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A Associação Rede Rua foi constituída em 1991 como organização não governamental
e desenvolve o projeto de comunicação, que produz, desde sua fundação, o jornal O Trecheiro
- Notícias do Povo da Rua, diversos vídeos com o enfoque social e hoje sob o suporte digital e
assessora os trabalhos de comunicação de diversas organizações e movimentos sociais e
populares.  Além  dos  trabalhos  de  comunicação,  a  Associação  desenvolve  trabalhos  de
assistência  social  para  suprir  as  necessidades  básicas  das  pessoas  em situação  de  rua,
atividades culturais e de direitos humanos na perspectiva do empoderamento, articulação e
defesa de políticas públicas efetivas, focando na defesa dos seus direitos.

A organização desenvolveu projetos de atendimento direto a população em situação de
rua durante anos, por meio de convênios com a Prefeitura de São Paulo, que possibilitou o
atendimento de 120 pessoas/dia na Pousada da Esperança e o Refeitório Penaforte Mendes.
Infelizmente, em 2019 este projeto foi encerrado, mas além deste vale citarmos:

Refeitório Comunitário Pena Forte Mendes (2000 - 2019) que ofertava cerca de 500
refeições diariamente, além de ser um espaço de acolhida e acompanhamento social e de
desenvolvimento de atividades educativas;

Albergue Pousada da Esperança (2001 - 2019) que acolheu para pernoite  e serve
jantar e café da manhã diariamente para cerca de 150 pessoas;

Núcleo  Santo  Dias  da  Silva,  que  abrigou  80  conviventes,  onde  foi  possível
experimentar um processo de maior autonomia e mediação entre a saídas das ruas, trabalho e
educação;

Moradias Provisórias, que foram duas residências onde vivem e convivem 15 homens
em cada uma, que estão nos caminhos da re-inserção social. Cabe ressalvar que esta rede de
projetos cumpre sua função de assistência e também de reintegração da dignidade do sujeito,
possibilitando uma abertura para a re-inserção social.

Atualmente,  a  Rede  Rua  mantém projeto  na  região  do  Brás,  chamado  Chapelaria
Social, que acolhe 84 pessoas para guardar seus pertences num bagageiro, atendimento social
e atividades educativas e de convivência. Além disso, possuem uma residência ecumênica,
chamada comunidade Dom Hélder Câmara, destinada à acolhida de voluntários brasileiros e
estrangeiros, que trabalham nos projetos da Rede Rua e dos parceiros.

Dentre os vários projetos e serviços da Associação há aqueles específicos da área da
comunicação, seja ela escrita ou de outro suporte (fotografia, vídeo, internet), cada um com seu
espaço, sua coordenação, sua proposta de trabalho e funcionam de forma autônoma uns dos
outros.

O projeto mais antigo e que tem tempo de vida que a organização é o de comunicação
e que engloba o jornal O Trecheiro e, posteriormente, a fotografia e o vídeo. Este projeto é
conhecido dentro e fora da Associação Rede Rua como Rede Rua de Comunicação ou apenas
como Rede Rua.

Outras principais ações realizadas são:

- Prefeitura do Município de São Paulo: Participação na pesquisa: Ação intersecretarial
junto à população de rua que resultou na publicação: População de Rua - Quem é, como vive,
como é vista. Editora Hucitec, 1992. São Paulo  1990 a 1992

- Dia de Luta do Povo da Rua: Participação no planejamento e organização com outras
organizações sociais nos dias de luta realizadas anualmente desde 1991.



- I Seminário Nacional sobre População de Rua: Prefeitura do Município de São Paulo

- Secretaria de Bem-Estar Social - Surbes Sá/Lapa. Participação no planejamento e na
organização. São Paulo - 3 a 5 de junho de 1992

-  Cursos  de  Verão  -  Formação  de  lideranças  em  Teologia,  Ciências  Sociais,
Espiritualidade  e  Ecumenismo.  Realização  anual  de  vídeos  com diferentes  temas.  Centro
Ecumênico de Serviço e Educação Popular / PUC-SP - São Paulo - 1992 a 2020.

-  Prefeitura  Municipal  de  Santo  André  -  Assessoria  de  projetos  sociais  ligados  a
políticas públicas da população em situação de rua. São Paulo - 2000.

-  Revista  Ocas,  saindo das ruas A Associação Rede Rua faz parte  da direção da
revista. São Paulo - de 2002 até hoje.

-  Publicação  mensal  do  Jornal  O  Trecheiro  com  notícias  sobre  a  população  em
situação de rua juntamente com o site Rede Rua

-  Universidade  São  Marcos:  Participação  na  Semana  da  Psicologia:  A
inclusão/exclusão nos territórios da Psicologia. São Paulo, 8 de setembro de 2003

- Câmara Municipal  de Santo André.  Homenagem recebido ao Jornal  O Trecheiro.
Santo André - 2003

- Natal Solidário da população em situação de rua. Participação em conjunto com o
Movimento  Nacional  da  População  de  Rua  no  planejamento  e  realização  deste  evento
realizado anualmente. São Paulo - desde 2004.

-  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Santo  André.  Participação  em atos  solenes
sobre a população em situação de rua nos anos de 2001,2002,2003.

- Semana da Cidadania - Câmara dos Vereadores - 2003; - Prêmio Direitos Humanos /
VIII Prêmio Santo Dias da Silva;

- Homenagem da Agenda Latina Americana;

-  Desenvolvimento,  em  parceria  com  SMADS  e  SAS-  Santo  Amaro  com  120
atendimentos por dia da Rede de Serviço para atendimento da população em situação de rua e
SAS -Sé com 500 atendimento dia, de 2000 à 2019;

- Realização, em parceria com outras organizações, do I Seminário Regional Sobre
População de rua em Santo Amaro.

- Realização do Natal Solidário e Formação - 2019

- Eleição para Comitê Municipal PopRua - gestão 2020-2022 (Entidade mais votada)

- Articulação de ações emergenciais para diminuir o contágio, participar de campanhas
e colaborar na sobrevivência das pessoas em situação de rua.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/09/2020, p. 70

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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