipe técnica, é o
primeiro acesso ao usuário e o momento em que se realiza o
cadastro/registro no equipamento, utilizado como ferramenta
de diagnóstico e acompanhamento, se faz ainda como o
momento em que o usuário recebe as orientações necessárias
acerca do funcionamento do serviço, com posterior
encaminhamento para satisfação de suas necessidades.
  Insta salientar, que o acolhimento inicial munido de uma
escuta qualificada e de suma importância no desenvolvimento
do trabalho, uma vez que a escuta qualificada visa entender a
mensagem que o usuário quer transmitir, seja de maneira
explícita e/ou implícita. É a partir da escuta qualificada que se
dará início ao processo de constituição dos vínculos e relações
de confiança e segurança entre os profissionais e os usuários do
serviço. 
  Cabe destacar que entre os meses de setembro a início de
dezembro o acolhimento estava sendo iniciado às 17h30min, a
fim de atender uma demanda da comunidade do entorno do
equipamento. Na oportunidade eram desenvolvidas atividades
coletivas. Para além, nesse horário, também era servido um
lanche extra aos usuários. 

ALIMENTAÇÃO

   Se caracteriza na oferta de 2 refeições diárias, com produtos
saudáveis e de qualidade, sendo estas o jantar e o café da ma-



nhã. O jantar é servido logo após o acolhimento inicial,
composta por carboidratos, legumes, verduras e proteínas. O
quantitativo ofertado é suficiente para atender a demanda de
todos os usuários do pernoite além de suprir a demanda
alimentar de usuários que demandem apenas a alimentação. 
   Com relação ao café da manhã, este é ofertado logo após o
despertar dos usuários no momento da saída destes. O café da
manhã e composto por pão francês com manteiga, café e leite.
Vale ressaltar, que assim como o jantar, o quantitativo ofertado
é suficiente para atender a demanda de todos os usuários do
pernoite além de suprir a demanda alimentar de usuários que
demandem apenas o café da manhã. 
  Insta salientar, que conforme supracitado, durante o período
de setembro a início de dezembro, foi ofertado lanche extra no
horário das 17h30min. Este era composto por café e/ou suco e
biscoitos doces e salgados. 

CUIDADOS PESSOAIS 

   No período noturno, em concomitância a alimentação, ocorre
o processo de cuidados pessoais, onde os usuários que assim
desejarem, podem acessar banho quente, pelo tempo que
preferirem, com aporte de toalhas limpas, sabonete líquido e
shampoo aos que assim demandem. Apesar da não
obrigatoriedade do banho, conversas e atividades educativas a
respeito da importância da higiene pessoal são
respeitosamente realizadas com os usuários mais resistentes ao
processo. Também é disponibilizada a possibilidade do banho
no horário da manhã, antes da saída, para o que assim
demandarem. 

ASSEMBLEIA 

  Espaço deliberativo que tem como objetivo fomentar a
participação dos usuários na discussão e reflexão sobre a
Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem
como propiciar o envolvimento dos usuários na organização e
construção do serviço e trabalhar o exercício da cidadania e da
participação e mobilização social. 



   Durante o ano de 2022 de maio a dezembro foram realizadas
assembleias mensais, preferencialmente na segunda quinta-
feira de cada mês, com elaboração de ata e registro das pautas
discutidas, bem como dos direcionamentos e
encaminhamentos tirados de forma coletiva em cada encontro.
Com relação as pautas, estas eram relacionadas pela equipe do
serviço, assim como pelos usuários do equipamento, dentre
algumas pautas discutidas tivemos: construção dos parâmetro
de convivên- cia do serviço, relação com a vizinhança do
entorno, horário de funcionamento do equipamento,
necessidades da população em situação de rua nos finais de
semana, dentre outras. 

ATIVIDADES COLETIVAS 

  As atividades coletivas tem como objetivo promover a
socialização e o estabelecimento de vínculos, assim como a
publicização da informação, o diálogo e a reflexão com os
usuários sobre temáticas de seu interesse e relativas à realidade
da população em situação de rua, de acordo com as
necessidades e problemas apresentados e sugeridos pelos
usuários. Estas são ajustadas e adequadas de acordo com a
demanda dos usuários, de forma a estimular sua participação e
envolvimento, compreendendo a natureza do serviço. 
   Durante o ano de 2022 foram realizadas, rodas de conversas,
oficinas e dinâmicas de grupo, atividades e eventos
comemorativos em razão de datas especiais, entre outros. No
que se refere às rodas de conversa, estas aconteceram
mensalmente conduzidas pela equipe técnica ou profissional
convidado, com foco na socialização da informação. Dentre os
temas abordados tivemos: Setembro Amarelo, CadÚnico,
Outubro Rosa, Novembro Azul e Programas de Transferência de
Renda.
   Com relação a oficinas e dinâmicas de grupo, bem como
atividades de cunho mais lúdico com foco na oferta de cultura
e lazer, ocorreram na CPB: Oficina de Pintura, Oficina de
Capoeira, Torneio de Dominó, realização de bingos, transmissão
do jogo do Brasil durante a Copa do Mundo 2022, sessões de ci-



nema e música, dia da beleza com enfoque no autocuidado,
momento de jogos, atividade Café com Prosa para a promoção
da troca de experiências e reflexão sobre as vivencias do publico
alvo, varal solidário, Avental da Leitura. Para além, mensalmente
também foram realizadas atividades especiais para marcar
datas festivas com oferta de cardápio diferenciado e decoração
do espaço do acolhimento, algumas atividades foram: festa
junina com noite de caldos e sobremesas típicas, comemoração
dos aniversariantes do mês, ceia de natal, café da manhã
especial de ano novo, entre outras. 

EMPREGABILIDADE 

  Com vistas a fomentar e estimular competências profissionais,
visando ampliar possibilidades de inserção e recolocação no
mercado de trabalho, semanalmente, no Mural Informativo da
Casa de Passagem, foram divulgadas vagas de emprego,
publicizadas no site “Vagou JF” da Prefeitura de Juiz de Fora,
bem como oportunidades de cursos profissionalizante. Com
acompanhamento da equipe técnica os usuários eram
orientados conforme suas necessidades, com suporte para
construção e envio de currículos. 

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL 

  Durante toda realização do trabalho faz-se necessária a
articulação com os serviços e políticas setoriais, assim como a
articulação com a rede de serviços socioasssistenciais. Tais
articulações tem como finalidade promover a conexão, o acesso
e a vinculação dos usuários aos serviços, programas e projetos
ofertados diretamente pelo poder público ou por entidades e
organizações da sociedade civil, priorizando os territórios onde
os sujeitos vivem ou transitam. 
    A articulação com a rede de serviços no ano de 2022 deu-se a
partir do conhecimento da rede do município e da escuta
qualificada das necessidades apresentadas pelos usuários do
equipamento, com a realização dos encaminhamentos
pertinentes. Dessa forma foi estabelecido fluxo de atendimento
com o CRAS Norte/Benfica para contemplar a demanda de ins-



crição no Cadúnico e posterior acesso aos programas e serviços
vinculados ao mesmo. Foi fomentada relação constante com os
demais serviços e programas voltados para a população em
situação de rua, como: acolhimentos 24H, Centro de Referência
Especializado para a População Adulta em Situação de Rua
(Centro POP), Abordagem Social, Secretaria Especial de Direitos
Humanos, Programa de Auxílio Moradia, Serviço de Migração e
Consultório na Rua. Foi fomentada ainda a relação com os
demais serviços, políticas e programas que se fizeram
necessários no atendimento das demandas postas pelos
usuários, CRAS, CREAS, Defensoria Pública, ONG’s, Caps AD, UBS
Benfica, UPA Norte, Centro de Atendimento ao Cidadão,
Cartório Benfica, entre outros. 
  Também ocorreram participações em reuniões de rede, grupos
de trabalho e eventos da rede, tanto no âmbito da Política de
Assistência Social como da Política de Saúde, Sociojurídico e
outras, para estabelecimento de fluxos, estudos técnicos,
discussão de casos, alinhamentos e planejamentos. 

ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

   A Cassa de Passagem Benfica, no ano de 2022, contou com
uma equipe técnica composta por uma assistente social e uma
psicóloga. O atendimento técnico se deu por meio de demanda
espontânea, demanda programada e busca ativa.
 Dentre as atividades desenvolvidas pela equipe técnica
estiveram: conhecer a dinâmica de funcionamento do
equipamento, seus critérios, objetivos e fluxos; realizar o
acolhimento, atendimento individual e acompanhamento dos
usuários do serviço; desenvolver atividades e trabalhos com foco
socioeducativo; orientar e esclarecer sobre o Serviço de
Acolhimento Institucional, na modalidade Casa de Passagem,
enfatizando os direitos, critérios, objetivos e responsabilidades;
realizar estudos de casos e avaliação social; elaborar relatórios e
matérias técnicos do processo de acompanhamento dos
usuários; articular com a rede socioassistencial do munícipio;
orientar/informar acerca da rede socioassistencial; viabilizar o
acesso a documentação civil; realizar o registro das atividades e 



dos atendimentos em arquivo privativo da equipe técnica;
realizar leituras e estudos de textos e legislações pertinentes;
participar de eventos e capacitações, realizar reuniões semanais
de alinhamento e planejamento com a coordenação; participar
de reuniões com os órgãos que compõem a supervisão do
Serviço de Acolhimento Institucional.

REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE

   No ano de 2022 foram realizadas reuniões semanais entre a
equipe técnica e a coordenação para planejamentos,
alinhamentos, estudos técnicos, discussão de casos e
construção do Plano Individual de Atendimento dos usuários
acompanhados. 
  Para além, foi realizado junto a equipe de cuidadores, um
processo de educação permanente com vistas a construção dos
Parâmetros de Convivência do acolhimento, sendo realizados
encontros quinzenais para contemplar tal objetivo. Dentro do
processo de educação permanente junto a equipe, foi
trabalhada ainda a Lei Geral de Proteção de Dados–LGPD,
normativa que a AACI vem desenvolvendo em suas ações. 

   Desde o começo do acolhimento as diretrizes para execução
do trabalho centraram-se na valorização da cidadania e da
proteção dos direitos dos usuários, na valorização de processos
de autonomia e de auto-organização, na escuta das demandas
e no atendimento flexível visando atender as reais solicitações
do público alvo, na desestigmatização da pessoa em situação
de rua, visando reduzir a noção de sujeito a ser tutelado,
buscando o afastamento de perspectivas punitivistas. 
  A partir da implementação da Casa de Passagem Benfica,
inúmeros foram os frutos colhidos. O serviço constitui-se
enquanto uma referência para a população em situação de rua
do território norte de Juiz de Fora e uma possibilidade de
acolhimento e acesso a direitos básicos de uma população por
vezes invisibilidade. Para além, vem contribuindo para desvelar 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S



e sistematizar em dados a necessidade de ampliação e
fortalecimento de políticas voltadas para a população em
situação não só da Zona Norte da cidade, mas também do
município como um todo.

F O T O S
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