
Olá, 
De acordo com censo divulgado recentemente pela prefeitura, 24.344 
pessoas estão vivendo em situação de rua na cidade de São Paulo. 
Segundo a administração municipal, deste total, 12,6 mil vivem em locais 
públicos, como ruas e praças. 
O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, conhecido 
tradicionalmente pelo apoio aos jovens no mundo do trabalho, também auxilia 
adultos em situação de rua, imigrantes e refugiados. Em 2019, em um serviço 
dedicado a população adulta, no  centro de São Paulo, o CIEE atendeu 448 
pessoas.  
Este serviço é o Espaço de Cidadania que funciona na Rua Xavier de Toledo, 
no Vale do Anhangabaú e busca ampliar a convivência familiar e 
comunitária de adultos de até 59 anos.  
O censo ainda apontou que a maioria são do sexo masculino (85%) e 386 
indivíduos se autodeclararam trans. No que se refere à idade, 46,6% têm 
entre 31 e 49 anos. Com relação à cor, 47,6% se consideram pardos.  
Esta pauta é interessante para você? Gostaria de conhecer o Espaço de 
Cidadania do CIEE?  
  
CIEE 55 anos - Transformando vidas, construindo futuros 
Desde sua fundação, há mais de 55 anos, o CIEE se dedica à capacitação 
profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu 
uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, 
administra o estágio de mais de  200 mil estudantes e a aprendizagem de 
mais de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de 
ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e 
fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. 
  
Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: 
Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Linkedin | www.ciee.org.br 



5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 
1 - É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins 
lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S 
(Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe. 
2 - Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes 
e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 
3 - É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação 
socioprofissional a aprendizes. 
4 - É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros 
nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes 
beneficiados. 
5 - É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais 
liberais e empresários, todos voluntários. 

 

MAIS INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
Gerência de Comunicação do CIEE                                                        
Gerente de Comunicação 
Tânia Moura - tania@ciee.org.br 
  
Assessores de imprensa 
Luís Filipe Pereira - luis.pereira@ciee.org.br 
tel: 55 11 3040-6525 
  
Fernando Menezes - fernando.menezes@ciee.org.br 
Larissa Marçal - larissa.marcal@ciee.org.br 
Luiza Vieira - luiza.vieira@ciee.org.br 

 


