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IMPORTÂNCIA DO TERRITÓRIO

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um
conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir
do seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com
aqueles atores que dele se utilizam (SANTOS, 2000, p. 22)
Território: sua definição se faz pela apropriação e dominação de uma
área por um determinado grupo social, não bastando, assim, apenas o
conhecimento dos dados e das estruturas físicas do espaço geográfico,
mas, principalmente, como os sujeitos sociais exercem a vida no
território (NASCIMENTO; MELAZZO, 2013, p. 79)

O território se estabelece enquanto espaço vivo e dinâmico e se constitui a partir
de suas expressões:
-

Sociais
Culturais
Políticas
Econômicas

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem como um dos principais eixos
estruturantes a TERRITORIALIZAÇÃO, assim as ações, objetivos, programas e
projetos devem ser executados a nível de território de forma descentralizada,
buscando garantir o acesso aos direitos socioassistenciais a todos os que deles
necessitarem; e procurando promover a articulação de cobertura com as demais
políticas sociais, presentes nos diversos territórios (NOB/SUAS, 2005).

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
TERRITÓRIO

SUAS
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Produção, sistematização e análise informações territorializadas
acerca das vulnerabilidades que incidem sobre famílias/indivíduos

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Demandas
serviços
socioassistenciais

Ofertas serviços
benefícios –
padrões
qualidade

VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL

Riscos e
vulnerabilidades

Potencialidades
território

O QUE É O RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RIS)?

O RIS consiste em uma sistematização de dados territorializados
do município de Campinas e foi elaborado a partir de dados de
diferentes sites oficiais e dados produzidos pela própria
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
(SMCAIS). Foi iniciado em 2014 e contou com a colaboração das
equipes atuantes na política de assistência social no município,
no intuito de somar esforços na construção da primeira versão
do RIS que a cada ano conta com uma atualização.

ESTAPAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
Busca por dados

Divisão dos dados por região a partir da identificação do bairro

Organização dos dados em gráficos e tabelas

Análise e descrição dos dados

Elaboração do documento final reunindo todos os dados

DADOS UTILIZADOS NO RELATÓRIO

Dados de sites oficiais:
- IBGE
- PNAD
- Caixa Econômica
Federal
- MDSA
- Prefeitura Municipal de
Campinas: dados das
Secretarias de Saúde,
Educação, Assistência
Social, Desenvolvimento
Social, Serviços Públicos

Dados da própria SMCAIS:
- folha de pagamento do Bolsa
Família
- folha de pagamento do BPC
- dados de descumprimento do PBF
- dados do PETI
- dados do Ação Jovem
- dados do Renda cidadã
- relação das entidades
cofinanciadas
- dados do SIGM
- dados do PMAS

CAMINHOS PERCORRIDOS PARA CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO RIS

Elaboração da 1ª
versão do RIS (2014)

Divulgação da 2ª versão via
e-mail, site da SMCAIS e site
da Vigilância
Socioassistencial

Conversas com equipes
de gestão da SMCAIS e
equipes atuantes nos
DAS/CRAS nas 5 regiões
para sugestões,
alterações ou inclusão
de mais dados

Revisão da 1ª versão
do RIS (2014) e
alterações/atualizações
conforme conversas
realizadas

Confecção da 2ª versão do
RIS (2015) com atualização
dos dados já apresentados
no RIS 2014 e
levantamento e inclusão
de dados sugeridos nas
conversas (ex: dados sobre
violência; população em
situação de rua)

Divulgação via e-mail,
site da SMCAIS e site da
Vigilância
Socioassistencial

O RIS É COMPOSTO POR DADOS SOBRE:
Regiões e suas características
• Localização (limite com outros municípios, bacias hidrográficas,
rodovias)
• Alguns aspectos históricos, ambientais e econômicos
• Número total de habitantes
• Área (km²)
• Características da população (renda, gênero, raça ou cor, alfabetização)
• Dados da população em situação de rua
INCLUÍDO EM 2015

Sistema de Notificação de Violências (SISNOV)
• Quantidade de notificações
• Faixa etária e gênero das vítimas de violência
• Principais locais de ocorrência da violência
• Tipo de violência (física, psicológica, sexual)

Políticas Públicas
• Habitação
• Saúde
INCLUÍDAS UNIDADES DA
• Educação
FUMEC E CEPROCAMP 2015
• Lazer e cultura
• Esportes
• Assistência Social

Programas de Transferência de Renda
• PBF - Programa Bolsa Família
• BPC - Benefício da Prestação Continuada
• Ação Jovem
• Renda Cidadã

Serviços e Programas Socioassistenciais
• PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
• PAEFI - Serviço Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
• PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
• Serviços ofertados pelas entidades cofinanciadas
• Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas
Socioeducativas

O RIS está disponível no site da SMCAIS e no site da Vigilância
Socioassistencial através do link:

http://campinas.sp.gov.br/governo/cidadania-assistencia-einclusao-social/ris_perfil.php
OU
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/relatorios
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