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REDE SÃO JOSÉ CONTA HOJE COM A PARCERIA DE 33 ENTIDADES QUE ATENDEM A DIVERSOS PÚBLICOS

ESTRUTURA.
Abrigos têm
atendimento
humanizado; Cras
foi reformado no
Jardim Mariana 2,
região leste
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São José abre os
braços a quem
mais precisa
Ações da Prefeitura de São José promovem resgate
da cidadania em todas as regiões da cidade; foco são
as pessoas em situação de vulnerabilidade social
Ações da Prefeitura de São José dos
Campos promoveram, nos últimos
três anos, o resgate da cidadania em
todas as regiões da cidade.
Programas da Secretaria de Apoio
ao Cidadão melhoraram a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social.
O serviço de apoio da Prefeitura realizou atendimento 24 horas a cidadãos
que moram na rua.
Alguns abrigos mudaram de endereço para melhorar o atendimento. Ou-

tros receberam investimento em reforma das instalações.
As oficinas socioeducativas foram
ampliadas, assim como o atendimento
aos dependentes químicos.
São José conta hoje com a parceria
de 33 entidades que atendem diversos
públicos como pessoas em situação
de rua, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre
outros. Os aportes financeiros repassados pela Prefeitura às entidades são
regulados pela Lei 13.019/2014 e decreto 18299/2019 (Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil).

2.000
pessoas
Beneficiadas pelo programa
Pró-Trabalho, que oferece
qualificação e recolocação
no mercado
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Creche do Idoso. S. José ampliou o Centro Dia
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Viaturas
Identificadas como ‘Apoio
Social’ trabalham 24 horas
no acolhimento de pessoas
em situação de rua
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Abrigo. Capacitação para atender bebês

Entidades
atendem pessoas em
situação de rua, crianças
e adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência

Gesuas põe São José
na modernidade

Com ônibus, ações
sociais melhoram

Pró-Trabalho: 2.000
a mais no mercado

Inovação. A Prefeitura oficializou a integração ao Gesuas
(Gestão Eletrônica do Sistema
Único de Assistência Social).
O sistema é uma solução na
integração das informações e
serviços, na identificação das
situações de vulnerabilidade e
no planejamento eficiente.

Mobilidade. Levar os integrantes dos programas para eventos
culturais e atividades ficou mais
fácil. Com 26 lugares, ar condicionado e acessibilidade para
cadeirantes, há cerca de um
mês o ônibus MOB-SUAS está
proporcionando conforto e valorização a quem mais precisa.

Emprego. O programa PróTrabalho para recolocação de
desempregados no mercado de
trabalho já promoveu a contratação de muitas pessoas. Até
agora, já foram beneficiadas
cerca de 1.700 pessoas. Uma
nova seleção elevará esse número para 2.000 contratados.

Cláudio Vieira / PMSJC

Sistema. Iniciado em dezembro
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Veículo. Já está nas ruas

