
ALERTA PARA A REDE DO SUAS

A partir de amanhã, dia 20 de agosto, uma frente fria polar chegará no território

brasileiro. A Defesa Civil informou que o frio vai avançar rapidamente sobre o Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de

Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do

Amazonas. 

Trata-se de uma situação climática atípica, que vai provocar quedas bruscas de

temperatura, além de geadas, ventos fortes e neve em algumas regiões serranas.

O Ministério da Cidadania integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

(Sinpdec) e está trabalhando de forma articulada com a Defesa Civil para

garantir que a população mais vulnerável, principalmente as pessoas em

situação de rua, tenha proteção neste momento.

Por isso, é importante que a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

esteja mobilizada para garantir o abrigamento temporário dessas pessoas,

reforçando também a atuação das equipes de abordagem social nos territórios. 

Também é muito importante que as equipes do SUAS estejam articuladas nos

seus territórios com a Defesa Civil e outras políticas setoriais. É fundamental o

apoio para a arrecadação e a distribuição de cobertores e agasalhos tanto para

as pessoas em situação de rua quanto para as organizações da sociedade civil

que ofertam o serviço de acolhimento, principalmente para idosos e pessoas

com deficiência.

Além disso, é importante ter atenção com as pessoas que moram em áreas
rurais e povos e comunidades tradicionais. 

É essencial que a rede do SUAS ajude a divulgar informações sobre a frente fria

para a população, orientando sobre a necessidade de abrigamento e de

cuidados com a saúde.  

Este é um momento que exige muita atenção e um esforço redobrado. Pois

ainda estamos vivendo um momento de pandemia do coronavírus. Por isso, é

importante também ampliar a atenção com a segurança dos trabalhadores do

SUAS.

Mais orientações serão passadas posteriormente


