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Sábado, 26 de Junho de 2021

Social
INVERNO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ TAMBÉM INTENSIFICA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Fundo realiza
Loja Solidária
em toda cidade
Famílias de São José retiram doação
de roupas e cobertores, certas de que o
inverno será mais ameno em suas casas
O Fundo Social de Solidariedade de São José já atendeu
centenas de pessoas com a
realização das Lojas Solidárias em bairros de todas as
regiões da cidade. Destas lojas, saem famílias inteiras felizes com a doação de roupas
e cobertores, certas de que o
inverno será bem mais ameno em suas casas.
O inverno começou oficialmente no último dia 21 de junho, mas as temperaturas começaram a baixar dias antes.
A procura por agasalhos está
cada vez maior e a solidariedade é fundamental para ajudar as famílias em situação
de vulnerabilidade, principalmente nesses tempos difíceis
de pandemia.
Até o final de julho, haverá
Lojas Solidárias para atender a população de todas as
regiões, incluindo o distrito
de São Francisco Xavier. E,
para que todos possam receber seus agasalhos e cobertores é preciso que as doações
continuem acontecendo. Por
toda a cidade, estão distribuídas caixas personalizadas de
arrecadação.
Paralelamente à distribuição, a Campanha do Agasalho visa arrecadar coberto-

Cláudio Vieira / PMSJC

Qualidade. Roupas foram doadas na Campanha
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Diversão. Crianças também levaram brinquedos

res, roupas novas e em bom
estado para garantir a proteção das pessoas. Também
podem ser doadas meias, cachecóis, gorros, roupas para
bebês, sapatos e até máscaras
novas de tecidos. Vale ressaltar que doação não é descarte.
O que sobra na sua casa pode
fazer falta na casa de alguém.
OPERAÇÃO INVERNO.

A Prefeitura também intensificou o atendimento às pessoas em situação de rua para
garantir acolhimento nos meses mais frios do ano. Além
da ampliação no número de
vagas dos abrigos, foram realizados também investimento
nas equipes das rondas sociais
que contam com 10 kombis
que circulam diariamente por
todas as regiões da cidade.
A Operação Inverno, liderada
pelas equipes da ronda social,
entre os meses de junho e agosto, acontece todos os dias da
semana, 24h por dia. Durante a
abordagem, as equipes das rondas sociais fazem o trabalho de
convencimento da pessoa em
situação de rua para que aceite
o acolhimento. Somente os que
aceitam são levados para os
abrigos ou é oferecido recâmbio à cidade de origem.
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Início. Campanha do Agasalho 2021 começou, oficialmente, no dia 1º de junho com a primeira Loja
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Kombis
Da Secretaria de Apoio
Social circulam pelas ruas e
fazem o acolhimento; vagas
de abrigos foram ampliadas
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Lojas Solidárias
Foram montadas em toda
a cidade para facilitar o
acesso da população de São
José dos Campos
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Famílias. Inverno vai ficar mais acolhedor com Lojas Solidárias

São José aumenta
vagas nos abrigos

São José testa toda
a população de rua

Cidade tem abrigos
a todos os públicos

ESTRUTURA. De 2017 até
agora, a Prefeitura de São
José dos Campos aumentou
a capacidade de atendimento
nos abrigos de 196 para 278
vagas contratadas em parcerias com entidades da cidade.
Outras 45 vagas foram contratadas especificamente para a
Operação Inverno, ampliando
desta forma a capacidade de
atendimento.

COVID-19. Durante a pandemia, a Prefeitura ampliou a
atuação do serviço de abordagem social com orientações
às pessoas em situação de rua
sobre o contágio da covid-19.
Investiu na testagem em massa das pessoas em situação de
rua e dos acolhidos. Os abrigados têm acesso à vacinação
contra a covid-19, seguindo o
calendário municipal.

LOCAIS. Atualmente, a cidade
de São José dos Campos conta
com seis abrigos preparados
para atender às pessoas em
situação de rua, entre eles,
três abrigos masculinos, Feminino e LGBT, Viva Famílias e
Indivíduo e AVD (Atividade de
Vida Diária), dedicado a pessoas que apresentem alguma
dificuldade para as atividades
cotidianas.
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Kombis. 45 vagas no inverno
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Estrutura. Abrigo para idosos

