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1.

Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais
SOS
Responsável técnico/ Assistente social: Maria da Conceição S. Moura.
Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.
Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.
Orientadores condutores: Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da
Silva.
Segurança privada: Engefort.
Horário de trabalho equipe 1: Segundas e sextas-feiras das
11h às 20h. De terça a quinta-feira das 08h às 17h com 1 hora de
descanso.
Horário de trabalho equipe 2: Segundas e sextas-feiras das
11h às 20h. De terça a quinta-feira das 13h às 22h com 1 hora de
descanso.
Escala aos finais de semana das 9 às 18h, intercalando uma
equipe por final de semana, tirando folgas nas segundas e sextas
feiras.
Equipe PETI: Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino,
Taynara Moreira Bernardes.
Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e
Adolescentes – Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de
descanso.
Atendimento de denúncia: Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h e terça
a quinta-feira das 08h às 22h.
Inicio das atividades: 09/03/2018
Término das atividades: renovado.
Valor do contrato: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por
mês, R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) por 12 meses.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
IGUALDADE SOCIAL
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE

DATA

ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma,
horário, estratégias de ação) a partir das
informações e demandas do Centro POP, rede
socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela
SIAS;

1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e
aconselhamento às pessoas em situação de rua.
Preenchimento do instrumento de abordagem;

1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros
serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);
1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

Planejamento das
atividades.

Semanal

No mês de outubro não foi realizada nenhuma
ação concentrada em conjunto com a GCM/
SIAS e outros parceiros.
01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
Abordagem social dividida
14/10/2019
em dois plantões:
15/10/2019
Segundas e sextas-feiras
16/10/2019
17/10/2019
das 11h às 20h. De terça a
18/10/2019
quinta-feira das 8h às 22h
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
Encaminhamentos
realizados pela Abordagem
Diário
Social.
Não houve remoção de inservíveis das vias
públicas no mês de outubro.

1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS,
Não houve estudo de caso em conjunto com a
principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão
SIAS referente à abordagem para pessoas
à proposta de trabalho;
em situação de rua no mês de outubro.

1.6 - Reuniões em conjunto com a rede
socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de
monitoramento e avaliação com a SIAS;

1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS

Álcool e suas
consequências – Palestra
realizada pela SEPOD
Reunião de supervisão
técnica e novas diretrizes
de atuação - SIAS
Acolhimento diurno/
Serviço de Convivência,
alimentação, banho e
atividades aos sábados,
domingo e feriados.
Horário das 9h às 18h.

23/10/2019

07/10/2019
05/10/2019
06/10/2019
12/10/2019
13/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
26/10/2019
27/10/2019

Envio de relatório mensal de atividades;

Relatório mensal das atividades realizadas
dentro do mês de setembro.

Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial
(Geoprocessamento e georreferenciamento de
informações);

Relatório dos dados encaminhados a
Vigilância Socioassistencial.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS
2

- Atendimento telefônico diários das denúncias;
Registro das denúncias realizadas;
Orientação ao denunciante;
Encaminhamento das denuncias à coordenação do
projeto para verificação das mesmas na abordagem;

Atendimento de denúncias e
orientações

Diário

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3

– Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma,
horário, estratégias de ação) a partir das informações e
demandas da rede socioassistencial, denúncias
telefônicas de munícipes, solicitações da SIAS e etc;

3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que
utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou
sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações
referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;

Planejamento das
atividades.

Semanal

Abordagem social – crianças
e adolescentes em situação
de trabalho infantil: atuando
das 8 às 17h de segunda à
sexta-feira.

01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019

3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços
Socioassistencias (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e
etc);

Encaminhamentos ao CRAS
e Conselho Tutelar

28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
03/10/2019
15/10/2019
18/10 /2019
25/10/2019
30/09/2019

Reunião intersetorial CRAS
Aparecidinha
24/10/2019
Encontro no CRE – Discutir 10/10/2019
sobre o trabalho infantil.
Reunião de supervisão
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de
técnica e novas diretrizes de 08/10/2019
monitoramento e avaliação com a SIAS;
atuação - SIAS
Não houve estudo de caso em conjunto
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS,
com a SIAS referente à abordagem social
principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à
para crianças e adolescentes no mês de
proposta de trabalho;
outubro.
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas
em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil
ilegal;

1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário,
estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro
POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;
As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da
Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) e solicitações
de munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões
das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e
ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.
No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SIAS, uma nova
rota a ser executada pela abordagem, salvo em atendimentos de denúncias, que seria
sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco,
Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua
Cesário Mota e Centro. Depois de finalizada a rota é para repeti-la.
No mês de maio de 2019, ocorreram novas ações a serem executadas pela
equipe de abordagem social, alterando então que, ao invés de ser realizado trabalho
externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados,
domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou
responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição de almoço e café da
tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os usuários do serviço.
Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os

funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras também, e a equipe
responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de
denúncias nestes dias das 11h às 20h.
De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social passa em dois
horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as
pessoas que lá aguardam para os serviços de convivência, atendimento e pernoite.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;
No mês de outubro não foi realizada nenhuma ação concentrada.

1.2

- Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às

pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de
abordagem;
A atuação dos técnicos tem como base o Decreto n°7.053 (2009), respeitando
os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à
dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento
humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.
As abordagens do mês de outubro totalizaram em 141 atendimentos e 113
pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. É importante pontuar
que deste número, 13 pessoas foi abordada mais de uma vez, chegando ao número
de 141 atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferencia as pessoas que
nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo
de reincidentes, porém um número mais elevado de encaminhamentos, porém no mês
de outubro foram relacionados alguns pontos para que a abordagem realizasse uma
ação mais cuidadosa, que são: Praça Central – Coronel Fernando Prestes, Cemitério
da Saudade – Além Linha, Terminal São Paulo, Linha férrea da Afonso Vergueiro,
Praça Frei Baraúna e Edmundo Vale.
Ao inicio do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de
Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1
deste documento (alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de
abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos
e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade para serviço de
convivência, onde a equipe ficou responsável pela recepção, liberação de banho e
destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de

entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a
carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas
e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as
abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h).
Em nova reunião realizada no dia 07 de outubro com a Sr. Juliana (Divisão –
SIAS), foi informado que as equipes de abordagem social não ficariam mais realizando
serviço de convivência aos finais de semana e feriados dentro da unidade do SOS, e
sim voltaria ao escopo antigo, onde eram realizadas abordagem social (atendimento
de denúncia e busca ativa) e que voltariam a ficar no local, para recepção dos
assistidos, funcionários públicos, executando o atendimento da Casa Azul (Centro
POP).
Registro Fotográfico

1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública
(CREAS, SUS e outros);

Total de
abordagens

Abordados

141

113

Não aceitou

Encaminhados Encaminhados

Outros

encaminhamento

a Casa Azul

ao SOS

encaminhamentos

46

26

67

2

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas
abordadas.

1.4

- Retirada de inservíveis das vias públicas;

Não houve remoção de inservíveis no mês de outubro.

1.5

- Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente

aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;
Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à
abordagem social para pessoas em situação de rua no mês de outubro.

1.6

- Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial,

palestras, treinamentos, entre outros.
No dia 23 de outubro a equipe de abordagem social foi convidada
para participar da palestra realizada pela Secretaria de Politicas Sobre Drogas
(SEPOD), intitulada ‘’Álcool e suas Consequências ‘’.

Locais: Auditório da Biblioteca Municipal de Sorocaba
Data: 23/10/2019
Horário: 10h
Participante: Conceição (Coordenadora) e Fernanda (Aux. Adm.)
A palestra teve inicio às 10h e foram convidadas três pessoas para explanar
suas experiências com o uso abusivo do álcool e sua história de dependência. As
pessoas convidadas são participantes da irmandade Alcoólicos anônimos (AA) e
contou o quanto o grupo foi e é importante em suas vidas, contaram o lema do grupo,
dizendo que eles estão ‘’limpos’’ por mais um dia, e o quanto é importante pensar no

dia de hoje, fazer metas para as próximas 24h e essas horas viram meses e anos.
Deixaram aberto o convite para quem se identificar com as histórias ou conhecer
alguém que precise do apoio do grupo, para que procurem a ajuda.
1.7

-

Realização

de

reuniões

de

supervisão

técnica

de

monitoramento e avaliação com a SIAS;

Locais: SIAS
Data: 07/10/2019
Horário: 10h
Participante: Conceição (Coordenadora).
Reunião na Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), com a chefe
de Divisão Juliana, chefe de seção Luciana More, Áurea (Casa Azul) e Conceição
(Coordenadora da Abordagem Social).
O objetivo da reunião foi compreender os números apresentados em planilha
sobre a execução do trabalho da Abordagem Social a pessoas em situação de rua, e
da participação da equipe PETI nos plantões de escala nos finais de semana. Informei
que a partir da solicitação da SIAS, estávamos refazendo a escala de plantões nos
finas de semana e feriados não incluindo os funcionários da Abordagem que atendem
crianças e adolescentes.
Juliana comentou sobre a necessidade de empoderamento da população que
utiliza o serviço da Casa Azul, a fim de pleitear políticas públicas. Vê como
necessidades a Participação Popular e Articulação na Rede para melhorar as ações
frente a esta demanda. Disse também que as Operações Dignidades estavam
suspensas até se pensar em uma nova configuração dessa ação que era realizada
em conjunto com outras Secretarias.
1.8 – Acolhimento diurno – SOS;
Ao inicio do mês de maio de 2019, por meio de nova solicitação da Secretaria
de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1
deste documento foi alterado o a forma de realização do trabalho da abordagem: ao
invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para
aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno
dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e

distribuição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de
entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a
carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas
e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as
abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.
Plantões de finais de semana e feriados de outubro:
Data

Acesso ao serviço

Almoço

Banho

Café da tarde

05/10/2016

61

57

35

42

06/10/2019

74

45

31

55

12/10/2019

36

33

28

31

13/10/2019

55

40

40

46

19/10/2019

60

50

35

38

20/10/2019

67

39

41

51

26/10/2019

50

43

35

32

27/10/2019

59

46

32

43

TOTAL

462

353

277

338

2.

Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das

denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das
denuncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na
abordagem;
O atendimento de denuncias referente a pessoas em situação de rua:

PSR

Denúncias

Não
havia
ninguém
no local:

Denúncias que
foi possível
localizar /
abordar alguém:

Foi possível encaminhar
quantas pessoas
provenientes de denúncia?

Não houve/
aceitou enc.

35

13

22

15 pessoas de 12 denúncias

23

Todas as denúncias foram atendidas.
O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação
de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Denúncias

Não havia
ninguém no
local:

12

8

Denúncias que foi
possível localizar/
abordar alguém:

Pessoas que foram
cadastradas e/ou
encaminhadas

4

2

A equipe recebeu 12 denúncias, oito delas não havia ninguém no local, quatro
das denúncias foi possível localizar e duas foram encaminhados. Outros dois não
foram encaminhados por falta de dados por ser de família cigana.
ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.

Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário,

estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede
socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da
SIAS e etc;
As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da
Secretaria de Igualdade e Assistência Social e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela
equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de
identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI,
encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços
socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos
até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre
o seu futuro.

3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam
espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta,
aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro
de currículos;
Foram realizadas 29 abordagens e dessas abordagens 12 crianças e
adolescentes até 15 anos, sete de 0 a 12 anos e 10 de 13 a 17 anos. Foram duas
meninas de um e nove anos; 10 crianças e adolescentes abordados pela primeira vez.
Foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido a reflexão
sobre o futuro, sobre as consequências do trabalho informal. Às crianças estavam

todas acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados
sobre os riscos e possibilidades diferentes a essas crianças.

Quantos adolescentes/
crianças até 15 anos

Quantos de 0 a 12 anos

Quantos de 13 a 17 anos

12

7

10

Abordagens

Abordados

Quantas crianças/
adolescentes são
reincidentes

29

17

7

Meninos

Quantas crianças/
adolescentes
foram abordadas
pela primeira vez
10

Meninas
15

2 (de o a 9 anos)

3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar e etc);
Foram encaminhados nove abordados aos CRAS de referência, cinco abordados
pela primeira vez foram encaminhados, cinco abordados pela primeira vez não
encaminhados por falta de dados, os responsáveis ou os adolescentes às vezes se
recusam a passar os dados, por esse motivo, o encaminhamento fica inviável e todos
abordados pela equipe em situação de trabalho infantil, sozinhos ou acompanhados.
Os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados. As diversas formas
de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, guardador
de motos e carro, ajudante em feiras livres, coletor de reciclagem e acompanhando
os pais nas vendas.

Vezes que foi acionado o Conselho
Tutelar

Encaminhado ao CRAS/ Conselho
Tutelar ou CIEE

0

9

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que
não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados há pouco
tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no
compartilhamento.
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais
públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;
Local: CRAS Aparecidinha
Data: 24/10/2019

Horário: 9h

Participantes: Representantes da educação do território, CT, Coordenadoria da Criança
e do Adolescente, Representante dos Narcóticos Anônimos, funcionário da medida
socioeducativa e equipe de abordagem para crianças e adolescentes.
Nesta reunião foi debatido o tema: Criança e Adolescente. Foram pautados os
enfrentamentos dos trabalhadores no território e as possíveis soluções. Ficou
acertado que todos do território irão elaborar um documento elencando as
dificuldades, a falta de serviços e contrapartidas e possíveis soluções, esse
documento será apresentado ao CMDCA e serão buscadas parcerias com empresas
privadas, para promoção da educação e saúde da criança e família no território.
Local: CRE – CENTRO DE REFERENCIA EM EDUAÇÃO
Data: 10/10/2019

Horário: 14h

Participantes: Conceição.
Reunião no Centro de Referência da Educação (CRE), com participação de
representantes

das

secretarias

Municipais

de

Educação,

Relações

de

Trabalho/UNITEN, Defesa Civil e Segurança Pública, Cultura, Esportes e
representante do Ministério Público para expor sobre o Termo de Ajuste de Conduta
que foi redigido e apresentado aos setores públicos para repensar em ações que
contemplem em suas secretárias, programas de acesso a crianças e adolescentes.

3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento
e avaliação com a SIAS;

Locais: SIAS
Data: 08/10/2019
Horário: 10h
Participante: Conceição (Coordenadora), Equipe de abordagem social para
crianças e adolescentes
Reunião na Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), com Fabiana
(Chefe de seção), responsável pela supervisão do serviço de Abordagem Social a
crianças e adolescentes. Esteve presente a coordenação da Abordagem Social e
componentes da equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes. O objetivo
da reunião foi repassar informações referentes mudanças de gestão SIAS, exposição
dos trabalhos, atuação e participação da equipe nas reuniões Intersetoriais.
Fomos orientados de que a equipe de Abordagem a Crianças e Adolescentes
não participariam dos plantões nos finais de semana e feriados no atendimento a
pessoas em situação de rua.

3.5 Estudos de caso em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles
com maior dificuldade de adesão a proposta de trabalho:
Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de
outubro.

CONCLUSÃO
No mês de Outubro houve a representação da equipe de Abordagem Social em
reuniões, palestras.
No dia 07/10 participamos de reunião com representantes da SIAS, com a nova
gestão, a fim de compreender a dinâmica de trabalho da Abordagem Social a pessoa
em situação de rua e esclarecer dúvidas. Também fomos informados que a equipe de
Abordagem Social a crianças e adolescentes não seriam inclusos nos plantões de
sábados, domingos e feriados.
No dia 08/10 nos reunimos com a equipe de Abordagem Social a Crianças e
Adolescentes e representante da SIAS, onde foi afirmado a continuidade da chefe de
seção responsável pela supervisão da Abordagem. Informamos sobre a atuação e
participação da equipe nas reuniões Intersetoriais e alinharmos diretrizes para melhor
execução do trabalho. Ficou afirmado que tal equipe não trabalhará nos plantões de
sábados, domingos e feriados.
No dia 10/10 a coordenadora da Abordagem Social esteve presente em reunião
no CRE (Centro de Referência da Educação) juntamente com outros representantes
das Secretarias Municipais, para a compreensão do que estava sendo solicitado
através do Termo de Ajuste de Conduta emitido pelo do procurador do Trabalho Dr.
Juliano, que esteve sendo representada pela Dra. Érica. Esse Termo solicita ao
Município de Sorocaba ações voltadas a criança e adolescente no que tange a
erradicação do Trabalho Infantil.
No dia 23/10 estivemos presentes na palestra promovida pela SEPOD sobre
“Álcool e suas consequências” no Auditório da Biblioteca Municipal de Sorocaba.
Tivemos representatividade na reunião Intersetorial no CRAS Aparecidinha em
24/10 onde foi debatido o tema: Criança e Adolescente. Foram pautados os
enfrentamentos dos trabalhadores no território e as possíveis soluções.
No dia 31/10 funcionários da equipe de Abordagem Social a crianças e
adolescentes foram convocados a comparecerem na Delegacia da Polícia Federal
para depor sobre o envolvimento de crianças e adolescentes na atuação do comércio
nos semáforos das vias públicas do bairro do Campolim.

