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CRiAnçA não É dE RuA PARTiCiPA dE APRoVAção dAS noRMATiVAS 
PARA o TRABAlho CoM inFÂnCiA EM SiTuAção dE RuA no BRASil

No primeiro semestre deste ano, o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 
e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), pu-
blicaram documentos que asseguram direitos às crianças 
e adolescentes em situação de rua.

Em maio foram aprovadas as Orientações Técnicas 
para Educadores Sociais de Rua em Programas, Projetos e 
Serviços com Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. 
A Resolução 187/2017 “traz um conjunto de diretrizes e 
informações para apoiar os estados, municípios e o Distri-
to Federal no planejamento, implantação, implementação 
e funcionamento do trabalho com crianças e adolescentes 
em situação de rua nas diversas políticas públicas”.

Em seguida, no mês de junho, foi publicada a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA n° 
1/2017 que estabelece diretrizes políticas e metodológicas para o atendimento de crianças e ado-
lescentes em situação de rua na Assistência Social.

A Campanha Nacional Criança Não é de Rua (CNER) e seus parceiros em todo o Brasil, 
comemoram a aprovação dos documentos pelos respectivos colegiados. As normativas são resul-
tado de um amplo diálogo nacional fomentado pela CNER desde sua criação em 2005. A CNER 
está promovendo uma série de atividades para disseminar estas diretrizes em todo o país.

A Rede Nacional Criança Não é de Rua (CNER), realizou dezenove seminários estaduais para 
divulgar o novo conceito, as normas sobre o atendimento especializado no acolhimento institu-
cional, as orientações para educadores sociais, a discussão sobre o atendimento especializado para 
crianças e adolescentes em situação de rua, as diretrizes políticas e metodológicas para o atendi-
mento de crianças e adolescentes em situação de rua na Assistência Social e a Nota Técnica para 
atenção integral às mulheres em situação de rua grávidas ou com filhos recém- nascidos.

Participaram gestores públicos, parlamentares, organizações da sociedade civil, Ministério 
Público, Conselheiros Tutelares, pesquisadores, técnicos dos programas, projetos e serviços que 
atendem esta população no Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Maceió, Curitiba, Recife, Brasília, 
Porto Alegre, Manaus, Vitória, Aracaju, São Luís, Macapá, Goiás, Natal, Salvador, São Bernardo, 
Campo Grande e João Pessoa.    

CnER diSSEMinA EM 19 ESTAdoS AS diRETRiZES nACionAiS PARA o 
ATEndiMEnTo dE CRiAnçAS E AdolESCEnTES EM SiTuAção dE RuA

CRiAnçA não É dE RuA É 
REConduZidA Ao ConAndA

CooRdEnAção dA CnER 
PlAnEjA AçÕES PARA o BiÊnio 
2017/2018

A coordenação da Campanha Nacional 
Criança Não é de Rua se reuniu em Fortaleza 
nos dias 25 e 26 de maio para fazer memória 
de suas atividades ao longo dos doze anos de 
existência que podem ser divididos na fase de 
mobilização e consolidação da Rede, incidên-
cia política junto aos órgãos nacionais respon-
sáveis pela formulação de políticas públicas e  a 
fase atual que consiste em apoiar a implantação 
das Diretrizes Nacionais para o  atendimento 
das crianças e adolescentes em situação de rua 
nos estados e municípios brasileiros.

A CNER, representada por seu 
presidente, Manoel Torquato, integra 
o CONANDA na condição de suplen-
te. O processo de escolha aconteceu 
dezembro de 2017 e as  organizações 
escolhidas integram o Conselho no 
biênio 2017/2018. Na atual gestão a 
CNER foi indicada a representar o 
colegiado na comissão permanente 
sobre população em situação de rua 
no Conselho Nacional de Direitos 
Humanos. A referida comissão mo-
nitora as graves violações de direitos 
cometidas contra esta população.
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