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Resumo

Alguns dos direitos mais básicos são constantemente ameaçados por fatores políticos, econômicos e sociais,
sendo uma das manifestações mais visíveis de tal negligência a existência da população em situação de rua,
crescente no Brasil nos últimos anos. Ocorreram avanços no que diz respeito à formulação de políticas
públicas voltadas ao bem-estar desse grupo social com a formulação da “Política Nacional para a População
em Situação de Rua”, instituída pelo Decreto nº 7053, de 23 de Dezembro de 2009, o que abriu espaço para a
formulação de outras políticas voltadas para essa parcela da população.
“A rua é nóiz: Rede Interinstitucional de Amparo à População em situação de rua em Governador Valadares”
busca alinhar a criação de uma rede intersetorial e interdisciplinar de amparo a população em situação de rua,
juntamente com as organizações existentes que canalizam suas operações à essa parcela da população,
sociedade civil organizada e comunidade acadêmica. Além disso, desenvolver ações de redução de danos ao
uso de drogas e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, no sentido de reduzir a marginalização
e garantir direitos de cidadania, conforme propostos no Artigo 6° da Constituição Federal, que postula como
garantia de direitos sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
Para este fim, promove então a realização de ações como levantamento de dados oficiais para delineamento
do perfil e reconhecimento das demandas da população em situação de rua, estratégias de educação em
saúde, capacitações voltadas aos profissionais de saúde e atividades sob a luz da Política Nacional para
População em Situação de Rua (2009) e da Política Nacional de Redução de Danos (BRASIL, 2005),
esperando assim o alcance dos objetivos e a promoção da melhoria da qualidade de vida, identidade e
superação da situação de rua para população que faz das ruas seu espaço de sobrevivência e configuração
de individualidade.
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