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Apresentação
A elaboração deste material surgiu com o intuito de propiciar maior visibilidade
dos recursos e serviços disponíveis na municipalidade, visando facilitar a
eficácia de encaminhamentos de alunos/famílias pelas Unidades Escolares da
Rede Municipal de Educação Paulínia, como também pelos mais variados
agentes sociais. Poderá ainda subsidiar técnicos e instituições com referência
a prestação de serviços, possibilitando ainda a integração de ações e
entrosamento de instituições que atuem em áreas afins.
Para isso, este Manual conta com dados básicos referentes a cada um dos
recursos e serviços do município: identificação, área de abrangência, público
alvo, critérios de atendimento, atividades desenvolvidas, entre outros aspectos
estes de acordo com a especificidade de cada trabalho.
Visando facilitar a consulta, os recursos e serviços foram organizados por
ordem alfabética, separados, no entanto enquanto organizações não
governamentais e governamentais, independente assim da categoria ou
território de abrangência.
Os dados foram coletados junto as organizações não governamentais e
governamentais, por meio de pesquisas junto a internet e Casa dos
Conselhos.
Cumpre esclarecer que o Manual aponta as atividades e serviços oferecidos
na municipalidade em determinado momento, podendo desta forma ser
alterado e implementado a qualquer momento, à medida que a dinâmica
cotidiana o exigirem.

Eliete Maria da Silva
Assistente Social
Secretaria de Educação de Paulínia

Julho/2015
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AA - ALCOOLICOS ANÔNIMOS

Endereço: Rua Conrado Tergulino, nº 263 - bairro Santa Cecília
Região de Abrangência: Paulínia e Região
Objetivo: A manutenção da sobriedade, assim como ajudar outros alcoólicos a
alcançarem a sobriedade.
Público alvo: Dependentes de álcool
Dias/ Horários: segunda, terça, quarta e sexta-feira: 20 horas
domingo: 9 horas
Atividades desenvolvidas:
Através de reuniões, homens e mulheres compartilham, entre si, suas experiências,
forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se
recuperarem do alcoolismo.
O programa de A.A. é proposto em Doze Passos, que proporciona ao alcoólico uma
maneira de desenvolver satisfatoriamente a vida sem o álcool.
Este programa é apresentado nas reuniões de grupo de A.A.







Reuniões abertas;
Temáticas abertas;
Reuniões fechadas;
Reuniões de passos;
Reuniões em instituições e clínicas;
Reuniões de CTO.
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AL ANON

Endereço: Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida - Rua Jaime Ramos dos
Santos, nº 22 - bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida
Fone: (19) 3833-4818
Contato: Isabel Martins dos Santos
Região de Abrangência: Paulínia e região
Objetivos: Compartilhar experiências, forças e esperanças entre famílias e amigos
de alcoólicos, a fim de solucionar o problema que tem em comum.
Público alvo: Famílias e amigos de alcoólicos
Dia/ Horário: segunda-feira às 20 horas
Atividades desenvolvidas:
Por entenderem que o alcoolismo é uma doença que atinge famílias, busca-se
mudanças de atitudes uma vez que podem ajudar na recuperação de seu familiar ou
amigo. Assim, por meio de reuniões é realizada a prática dos Doze Passos,
encorajando e compreendendo os parentes alcoólicos, bem como acolhendo e
proporcionando alívio aos mesmos.
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AMOR EXIGENTE

Endereço: Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida - Rua Jaime Ramos dos
Santos, nº 22 - bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida
Fone: (19) 3874-1352
E-mail: geraldrk@mpc.com.br
Contato: Gerald
Região de Abrangência: Paulínia e região
Objetivos: Apoiar e orientar familiares de dependentes químicos, como também
pessoas com comportamentos inadequados.
Público alvo:
inadequados.

Famílias

de

dependentes

químicos

e/ou

comportamentos

Dia/ Horário: quarta-feira às 20 horas
Atividades desenvolvidas:
Atua como grupo de apoio e ajuda mútua, no acolhimento, orientação e auxilio de
familiares ou pessoas interessadas na prevenção, recuperação e reinserção social
de dependentes químicos.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Endereço: Av. Brasília, nº 967 - bairro Santa Cecília
Fone: (19) 3844- 7221 | 3874-1619
E-mail: apae.paulinia@yahoo.com.br
Facebook: Apae Paulina
Contato: Elaine - Assistente Social
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Desenvolver potencialidades, preparar para o trabalho e o pleno exercício
de sua cidadania.
Público alvo: Pessoas de ambos os sexos, maiores de 06 anos, com deficiência
intelectual e/ou outras deficiências associadas.
Dias/Horários: segunda e sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios para atendimento:
 Morador de Paulínia;
 Pessoa com deficiência intelectual e/ou outras deficiências associadas
comprovadas;
 Idade igual ou superior a 6 anos.
Documentos necessários: orientados após o primeiro atendimento
Atividades desenvolvidas:
O acesso ocorre por busca espontânea ou encaminhamento da rede de atendimento
às pessoas com deficiência (Escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e órgãos
da Assistência Social). A partir do processo de triagem social e avaliação da equipe
técnica, a APAE faz a inserção do usuário em seus projetos de acordo com a
especificidade de cada caso.
Desenvolve projetos nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, sempre
com vistas a ampliação do universo informacional do usuário bem como sua inclusão
social e permanente na sociedade.
Centro Artístico, Cultural e Esportivo: A Arte e a Educação Física exercem
fundamental importância como elementos mediadores na construção e no
desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, pois possibilita o
desenvolvimento de relações sociais e culturais fazendo com que elas se relacionem
com o mundo e construam uma visão consciente, responsável e autônoma. Neste
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contexto a entidade oferece oficinas, atividades físicas e culturais em parceria com o
Bicicross, Secretaria de Esportes (atletismo) e CIADAPTE (Ballet).
Programa de Ensino Fundamental: O Programa de Ensino Fundamental tem como
objetivo proporcionar aos alunos a partir dos seis anos de idade, no contra turno,
condições de ingresso e desenvolvimento em programas de formação educacional
nos níveis básicos. Realizam-se por meio de conteúdos curriculares, que integram
conhecimentos úteis ao exercício da cidadania, incorporados os valores éticos e
estéticos e que contemplem a autoestima do aluno e as atitudes adequadas ao
convívio social. Enfim, currículos que façam com que o educando comprometa-se
com posturas relevantes para sua vida pessoal e coletiva.
Programa de Educação para o Trabalho e Educação de Jovens e Adultos: Tem
como objetivo promover a formação integral dos usuários com deficiência intelectual,
proporcionando-lhes oportunidade de manutenção e/ou elevação do nível
acadêmico, além da construção de habilidades e competências profissionais e
sociais, de modo a favorecer sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho. A
educação de jovens e adultos tem como foco prioritário assegurar aos usuários a
partir de14 anos, que não tiveram acesso à escola ou dela foram excluídos
precocemente, o ingresso, a permanência e a conclusão do ensino fundamental em
primeiro segmento, com adequações curriculares de pequeno, médio e /ou grande
porte. Os serviços de qualificação para o trabalho e colocação no mercado de
trabalho têm por objetivo promover a preparação e auxiliar a inclusão da pessoa com
deficiência intelectual em todas as alternativas de trabalho, emprego e renda.
Programa Específico - Centro de Convivência: Oferece atendimento aos usuários
com deficiência intelectual, visando o aprimoramento de habilidades adquiridas e
proporcionando aquisição de outras habilidades com vistas a uma melhor qualidade
de vida, auxiliando em atividades da vida diária e prática, alimentação, prestação de
serviços, mobilidade e outros.
Clube de mães: Tem por finalidade auxiliar e trabalhar a integração família- escola,
incentivando e responsabilizando os pais para a continuidade do processo
educacional profissionalizante na família e integrando o educando em seu contexto
social.
Saúde: Visa o desenvolvimento integral do usuário, auxiliando seu desenvolvimento,
promovendo sua reabilitação e prevenindo futuros problemas em seu percurso.
Oferece recursos terapêuticos que promovam a independência total ou parcial com
respostas positivas e adequadas aos estímulos em diversas áreas, formando assim
um cidadão crítico e participativo. Abrange os serviços de Psicologia, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudióloga.
Assistência Social: O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão
social e a melhoria da qualidade de vida dos assistidos e seus familiares ou
cuidadores. Deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação de
serviços especializados à pessoas em situação de dependência que requeiram
cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no
reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de
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cuidados diários prolongados. As ações devem possibilitar a ampliação da rede de
pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca
vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, deverá ser
viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de
políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o
incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”. Soma-se a isso o fato de
que os profissionais da equipe poderão identificar demandas do dependente e/ou do
cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos, acionando assim os
mecanismos necessários para resposta á tais condições. A intervenção será sempre
voltada á diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a
sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados
prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que
fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com
deficiência ou pessoa idosa. (Resolução Nº 109 de 11/11/2009)
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ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL RAINHA DO ENGENHO

Endereço: Av. Duque de Caxias, nº 789 - bairro João Aranha
Fone: (19) 3844-6397
E-mail: aare.paulinia@hotmail.com
Facebook: Rainha do Engelho
Contato: Aline - Psicóloga/ Coordenadora Técnica
Região de Abrangência: Região do João Aranha e seu entorno.
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos, Idosos e Famílias.
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas
Critérios para atendimento:
 Residir no território do João Aranha e seu entorno (Jardim Amélia, Jardim
Leonor, São José I e II, Marieta Dian entre outros);
 Crianças a partir de 6 anos.
Obs.: Cada projeto possui seu critério próprio para atendimento.
Documentos necessários:
 RG e CPF do responsável (cópias);
 Comprovante de residência (cópia);
 RG ou Certidão de nascimento quando criança ou adolescente (cópia);
 Declaração de Escolaridade (original);
 Carteira de Trabalho dos membros da família (original);
 Atestado de saúde da criança ou adolescente (original).

Atividades desenvolvidas:
Projeto Grupo Família: Este projeto tem por finalidade propiciar ás famílias
prioritariamente dos alunos participantes das oficinas socioculturais (Capoeira
Pedagógica e Dança do Bem), um espaço de escuta, discussão e troca de
experiências, onde possam refletir sobre a educação de filhos e sobre o convívio do
grupo familiar, compartilhadas em atividades educativas e culturais, ampliando assim
o universo informacional. Os encontros ocorrerem uma vez ao mês, no período
noturno, contando ainda com a participação de palestrantes para apresentação e
discussão de assuntos pertinentes às necessidades dessas famílias.
Projeto Capoeira Pedagógica: Visa atuar na garantia dos direitos da criança,
adolescente e jovem em situação de vulnerabilidade e risco social, através do
desenvolvimento da prática da capoeira no contra turno escolar. .As aulas acontecem
de segunda e quarta-feira no período matutino e vespertino, enquanto que o período
noturno volta-se à adolescentes, jovens, adultos e idosos. O projeto busca ampliar as
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trocas culturais, de vivências, o sentimento de pertencimento e de identidade,
fortalecer vínculos familiares, incentivando a socialização e a convivência
comunitária. Sua metodologia consiste em trabalhar a teoria de forma histórica,
pedagógica e lúdica, aliada a prática da capoeira de forma participativa, estimulando
a interação social, bem como a garantia de oportunidade de descoberta das suas
próprias habilidades e potencialidades.
Projeto Dança do Bem: Visa levar a cultura Hip Hop à crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade e /ou risco social, com o objetivo de promover a inclusão
social através da dança e seus benefícios como o equilíbrio entre o corpo e a mente,
além da contribuição para o desenvolvimento sociocultural. Atualmente as aulas
ocorrem no período das 18 às 19 horas, aliadas aos aspectos recreativos, educativos
e sociais, tendo como foco as ações preventivas, fortalecendo o convívio familiar e
comunitário.
Projeto Grupo Movimento: O projeto visa implementar um espaço de acolhimento,
convívio, diálogo e interação para crianças, adolescentes e jovens, assegurando
ações continuadas, através de ações socioeducativas que garantam a ampliação de
seu universo educacional, social e cultural. Os encontros se efetivam quinzenalmente
durante as aulas de capoeira pedagógica com atividades lúdicas, reflexivas e
conscientizadoras sobre assuntos trazidos das experiências da vivência familiar,
comunitária e cultural, contribuindo assim com o desenvolvimento pessoal e social.
Projeto Complemento Alimentar: Criado em 2012 para atuar na segurança
alimentar das famílias com baixa ou sem renda, por meio do fornecimento de
hortifruti de forma semanal (quinta feira), associada às atividades socioeducativas,
com orientações adequadas sobre manipulação e preparo de dos alimentos
nutritivos, balanceadas e de baixo custo, visando contribuir com uma melhor
qualidade de vida. O projeto conta com a parceria da ISA - Instituto de Solidariedade
Alimentar, na doação de produtos de hortifruti (legumes, verduras e frutas frescas).
As famílias são incluídas no projeto de acordo com a avaliação do Serviço Social, por
meio da entrevista social.
Projeto Capoterapia: O projeto desenvolve atividade física orientada onde se utiliza
elementos da capoeira adaptada, uma alternativa para pessoas de todas as idades:
criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência,
respeitando-se suas potencialidades e limitações físicas. Sua metodologia utiliza-se
da musicalidade, resgata a memória do folclore nacional, das brincadeiras
vivenciadas na infância, proporcionando também a descontração e a socialização
dos praticantes, além da melhora na coordenação motora, força muscular e a
autoestima. A atividade é coordenada por capoterapeutas, especializados no
desenvolvimento dessa modalidade, bem como de técnicas como as do abraço, do
afeto, do riso, entre outras.
Projeto Rainha Empreendedora: Visa capacitar mulheres para geração de renda e
trabalho com a capacitação em técnicas artesanais, com foco no fortalecimento
socioprodutivo, trabalhando a cidadania, estimulando suas potencialidades por meio
da descoberta de habilidades e talentos artesanais, promovendo assim a melhoria de
renda e o resgate da autoestima. Portanto a concepção metodológica parte do
princípio de um planejamento estratégico participativo e contínuo que evidencia um
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procedimento dinâmico e diversificado. O Projeto prevê a duração de 2 anos,
atendendo um total de 120 mulheres distribuídas em 12 grupos com 10 participantes
(Cada grupo conta com 4 meses de aulas). As aulas ocorrem 2 vezes na semana,
sendo no período da manhã de segunda e sexta-feira e à tarde de terça e sexta com
duração de 3 horas, contando com um intervalo de 20 minutos para o lanche. As
ações voltadas à capacitação contam com várias técnicas artesanais (bijuterias,
macramê, decoupagem, pinturas, artesanato em material reciclado, bordados como
patchwork, crochê e etc.), aliadas ao desenvolvimento socioeducativo, além do
ensinamento voltado ao empreendedorismo como planejamento e técnicas de
vendas, bem como discussões com temáticas que visem contribuir com a cidadania e
autonomia dessas mulheres. O grupo participa do workshop visando à exposição dos
trabalhos bem como a venda dos produtos produzidos.
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ASSOCIAÇÃO DE VIVÊNCIAS CULTURAIS VIVA BRASIL

Endereço: Rua das Magnólias, nº 79 - bairro Presidente Medici
Fone: (19) 9 8148-5487
E-mails: evivabrasil@yahoo.com
debora-greco@hotmail.com
Facebook: Ong Viva Brasil
Contatos: Claudinei e Débora
Região de abrangência: Paulínia
Público alvo: crianças, adolescentes e seus familiares
Dias /Horários: segunda, quarta e sexta-feira das 9 às 11h30 e das 14 às 16h30
sábado das 10 às 12 horas
Critérios para atendimento: Morador do município de Paulínia
Documentos necessários:
 Comprovante de endereço;
 RG e CPF dos responsáveis,
 Certidão de nascimento ou RG do usuário.
Atividades desenvolvidas:
 Oficinas de ritmos (berimbau, pandeiro, caxixi, atabaque) danças e
manifestações culturais e folclóricas (capoeira, maculelê, jongo, puxada de
rede, samba de roda);
 Aulas, oficinas e confecção de artesanatos;
 Aulas, oficinas e confecção dos instrumentos utilizados nas manifestações
culturais e folclóricas;
 Aulas, oficinas e confecção das roupas/fantasias utilizadas nas manifestações
culturais e folclóricas;
 Atividades voltadas à crianças e adolescentes com diagnósticos “fechados” de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Déficit de
Aprendizagem (Dislexia, Discalculia, Dislalia, Disortografia) e Síndrome de
Aspenger (Autismo);
 Desenvolvimento de campanhas e palestras de conscientização e prevenção
de substâncias psicoativas junto aos atendidos e familiares dos mesmos;
 Promoção de apresentações dos grupos em locais da comunidade, viagens e
excursões para apresentações fora da cidade;
 Promoção do incentivo a leitura e utilização de espaço próprio da
GINGATECA (Biblioteca da Instituição).
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BETEL E ALVORADA PARQUE

Endereço: Professor Benedicto Montenegro, nº 382 - bairro Alvorada Parque/Betel
Fone: (19) 3884-7236
E-mail: associacaomoradoresbetel@gmail.com
Facebook: Associação Moradores de Betel
Contato: Sueli Manfrim e Rosangela Carnieli
Região de Abrangência: Betel e Alvorada Parque
Público alvo: Crianças e Adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos
Dias/Horários: segunda a quinta-feira das 8 às 18 horas
Atividades desenvolvidas:
Aulas:
 Violino;
 Violão;
 Karatê;
 Jazz.
Vale destacar que somente a aula de Karatê conta com o patrocínio (Galvani), as
demais são ministradas por Professores voluntários.
As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, em horários variados (manhã, tarde e
noite), sendo no Sábado somente no período da manhã.
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ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIRO DE PAULÍNIA
GRUPO ESCOTEIRO NEEMIAS - APAGEP
Endereço da atividade educacional: EMEF “Sol Nascente”
Endereço para correspondência: Rua Hélio Polezer Junior, nº 657 fundos - bairro
Parque da Represa
Fone: (19) 9 7415-9545 | 9 9688-9111
E-mail: contato@apagep.org / luisferro_escot@yahoo.com.br
Facebook: Grupo Escoteiro “Neemias” 204, Paulínia - SP
Contatos: Luís Francisco Ferro Mauro e James Rezende Piton
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: a partir dos 6 anos e meio
Dia/Horário: sábados das 8h30 às 11h30
Critérios para atendimento:
 Jovens que optem voluntariamente ingressar e seguir os princípios do
movimento escoteiro;
 Residir em Paulínia;
 Estar estudando.
Atividades desenvolvidas:
Atividades baseadas no Projeto educativo da União dos Escoteiros do Brasil,
campanhas sociais e ambientais municipais e na Região metropolitana de Campinas
- RMC
Projetos APAGEP:
 Escoteiros nas escolas: suporte/apoio/integração ao contraturno escolar nas
redes municipais do ensino fundamental;
 Escoteiros na comunidade;
 Grupo escoteiro social: para jovens de baixa renda e em condição de
vulnerabilidade social;
 Suporte às atividades do 19º Distrito Escoteiro de Campinas que abrange
aproximadamente 9 cidades.
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AMIGOS UNIDOS POR AMOR CONTRA O CÂNCER - AUPACC

Endereço: Rua General Osório, nº 335 - bairro Jardim Calegaris
Fone: (19) 3933-2122 | 9 9445-7891
Site: www.aupacc.com.br
E-mail: aupaccpaulinia@hotmail.com
Facebook: AUPACC - Paulínia
Contato: Bete e Isabela
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: Pessoas acometidas pelo câncer, familiares e cuidadores de todas as
faixas etárias.
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e 13 às 17 horas
Critérios para atendimento: Morador de Paulínia
Documentos necessários:
 RG;
 CPF;
 Comprovante de endereço;
 Laudo médico.
Atividades desenvolvidas:
 Atendimentos diversos (Serviço Social, Assessoria Jurídica, Nutrição,
Psicologia, Fisioterapia - individual e em grupo, Fonoaudiologia, Tratamento
dentário);
 Aulas de Yoga;
 Empréstimos de cadeira de rodas, cadeira de banho, andador, poltrona
reclinável, colchão hospitalar, cama hospitalar, entre outros;
 Doações de itens essenciais ao tratamento;
 Oficinas e Bazar de Artesanato;
 Atividades de Turismo, lazer e cultura;
 Campanhas e palestras de conhecimento e prevenção do câncer;
 Arrecadação de cupons fiscais sem o CPF, para a participação no Programa
de Nota Fiscal Paulista;
 Brechó de roupas usadas;
 Show de Prêmios e Promoção de eventos beneficentes;
 Participação em eventos.
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CASA DO ARTESÃO

Endereço: Avenida 9 de Julho, nº 129 - bairro Nova Paulínia
Fone: (19) 3874-4611
E-mail: casaartesao@hotmail.com
Facebook: Casa do Artesão de Paulínia
Região de Abrangência: Paulínia e região
Objetivo: Possibilitar ao artesão da cidade um local para expor e vender seus
produtos assim como ministrar cursos de artesanato.
Público alvo: Artesãos de Paulínia (expor trabalhos)
Livre (cursos)
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas
sábado das 9 às 13 horas
Critérios para atendimento: Para fazer parte como expositor, o artesão necessitará
ser morador de Paulínia, porém para a participação em cursos não será necessário
este critério.
Atividades desenvolvidas:
Os interessados em associar-se a Casa aguardam em listagem de espera, a abertura
de novas vagas, quando então passam por uma avaliação (Comissão da Casa) em
relação as suas peças artesanais,
Já os cursos ministrados em horários e dias variados correspondem a:
 Arte em fita;
 Crochê;
 Pintura quadro;
 Pintura em quadro com relevo;
 Decoupagem em caixas de madeira.
Os cursos possuem carga horária diferenciada em função do tipo de aprendizado e
possuem custo a partir de R$ 20,00.
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CASA DO MENOR “PADRE ANTONIO CAETANO MAGALHÃES”

Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongelupi, nº 677 - bairro Morumbi
Fone: (19) 3874- 2370
Site: www.casadomenordepaulinia.org.br/
E-mail: casadomenor@terra.com.br
Facebook: Casa do Menor de Paulínia
Contato: Serviço Social
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Acolher provisoriamente crianças desamparadas, oferecendo-lhes um lar,
garantindo os seus direitos previstos em lei, promovendo a sua reinserção social e a
recolocação familiar.
Público alvo: Crianças de 0 a 12 anos vítimas de violência doméstica ou
negligência.
Critérios para atendimento: Crianças em situação de vulnerabilidade, riscos
físicos e sociais (encaminhadas via Conselho Tutelar ou Vara da Infância e da
Juventude de Paulínia).
.
Atividades desenvolvidas:
A rotina da Entidade inclui atividades de recreação, alimentação saudável,
encaminhamento às Escolas, passeios, atendimento médico, odontológico,
psicológico, atividades esportivas, atividades estas desenvolvidas com a ajuda de
voluntários e da comunidade local, através de um conjunto de ações
complementares, sendo:
Arterapia: Tem como objetivo o desenvolvimento da atenção, da concentração, a
organização e flexibilidade, fundamentais para um crescimento sadio. Busca
aumentar a autoestima, confiança, alegria, bem estar, disposição e prazer de viver, e
assim alcançar um estado de equilíbrio integral.
Teranimais: Ambientado em uma mini fazenda, construída na área do Abrigo, conta
com vários mini animais e mini aves. O vínculo estabelecido entre as crianças e
adolescentes com os animais, ajuda a despertar o espírito de responsabilidade.
Horta: Visa a educação ambiental, o ensinamento de manejos e técnicas, desperta o
espírito de responsabilidade e ressalta a importância da natureza e da preservação
do meio ambiente.
Reciclagem: Visa a educação ambiental, o consumo consciente, a redução de lixo, a
prevenção ao desperdício e os impactos ambientais.
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Coral Fonte de Água Viva: Busca o desenvolvimento da concentração, trabalha o
emocional, a coordenação motora, a voz e física dos envolvidos, estimula a
percepção auditiva e a autoestima de maneira lúdica.
Criando Laços: Visa reaproximar, quando possível, o familiar do abrigado. O familiar
sob orientação especializada confecciona artigos artesanais, tais como pinturas em
guardanapos e toalhas.
De volta pro meu Lar: Visa o restabelecimento e ou criação de vínculos afetivos,
para eventual retorno do abrigado ao lar de origem e ou de familiares próximos,
visando o cumprimento da legislação em vigor.
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CENTRO INTEGRADO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO ABRANGENTE
PARA PESSOAS COM TALENTOS ESPECIAIS - CIADAPTE

Endereço: Rua Cásper Líbero, nº 71 - bairro Santa Cecília
Fone: (19) 3874-2155
Site: www.ciadapte.org.br
E-mail: ciadapte@ciadapte.org.br
Facebook: ONG CIADAPTE
Contato: Eduardo de Freitas
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: crianças a partir de 4 anos, adolescentes, jovens e adultos
Atividades desenvolvidas:
 Ballet clássico;
 Dança contemporânea;
 Dança adaptada para pessoas com deficiência intelectual.
Realiza ainda Projeto de coleta de lacre de latinhas de alumínio e troca por cadeiras
de rodas, as quais são disponibilizadas à sociedade (120 garrafas Pet de 2 litros
cheias de lacres, correspondem a uma cadeira de rodas).
Obs.: Atualmente não contam com vagas para novos atendimentos.
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM - CISA

Endereço: Avenida Argentina, nº 235 - bairro Jardim América
Fone: (19) 3844-3793 | 3833-3350
Site: www.cisapaulinia.org
E-mail: contato@cisapaulinia.org
Contato: Serviço Social
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo:
- adolescentes e jovens, de 14 a 22 anos, em especial:
 Pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de
renda;
 Egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de
outras medidas socioeducativas em meio aberto, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA;
 Egressos ou em cumprimento de medidas de proteção, conforme disposto no
ECA;
 Adolescentes e jovens egressos ou vinculados a programas de combate à
violência e ao abuso e à exploração sexual;
 Adolescentes e jovens com deficiência, em especial os beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada - BPC;
 Evadidos, que deverão ser encaminhados e devidamente matriculados na
rede de ensino.
- Familiares dos adolescentes e jovens
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios para atendimento: Moradores de Paulínia
Atividades desenvolvidas:
Oficina de Desenvolvimento de Potencialidades e Orientação Profissional: Tem
por finalidade a execução dos serviços de convivência e de fortalecimento de
vínculos á adolescentes e jovens, na faixa etária de 14 a 22 anos, contribuindo para
a ampliação de repertório sobre o mundo do trabalho, possibilitando o
reconhecimento das habilidades e a prática de cidadania, e promovendo a
convivência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, através da oferta
de acessos aos serviços setoriais e socioassistenciais e de atividades
intergeracionais, fortalecendo a rede de proteção social no território e propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito e a solidariedade.
Posteriormente a participação na Oficina, os adolescentes e jovens, podem ser
inseridos no programa de aprendizagem profissional “Melhor Aprendiz”, desenvolvido
em parceria com empresas privadas do município de Paulínia, de acordo com a Lei
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da Aprendizagem 10.097/2000, uma vez sendo aprovados nos processos seletivos
realizados pelas referidas empresas.
Programa Melhor Aprendiz: Visa a inserção de adolescentes, a partir de 16 anos,
no mercado de trabalho, promovendo a inclusão social através da oportunidade de
aprendizagem e ações complementares à escola, capacitando-os com ética e
profissionalismo. O programa desenvolve e prepara os jovens com os fundamentos
teóricos e práticos para o exercício da profissão e para o ingresso no mercado de
trabalho, através do Programa de Aprendizagem Profissional adequado à legislação
vigente - Lei 10.097/2000, que obriga os estabelecimentos de qualquer natureza
(médio e grande porte) a empregar e matricular nos cursos do Serviço Nacional de
Aprendizagem, um número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no
mínimo e 15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. O empresário,
além de formar um trabalhador de acordo com o perfil de que sua empresa passa a
contar com jovens cientes da grande oportunidade que conseguiram para deslanchar
sua carreira profissional. Mais que isso, a aprendizagem é um importante fator de
promoção da cidadania.
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO LIBERDADE
Endereço: Estrada Municipal PLN/360, nº 2.099 (Estrada do Parque da Represa) bairro Nova Veneza
Fones: (19) 9 9955-1041 (Vivo) | 9 9529-6276 (Claro) | 9 8363-1658 (Tim) | 38845866
E-mail: projeto.liberdade@uol.com.br
Contato: Pastor Daso
Região de Abrangência: Nacional
Objetivo: Oferecer tratamento terapêutico para pessoas com transtornos
decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas (dependência química) assim
como o enfrentamento e a busca de alternativas para solucionar os conflitos
vinculados a esse abuso
Público alvo: Homens acima de 18 anos, portadores de transtornos decorrentes do
uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas)
Horário para contato: segunda a sexta-feira no horário matutino
Critérios para atendimento: Disposição para tratamento voluntário
Documentos necessários:
 Documentos pessoais;
 Atestado de antecedentes criminais;
 Receitas médicas (caso possua).
Programas desenvolvidos:
A Comunidade Terapêutica Projeto Liberdade propõe uma abordagem de auto ajuda,
oferecendo qualidade de vida aos usuários dos serviços, com atendimento
personalizado em pequenos grupos, em ambiente estruturado, por meio de
internação voluntária com período de 180 dias (desintoxicação, conscientização,
prevenção a recaída e ressocialização).
A proposta fundamental adotada para o tratamento da dependência química é
embasado no modelo psicossocial, em que a convivência entre os pares é o principal
instrumento terapêutico, tendo por finalidade resgatar a cidadania dos usuários
através de reabilitação psicológica, física e social.
A diretriz do trabalho consiste em atuar conforme normas básicas das comunidades
terapêuticas, que em suas várias definições é um ambiente estruturado no qual os
indivíduos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas,
residem, provisoriamente, para alcançar a reabilitação, visando a garantia de direitos
a convivência comunitária e o fortalecimento dos vínculos familiares.
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Outros projetos:
 Grupo Multifamílias: atendimento ás famílias, durante os primeiros e terceiros
domingos do mês às 14 horas;
 Ressocialização: projeto de reinserção social para residentes pós tratamento.
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FUNDAÇÃO PADRE EUCLIDES NUNES

Endereço: Rua João Fávero, nº 87 - bairro Jardim Calegaris
Fone: (19) 3844-7539
E-mail: paulinia@fpen.gov.br
Contatos:
Cleber Miguel - Coordenador
Angélica - Assistente Social
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos
Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.
Critérios para atendimento: Avaliação Socioeconômica, critérios de renda e
vulnerabilidade social
Documentos necessários (todos originais):
•
RG e CPF e/ou Certidão de Nascimento da criança e/ou adolescente;
•
RG e CPF do responsável legal;
•
Comprovante de Residência (conta de água ou luz);
•
Comprovante de Renda de todos os membros da família;
Atividades desenvolvidas:
A Fundação conta com o Programa de Oficinas Socioeducativas, que por sua vez
desenvolve-se por meio dos Projetos:
•
Projeto de Aprendizagem Profissional em Serviços Administrativos (noções de
rotinas de trabalho assim como fornecimento de informações para inserção no
mercado de trabalho: currículo, entrevista, entre outros);
•
Projeto de Inclusão Digital;
•
Projeto Hip Hop-Arte.
Todos os Projetos são realizamos no contra turno escolar, portanto, as atividades
são realizadas no período matutino e vespertino, com exceção do Hip Hop.
•
Declaração Escolar (este documento ficará anexado a Ficha de Inscrição).
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INSTITUIÇÃO SEMENTES DE LUZ

Endereço: Rua Ederval Vedovello, nº 36 - bairro Monte Alegre IV
Fone: (19) 3884-5789 | 9 9695-2629
E-mail: instituicaosedeluz@hotmail.com
Facebook: Instituição Sementes Luz
Contato: Rosa Costa
Região de Abrangência: Monte Alegre I, II, III, IV, V, VI, Jd. Flamboyant,
Cooperlotes e Bom Retiro (outras localidades no município, caso ocorra
necessidade)
Objetivos:
 Garantir aquisição social por direito;
 Prevenir situações de risco;
 Fortalecer vínculo familiar;
 Possibilitar o desenvolvimento da autoestima, e sustentabilidade;
 Proporcionar acesso ás informações, assegurando espaço de referência no
convívio grupal, social e comunitário;
 Conscientizar a importância do jovem no sistema educacional;
 Administrar conflitos através do diálogo, transformando subjetividades em
objetivos e conhecimentos em ações.
Público alvo: Crianças e Adolescentes na faixa etária de 6 anos a 17 anos e 11
meses em situação de vulnerabilidade social, juntamente com seus familiares e
comunidade, formando um público heterogêneo.
Dias/Horários: Os interessados deverão realizar agendamento via fone
Critérios para atendimento: Estudantes, em situação de vulnerabilidade social ou
não, baixa renda.
Atividades desenvolvidas:
Programa de atividades através das artes, como: Ballet Clássico e contemporâneo,
Hip Hop, Afro Diaspórica, Artes Plásticas, Teatro, Música.
O Projeto promove o incentivo da qualidade de vida por meio de oficinas sócio
educativas. Para levar arte ás crianças e adolescentes da cidade, utiliza-se uma
metodologia qualitativa e quantitativa dentro da realidade social, nos bairros citados
em pauta, onde o índice de violência e tráfico de drogas é intenso, violação dos
direitos, a falta de oferta de serviço é explicita, sem contar com a inexistência de
cultura e lazer. Desta forma, busca-se apresentar à estas crianças a esperança e
sobrevivência, sendo uma referência positiva do ser humano. Para que as crianças e
adolescentes não fiquem ociosos e expostos, buscam prevenir a situação de risco
pessoal e social, considerando que as oficinas ocorrerão no contra turno escolar.
28

Atividades

Dias

Horários

Local

Local

Ballet Clássico e
Contemporâneo

2ª 4ª e 6ª feira

18h30 às 22

Cooperlotes

Academia Arte
e Força

Ballet e Hip Hop

Sábados

De acordo com a
disponibilidade da
Igreja

Monte Alegre I

Salão da Igreja
do Belo Ramo

Dança Afro
Diaspórica
Capoeira

3ª e 6ª feira

19h30 às 21

Bom Retiro

Escola Nelson
Aranha
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LIONS CLUBE DE PAULÍNIA

Endereço: Av. Aristóteles Costa, nº 120 - bairro Jardim Calegaris
Fone: (19) 9 9267-6897
E-mail: j.batistabarbosa@uol.com.br
Facebook:
Contato: João Batista Barbosa - Presidente Gestão julho/15 a junho/16
Região de Abrangência: Município de Paulínia, Bairro Marieta Dia, Bairro Matão
(Sumaré) e Barão Geraldo
Público alvo: População carente, com ênfase junto a adolescentes entre 12 a 17
anos
Documentos necessários:
 RG;
 CPF;
 Comprovantes de endereço ou oficio quando se trata de entidade jurídica ou
pública
Atividades desenvolvidas:
O objetivo do Lions não é substituir as tarefas e responsabilidades dos entes:
Município, Estado e Federação a não ser em casos extremos onde os entes não
atendam a população mais carente.
De uma forma geral o Lions atende na sequência de prioridades os problemas da
população referentes a:
 Prevenção para manutenção da visão de jovens e adultos carentes
que não foram atendidos (exames oftalmológicos e doação de óculos);
 Prevenção a saúde feminina ou masculina (mama, próstata, colesterol,
pressão arterial etc;
 Vida saudável através de palestras de conscientização;
 Humanitárias (empréstimo e doação de cadeiras de rodas, cadeiras de
banho e cama hospitalar);
 Atendimento a catástrofes, campanha do agasalho, do leite materno,
doação de leite para entidades de apoio a portadores de câncer, etc;
 Doação de kits de bebês em casos extremos, porém a doação é
precedida por programa de conscientização;
 Educação: por meio do incentivo à leitura de adolescentes;
 Capacitação profissional - formação de empregadas domésticas para
trabalho em Paulínia;
 Natal da família - doação de presentes e cesta de natal para família e
crianças carentes.
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Para efetivação dessas ações muitas vezes estas são realizadas através de
Campanhas














Visão: realizada geralmente no mês de outubro em Escolas Estaduais dentro
do município;
Prevenção do câncer de mama, palestras de conscientização - em parceria
com outras entidades dentro do município de Paulínia;
Prevenção do câncer masculino (próstata) - no ano de 2015 será realizado em
Novembro em parceria com o Conselho do Idoso;
Câncer bucal em parceria com a Prefeitura;
Vida saudável: palestras, alimentar, yoga, dança circular;
Saúde - pressão arterial, triplicares, colesterol, PSA: no ano de 2015 será
realizado no mês de Novembro em parceria com o Conselho do Idoso;
Arrecadação de leite integral para doação à entidades de apoio à portadores
de câncer ;
Paz: visa despertar no adolescente a capacidade de viver em harmonia dentro
da sociedade;
Doação de livros e incentivo à leitura em Escolas Estaduais dentro do
município;
Prevenção da dengue;
Natal em família;
Arrecadação e doação de livros infantis para Fundação Boldrini;
Arrecadação de fundos para custeamento das Campanhas: Pizza, Feijoada do
Bem, Baile Azul e Branco, Noite Italiana, Noite Árabe, Frango com Polenta,
etc.

Além das Campanhas citadas realiza ainda o Curso de capacitação de empregadas
domesticas
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NARCÓTICOS ANÔNIMOS PAULÍNIA - NA

Fone: Central 0800 8886262
Site: www.na.org.br
Público alvo: Adictos em recuperação
Objetivo: Ajudar-se mutuamente a fim de manterem-se “limpos”
Atividades desenvolvidas:
A base do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos é uma série de
atividades pessoais conhecidas como Doze Passos, adaptados dos Alcoólicos
Anônimos. Estes “passos” incluem a admissão de que existe um problema, a busca
de ajuda, auto-avaliação, partilha em nível confidencial, reparar danos causados e
trabalhar com outros adictos a drogas que queiram se recuperar.
Em Paulínia as reuniões ocorrem nas seguintes regiões:
REGIÃO

DIAS

HORÁRIO

LOCAL

Centro

terça e sexta-feira

20 horas

Grupo Despertar
Rua Artemi Secomandi
(embaixo da Loja Tosca )

segunda e quinta- feira

20 horas

domingo

19 horas

quarta-feira

20 horas

sábado

9 horas

João Aranha

Monte Alegre I

Grupo Faça Diferente - Rua
Padre Narcísio, s/n
(Igreja Católica)

Grupo Liberdade - Av. Antônio
Batista Piva s/n
(Igreja Belo Ramo)
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ORDEM DOS ADVOGADOS (OAB PAULÍNIA)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUÍTA

Endereço: A. Brasília, nº 268 - Santa Cecília (atrás do Bosque)
Fone: (19) 3874-3336
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Promover o acesso à justiça por meio de atendimento jurídico gratuito â
pessoas que não possuem condições financeiras de custear um advogado
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas para agendamento (não
viabilizado via fone)
Critérios para atendimento:
 Morador de Paulínia
 Renda familiar até 3 salários mínimos
Atividades desenvolvidas:
O atendimento jurídico volta-se as áreas Cível e Família.
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PAULÍNIA RACING BICICROSS
Endereço: Rua dos Estados s/nº - Conjunto Poli Esportivo Monte Alegre
Fone: (19) 3844 5871
E-mail: drifurlan@yahoo.com.br
Facebook: Paulínia Racing Bicicross
Regiões de Abrangência: Paulínia, Cosmópolis, Campinas e Sumaré.
Público alvo: Crianças, Adolescentes e Jovens de 6 a 21 anos (com exceção no
caso de alunos especiais da APAE e das Escolas Vida em Movimento e Luz)
Dias/Horários (informações): segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios: Estar devidamente matriculado no Ensino formal (Escola) ou concluído o
Ensino Médio.
Documentos necessários:
 Preenchimento e assinatura do responsável na Ficha de Inscrição;
 Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço;
 Declaração Escolar;
 Atestado Médico.
Atividades desenvolvidas:
O Projeto Escola de Bicicross promove gratuitamente a prática do esporte amador
radical através da modalidade Bicicross, por meio de ações de inclusão social,
visando proporcionar o crescimento e o desenvolvimento físico, motor e psicomotor
em cada praticante, prepará-los para vida em sociedade, através de ações de
prevenção primária, ressaltando alguns valores como: respeito, amizade, autoestima,
medos, frustrações, decepções, limites e assiduidade, orientando quanto às regras e
disciplina melhorando a qualidade de vida e possibilitando sua representação do
município, estado e pais em provas oficiais.
Os alunos ainda contam concomitantemente: com o incentivo ao estudo e a pesquisa
na área de desportos; com atendimento social; momentos voltados a convivência e
integração dos participantes (passeios, eventos, etc.); reabilitação através da ação
da fisioterapia, entre outros. O Projeto também prevê a inclusão social dos alunos
com deficiências, visando contribuir para o desenvolvimento global dos mesmos.
Destaca-se ainda o envolvimento voluntário do Projeto, promovendo desta forma o
elo entre pessoas que desejam colocar suas habilidades, tempo e talento, à
disposição de organizações.

As aulas e/ou treinamentos são realizadas as 2ª, 4ª e 6ª feiras, tanto no período
matutino como vespertino.
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Realiza-se reuniões mensais e ou bimestrais com as famílias através de palestras,
dinâmicas de grupos e rodas de conversas, com assuntos que visam contribuir para
o vinculo e melhor qualidade de vida para família.
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ROTARY CLUBE PAULÍNIA

Endereço: Rua Aparecida C. Santos, nº 146 - bairro Vila Bressani
E-mail: contato@rotarypaulinia.com
Facebook: Rotary Paulínia
Contato: Naldima Aparecida Cirilo Luiz - Presidente
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Desenvolver projetos comunitários de prestação de serviços com o intuito
de aliviar as carências mais graves.
Público alvo: população em situação de vulnerabilidade social
Atividades desenvolvidas:
O Programa para o ano 2015/2016 consiste em:
Gincana da Educação Redação Premiada: Consiste em fazer parceria com
Associação de Moradores de Bairro carente, promovendo um Domingo de Gincana
com as crianças, com distribuição de pipocas, salgados e refrigerantes. As crianças
envolvidas receberão informações sobre o Rotary e farão uma redação que
concorrerá a premiação. O subsídio será captado através do evento: Feijoada
Domingo de Passeio: Consiste em organizar um passeio para as crianças carentes
em Zoológico, sítio, atividade externa da cidade, com Pic Nic e sacola de doces. O
subsídio será captado através do evento: Jantar Mineiro.
De volta ao Sítio: Consiste em organizar um passeio com as pessoas da melhor
idade, para proporcionar um dia de visita a um Sítio, revivendo o passado de grande
parte dessas pessoas, com almoço, visitação, dança e descanso monitorados pelos
sócios do clube. O subsídio será captado através do evento: Venda de Pizzas.
Natal Solidário: Consiste em organizar grupo de crianças de comunidades carentes
para comemorar o Natal junto com famílias dos rotarianos, promovendo-se neste dia
brincadeiras, gincanas, pescaria, distribuição de presentes doados pelos sócios e
almoço natalício. O subsidio será captado através do evento: Macarronada.
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ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS
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CONSELHO TUTELAR DE PAULÍNIA
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 202 - bairro Santa Cecília
Fone: (19) 3844-7961 | 3844-4839
E-mail: conselhotutelar@paulinia.sp.gov.br
Dias/Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas
sábados, domingos e feriados - Escala de Plantão
Público alvo: Crianças e Adolescentes
Objetivo: garantir e promover Direitos da Criança e do Adolescente
Região de Abrangência: Paulínia
Atividades desenvolvidas:
 Atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas
crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos;
 Exerce as funções de escutar, orientar, aconselhar, encaminhar,
representar e acompanhar os casos;
 Aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso;
 Requisita serviço necessário à efetivação do atendimento adequado de
cada caso;
 Encaminha ao Ministério Público ou autoridade judiciária os casos de sua
competência;
 Expede notificações;


Contribui para o planejamento e a formulação de Políticas e Planos
Municipais de Atendimento à Criança, ao Adolescente e às suas Famílias.
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GABINETE DO PREFEITO
CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.551 - bairro Parque Brasil 500
Fones: (19) 3874-5789 | 3874-5790
E-mail: aferro@paulinia.sp.gov.br
Contatos: Orivaldo Luiz Vansan e Maria Cristina Sacchi
Dias /Horários: segunda a sexta das 8 às 12:00 e das 13 às 16 horas
Serviços Oferecidos:
Serviços

Critérios

Alistamento
Militar

- Morador de
Paulínia;
- Jovens com 17
anos (no período de
1º de janeiro a 30 de
junho do ano em que
completa18 anos)

Documentos
necessários
- Alistamento Militar;
- Certidão de
Nascimento ou RG;
- Comprovante de
residência;
- duas fotos 3x4.

Região de
abrangência

Somente moradores do
município de Paulínia

Para 1ª via
- uma foto 3x4;
- RG ou Certidão de
Nascimento ou
Casamento.
Carteira de
Trabalho

- a partir de 14 anos
completos.

Para 2ª via:
- uma foto 3x4;
- Numeração da
CTPS anterior;
- RG ou Certidão de
Nascimento ou
Casamento.

Brasileiros natos
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POSTO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PIP

Endereço: Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, nº 831 - bairro Jardim Vista Alegre
Fone: (19) 3833-0409
Contato: Edmara
Público Alvo: Contribuintes do INSS ou pessoas que queiram contribuir
Documentos Necessários:
 CPF;
 RG;
 PIS/NIT.
Serviços Oferecidos:
 Agendamento (perícia, contagem de tempo);
 Emissão de Extrato (impresso da internet);
 Emissão de Extrato IR (impresso da internet);
 Carta Concessão (via correio);
 Preenchimento de carnê;
 Informações em geral sobre os serviços da previdência social
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SECRETARIA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE DANÇA

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551 - Parque Brasil 500 (Theatro
Municipal de Paulínia)
Fone: (19) 3844-0431
Contato: Roselita Beraldo
Dias/Horários: segunda a quinta-feira das 8 às 17 horas
Público alvo: jovens de 7 a 16 anos
Critérios para atendimento:
 Morador de Paulínia;
 Idade de 7 a 16 anos.
Documentos necessários:
 Comprovante de residência;
 Foto 3x4;
 RG.
Região de Abrangência: Paulínia
Serviços Oferecidos:
São ministradas aulas:
- Ballet
- Jazz
As inscrições se efetivam no mês de fevereiro de cada ano, no entanto para o
segundo semestre de 2015 poderão ser incluídos alunos apenas com algum
conhecimento na área.
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SECRETARIA DE CULTURA DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Endereço: Complexo do Paulínia Shopping - bairro Nossa Senhora Aparecida
Fone: (19) 3933-3040
Contato: Maurício
Dias/Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Público alvo: crianças, adolescentes e adultos
Critérios para atendimento:
 Morador de Paulínia;
 Idade superior a 11 anos.
Documentos necessários:
 RG;
 Comprovante de residência
Região de Abrangência: Paulínia
Serviços Oferecidos:
O Departamento ministra aulas de:
 Violão (vagas preenchidas no momento) - inscrições em janeiro
 Percussão (vagas para o Segundo Semestre de 2015)
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SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO BOLSA EDUCAÇÃO

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.551 - bairro Parque Brasil 500
(Paço Municipal)
Fone: (19) 3874-5750
E-mail: bolsaeducacao@paulinia.sp.gov.br
Dias/Horários (informações): segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Público alvo: Estudantes Universitários e de Escolas Técnicas
Critérios para atendimento:
 Estar registrado no Cartão Social (PAS);
 Não receber auxílio de qualquer fonte, para o custeio de sua mensalidade,
FIES, PROUNI e Outros; implicará na desclassificação;
 Ser residente no Município de Paulínia há, pelo menos, 10 (dez) anos
comprovadamente ininterruptos, em período imediatamente anterior ao ato de
inscrição;
 Não ter sido atendido anteriormente por programas de Bolsa de Estudo,
Crédito Educativo, FUPESPP e Bolsa Educação da Prefeitura Municipal de
Paulínia, independente de ter concluído ou não o curso;
 Estar devidamente matriculado e frequentando curso Superior ou Técnico em
Instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).
Região de Abrangência: munícipes de Paulínia
Serviços Oferecidos:
Anualmente são concedidas 750 Bolsas distribuídas da seguinte forma:
 50 vagas para curso técnicocom100% de cobertura
 300 vagas para Bacharelado, sendo 210 vagas com cobertura de 100% e 90
com 30%
 400 vagas para Tecnólogo, sendo 280 vagas com cobertura de 100% e 120
com 30%
Para contar com o Beneficio Integral, o candidato deverá cumprir cumulativamente:
 Não possuir diploma de curso do nível igual ou superior referente ao solicitado
na Bolsa Educação;
 Ter renda familiar inferior ou igual a 6 (seis) salários mínimos;
 No caso de Bolsas de Ensino Superior, ter cursado todos os anos do ensino
médio em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de
bolsista integral (devidamente comprovada por documento emitido pela
instituição de ensino na qual estudou).
Já para o benefício Parcial:
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Não possuir diploma de curso do nível igual ou superior referente ao solicitado
na Bolsa Educação;
A todos os candidatos não atendidos pelo Benefício Integral, inclusive aqueles
cuja renda familiar seja superior a 6 (seis) salários mínimos;
A todos os candidatos não atendidos pelo Benefício Integral, inclusive aqueles
que tenham cursado o ensino médio em estabelecimento de ensino privado.

Do número de vagas estabelecidas serão destinados 5% (cinco por cento) aos
candidatos com deficiência que atenderem cumulativamente os demais itens.
Quanto ao fluxo do processo, no mês de dezembro efetiva-se a publicação do Edital
do Processo Seletivo, enquanto que no mês de janeiro, a pré-inscrição por meio do
Portal da Prefeitura. Já as demais etapas: entrega de documentos, avaliação dos
documentos entregues, divulgação dos contemplados e assinatura do contrato,
dependerá da demanda de candidatos inscritos.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
RELAÇÃO DE ESCOLAS

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.551 - bairro Parque Brasil 500
(Paço Municipal)
Fone: (19) 3874-5750
CRECHES MUNICIPAIS
Creche
Creche “Angelino
Pigatto”

Endereço
Praça Presidente
Arthur Bernardes, nº 83

Bairro

Fone

E-mail

João
Aranha

3874-2551

creche-angelino@paulinia.sp.gov.br

Creche “Antonia
Joana Barsi Ferrari”

Praça Waldemar
Perissinoto, nº 49

João
Aranha

3844-3841
3874-3874

-

Creche “Aquilina
Granchi Piva” (Prédio I e II)

Av. Duque de Caxias,
nº 390

João
Aranha

3844-8070
3844-5618

crecheaquilina2@paulinia.sp.gov.br

Creche “Beatriz Fadin João Leme da Silva, nº
da Silva”
333

Parque
Bom Retiro

3884-2450
3884.2451

-

Creche “Benedito Dias
de Carvalho Jr”

Av. dos Pioneiros,

Santa
Terezinha

3833-2540

creche-benedito@paulinia.sp.gov.br

Creche “Benedito Dias
de Carvalho Jr. II”

Av. Constante Pavan,
nº 800

Betel

3884-8081
3884-7268

creche-betel@paulinia.sp.gov.br

Creche “Carolina R.
Ferraz”

R: Professor Zeferino
Vaz, nº 435

Santa
Terezinha

3874-9269

creche-carolina@paulinia.sp.gov.br

R: Ana Barreira
Vedovello, nº 50

Jardim
Monte
Alegre I

3884-1043
3884-5637

creche-viacava@paulinia.sp.gov.br

R: José Antônio
Vedovello, 240

Jardim
Flamboyant

3884-1472

creche-francisca@terra.com.br

Creche “Ferdinando
Viacava”

Creche “Francisca R.
Lozano Araújo”
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R: Guanabara, 131

Jardim
Paulino
Nogueira

3874-9215

creche-josepaulino1@paulinia.sp.gov.br

Creche “Júlio Perini
I”

R: Tapaiúnas, 210

Jardim
Itapoan

3844-4700

crechejulioperini1@paulinia.sp.gov.br

Creche “Júlio Perini
III”

R: Argeo Piva, 117

Morumbi

3933-2755

crechechacarasonia@paulinia.sp.gov.br

Creche “Lídia G.
Vedovello”

Av. Osvaldo Piva,
1.131

Jardim
Monte
Alegre I

3874-2492
3884-5582

creche-lidia@paulinia.sp.gov.br

Creche “Maria Apª
Mattos Bueno”

Rua Hélio Polezer
Júnior, 114

Parque da
Represa

3884-6400
3884-6310

-

Creche “Neusa Apª
P. Caron”

R: Aragarças, 351

Jardim
Planalto

3874-9441

creche-neusa@paulinia.sp.gov.br

Creche “Palma F.
Argentin”
Creche “Padre
Anchieta I”

Rua Silvio Viamonte, nº
588
Rua Divino Salvador,
nº 582

Alto dos
Pinheiros
Nova
Paulínia

3874-1704

-

3874-9518

crecheanchieta1@paulinia.sp.gov.br

Creche “Padre
Antônio C.
Magalhães”

Rua Carlos Pazetti, nº
290

Jardim Vista
Alegre

3874-7862

crechepadreantonio@paulinia.sp.gov.br

Creche “Prefeito José
Pavan”

Avenida João de
Souza Filho, nº 131

Morro Alto

3874-9915

Creche “Rachel
Balista Amatte”

Rua Caetano Reghine,
nº 60

Santa
Cecília

3874-2611

creche-rachel@paulinia.sop.gov.br

João
Rua Giácomo Rovares,
Aranha
nº 204
(Residencial
São José)

3833-2312

creche-saojose@paulinia.sp.gov.br

Creche “Rosa
Vassalo Secomandi”

Rua Monsenhor Emílio
José Salim, nº 204

Vila
Bressani

3874-9622

creche-rosa@paulinia.sp.gov.br

Escola Municipal
“Jandyra Orágio”

Avenida Guaraná, nº
919

Vida Nova

Creche “José Paulino
Nogueira I”

Creche “Regina Mª.
Mattos de Souza”
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Creche “Vitória
Rivaben Pigatto”

Rua Maria das Dores
Leal de Queiroz, nº 180

Jardim
Calegaris

3874-4652

creche-vitoria@paulinia.sp.gov.br

ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCOLA

ENDEREÇO

BAIRRO

FONE

E-MAIL

Escola “Favo
de Mel”

Rua Claudio dos
Santos, nº 294

João Aranha

3844-5047

favodemelpaulinia@bol.com.br

Escola “Luz do
Saber”

Rua Waldemar
Perissinoto, nº 74

João Aranha

3844-6691

luz.saber@ig.com.br

Escola “Balão
Mágico”

Av. Duque de
Caxias, nº 982

João Aranha

3037-4343

cribalãomagico@gmail.com

Jd. Calegaris

3043-3884

arcadenoeinfantil@yahoo.com.br

Escola “Arca de Rua Brigadeiro Faria
Noé”
Lima, nº 477

Escola
“Pintando o
Futuro”

Rua João Ferraz
Ribeiro, nº 607

Parque dos
Servidores

3884-5752

pintandofuturo@gmail.com

Escola
“Pequeno
Aprendiz”

Rua Avelino Beraldo,
nº 108

Jd.
Flamboyant

3884-4848

colégiopequenoaprendiz@gmail.com

Rua Odécio José
Mosca, 29

Marieta Dian

3518-0515

escolamultiplicandosaber@gmail.com

Escola
“Formiguinha”

Rua Itália, nº 510

Vila Bressani

3833-2493/
3833-2030

leandro.jennifer@hotmail.com

Escola
“Pequeno
Príncipe”

Av. José Padovani,
nº 916

João Aranha

3933-4342

pprincipe2012@yahoo.com

Escola “Mais
Saber”

Rua Zeferino Vaz,
391

Santa
Terezinha

3933-2713

maissaber12@gmail.com

Escola
“Multiplicando
Saber”

47

Escola
“Progresso”

Escola
“Caminho do
Saber”

Rua Amanã, nº 423

Jd. Planalto

Rua João Trevenzoli,
Monte Alegre I
nº 100

Escola
“Pirilumi”

Av. Arnaldo Furlan,
25

São José II

3833-2705

c.e.progresso@gmail.com

3217-5155

eeicaminhodosaber@gmail.com

3515 3709

escolapirilumi@hotmail.com

EMEIS
EMEI
EMEI “Angelino
Pigatto”

EMEI “Alcides
Bartutti”

ENDEREÇO
R: José Bonifácio,
nº 240
Praça Arthur
Bernardes, nº 223

BAIRRO
João Aranha

FONE
3874.2332
3844.8732

João Aranha

3874.3472
3933.3020

Santa
Terezinha

3874.9632
3933.2207

E-MAIL

emei-angelino@paulinia.sp.gov.br

emei-alcides@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Carolina R.
Ferraz”

Av. Dr. Alexandre
Martins Laroca, nº
500

EMEI “Dona Itela
Ferro Soldera”

Avenida Antônio
Batista Piva, nº 223 Monte Alegre II

EMEI
“Expedicionário
Anísio Dresde”

Rua João de Souza
Filho, nº 120

Morro Alto

3874-2933
3933-3394

emei-expedicionario@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Ferdinando
Viacava”

Rua Ulisses
Barbutti, nº 50

Monte Alegre I

3884-1324
3884-5671

emeiviacava@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Francisca Rua José Antônio
Jd. Flamboyant
R. Lozano Araújo” Vedovello, nº 140

3884-1176
3884-5684

emei-francisca@paulinia.sp.gov.br

EMEI “José
Rua Rio de Janeiro,
Paulino Nogueira”
nº 155

3874-2971
3844-5885

emeijosepaulino@paulinia.sp.gov.br

José Paulino
Nogueira

3884-1217
3884-3263

emeicarolina@paulinia.sp.gov.br

emei-itela@paulinia.sp.gov.br
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E.M. “Leonor J.
Campo
Pietrobom”

EMEI “Neusa
Aparecida P.
Caron”

EMEI “Padre
Anchieta”

EMEI “Prefeito
José Pavan”

Rua Joaquim
santos, nº 20

dos

Rua Aragarças, nº
351

Avenida Pref. José
Lozano de Araújo,
nº 55
Avenida João de
Souza Filho, nº 260

Alto
de
Pinheiros

Jd. Planalto

Nova Paulínia

3874-9488
3933-1190

3874-9458
3933-1262

3874-1321
3844-7444

Morro Alto

3874-9461
3933-1989

emei-leonor@paulinua.sp.gov.br

emei-neusa@paulinia.sp.gov.br

emei-anchieta@paulinia.sp.gov.br

emei-josepavan@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Rachel
Balista Amatte”

Rua Mansueto
Breda, 110

Santa Cecília

3874-9491
3933-1340

emei-rachel@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Rosa
Vassalo
Secomandi”

Rua Monsenhor
Emílio J. Salim, nº
214

Vila Bressani

3874-9851
3874-3295

emei-rosa@paulinia.sp.gov.br

EMEI “Regina
Coeli Osti”

Rua Ositha Sigrist
Pongeluppi, nº 519

Morumbi

3874-2877
3874-2679

EMEI “Vitória
Rivaben Pigatto”

Av. Dos
Expedicionários, nº
715

Jardim
Calegaris

3874-3270
3844-5458

emei-regina@paulinia.sp.gov.br

emei-vitoria@paulinia.sp.gov.br

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I (1ª A 5ª ANO), II (6ª ao 9º ANO), MÉDIO,
SUPLETIVO E EDUCAÇÂO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA
ESCOLA

ENDEREÇO

EMEF “Professora
Maria Aparecida
Caputti Beraldo”

Rua Aragarças, s/nº

BAIRRO

FONE

E-MAIL

Jd. Planalto

3874-1944

emef-caputti@paulinia.sp.gov.br

(Fundamental I)
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EMEF “Professor
Doutor José Dalmo
Fairbanks Belfort
de Mattos”

emef-dalmo@paulinia.sp.gov.br
Jardim
Morro Alto

3874-4414

Rua Constant Pavan, nº 1.001

Betel

3884-7929

emef-domingos@paulinia.sp.gov.br

Rua Rio de Janeiro, nº 70

Bairro José
Paulino
Nogueira

3884-1892

emefm-flora@paulinia.sp.gov.br

Rua Joaquim dos Santos, nº
20

Alto dos
Pinheiros

3874-9488

emei-leonor@paulinia.sp.gov.br

Rua Matilde Freitas
Bergamashi, nº 181

São José

9 9819-7663

emefm-lozano@paulinia.sp.gov.br

Rua Osvaldo
Antônio Acorsi, nº 200

Bom Retiro

3884-5783

em-nelson@paulinia.sp.gov.br

Santa
Terezinha

3874-2782

emef-oadil@paulinia.sp.gov.br

São José

3933-3793

Rua Rubens
Jacinto de Campos, nº 134

Jardim
Vista
Alegre

3874-1400

Rua José Antônio
Vedovello, s/nº

Jardim
Flamboyant

3884-1285

Av. Guaraná, nº 881

Vida Nova

Rua Luís Fávero, nº 06

emefdalmo@yhaoo.com.br

(Fundamental I)
EMEF “Professor
Domingos de
Araújo”

(Fundamental I e
II)
EMEF “Professora
Flora Aparecida
Toledo Lima”

(Fundamental I +
EJA)
EM “Leonor
Jacinto de Campos
Pietrobom”
(Educação Inf + 2ª e
3º ano)

EMEF “Prefeito
José Lozano de
Araújo”

(Fundamental I)
EM “Nelson Alves
Aranha Neto”

(Fundamental I)
EMEF “Oadil
Pietrobom”

(Fundamental I)
EM “Profª. Odete
Emídio de Souza”

(Fundamental I)
EMEF “Sol
Nascente”

(Fundamental I)

EMEF “Yolanda
Tiziani Pazetti”

(Fundamental I)
EMEF “Maria
Regina Ferreira de

Rua Ositha Sigrist
Pongelupi, nº 1.256

Rua Geraldo Pereira do
Nascimento, nº 273

em-odete@paulinia.sp.gov.br

emef-solnascente@paulinia.sp.gov.br

emef-yolanda@paulinia.sp.gov.br

3833-4001
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Mattos e Moura”
(1º ano)

EMEF “Maestro
Marcelino
Pietrobom”

Rua Aldo Moretti, nº 181

Ouro Negro

3874 3195

Monte
Alegre I

3884-5833

escolamaestromarcelino@gmail.com
emef-maestro@paulinia.sp.gov.br

(Fundamental II +
EJA)
EMEFM “Vereador
Ângelo Corassa
Filho”

Av. Luiz Greco, nº 181

emefm-angelocorassa@paulinia.sp.gov.br

(Fundamental II e
EJA)
EMESFM “Vitor
Szczepanski Souza
e Silva”

Av. Guaraná, nº 881

Vida Nova

3874-9574

emefm-supletivo-vitor@paulinia.sp.gov.br

supletivo_centro_paulinia@yahoo.com.br

(Fundamental II e
EJA)

PAULÍNIA STOP MOTION
Nome

Endereço

Paulínia Stop
Mottion

Avenida Prefeito José
Lozano Araújo, nº 1.515

Bairro

Fone

E-mail

Parque
Brasil 500

3933-3887

stopmotion@paulinia.sp.gov.br

ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE
Escola

Endereço

Bairro

Fone

E-mail

CEMEP - Centro
Municipal de
Ensino
Profissionalizante
Professor Osmar
P. Silva

Av. Brasil, nº 330

Vila
Bressani

3874-9457

cemep@paulinia.sp.gov.br

Rua: Constant Pavan, nº 1.001

Betel

ETEP - Escola
Técnica de
Paulínia

3884-7708

etep@paulinia@sp.gov.br
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SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO DE PAULÍNIA

Endereço: Rua 31 de Março, 333 - bairro Santa Cecília (em frente ao Ibis Hotel)
Fone: (19) 3217-4705
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: crianças, adolescentes e adultos
Dias/ Horários: das 8 às 12 e das 13 as 17 horas
Documentos necessários:
 Uma (1) foto 3x4;
 RG ou Certidão de Nascimento (cópia);
 Comprovante de Residência (cópia);
 Atestado médico.

Serviços oferecidos:
Para todas as modalidades torna-se necessário o primeiro contato no endereço
identificado anteriormente.
Modalidades

Idade

Atletismo

5 a 17 anos

Horário
manhã e tarde

Local
Ginásio de Esportes Centro

7 a 14 anos
Basquete

Treinamento
de 15 a
adultos

manhã e tarde

Ginásio de Esportes Centro
Ginásio de Esportes João Aranha

Dança

a partir de 7
anos

manhã e tarde

Theatro Municipal

Futebol de
campo
(feminino)

Juvenil
Adulto

manhã e tarde

Ginásio de Esportes João Aranha

Futebol de
campo
(masculino)

7 a 17 anos

manhã e tarde

Ginásio de Esportes João Aranha
Itapoã
Poliesportivo Monte Alegre

Futsal

7 a 17 anos

manhã e tarde

Ginásio de Esportes João Aranha
Ginásio de Esportes Calegaris

Ginástica

5 a 10 anos

manhã e tarde
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artística

Ginásio de Esportes João Aranha
Poliesportivo Monte Alegre
Ginásio de Esportes Calegaris

Ginástica
Fitness

acima de 14
anos

Handebol

6 a 16 anos
Adulto

Ginásio de Esportes João Aranha
Poliesportivo Monte Alegre
Ginásio de Esportes Calegaris

Ginásio de Esportes Calegaris
manhã e tarde

Livre
Hidroginástica

manhã e tarde

Poliesportivo Monte Alegre

manhã e tarde

Poliesportivo Monte Alegre

Natação

Aprendizagem
Avançado

Tênis

6 a 15 anos

Tênis de mesa

Iniciante
Avançado

manhã e tarde

Vôlei de areia

10 a 23 anos

tarde

manhã e tarde

Itapoã

Santa Cecília

Ginásio de Esportes Calegaris

7 a 17 anos
Vôlei de quadra

manhã e tarde

Ginásio de Esportes Centro

Livre
Xadrez

tarde

Santa Cecília
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SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAULÍNIA
EMPREGA PAULÍNIA - CADASTRO

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.151 - bairro Parque Brasil 500
Fone: (19) 3874-5669
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: Trabalhadores em geral, desempregados ou em busca de nova
ocupação, pessoas com deficiência (PCD), adolescentes e jovens em busca do
primeiro emprego.
Dias/ Horário (entrega de senhas): segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas
Critérios para atendimento:
 Morador de Paulínia;
 Idade a partir de 14 anos (Jovem Aprendiz).
Documentos necessários:
 RG;
 CPF;
 Título de eleitor Carteira de Trabalho;
 Comprovante de residência no nome da pessoa (conta de água, luz, telefone
ou comprovante do Banco) ou declaração de moradia;
 Currículo atualizado em mãos com foto (opcional).
Serviços Oferecidos:
 Cadastra e encaminha munícipes ao mercado de trabalho

54

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAULÍNIA
EMPREGA PAULÍNIA - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR

Endereço: Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, nº 831 (antigo CACO) - bairro
Vista Alegre
Fone: (19) 3844-8094
Contatos:
Cynara Gonçalves - Diretora
Rozana Noronha - Assistente Social
Eliane Vedovello - Educadora
Leandra Ribeiro - Educadora
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: trabalhadores em geral, desempregados ou em busca de nova
ocupação, Pessoas com Deficiência, Adolescentes e Jovens em busca do primeiro
emprego.
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios para atendimento: ser morador de Paulínia
 Morador de Paulínia;
 Idade igual ou superior a 15 anos, em busca de qualificação profissional,
priorizando os grupos vulnerabilizados.
Documentos necessários: RG e CPF
Serviços Oferecidos:
O serviço visa promover a qualificação e o desenvolvimento pessoal e profissional do
munícipe, otimizando a capacidade de empregabilidade, geração de renda e inclusão
social.
 Cursos de qualificação profissional nas áreas:
- Beleza em parceria com a empresa Anaconda - Designer de
Sobrancelhas, Maquiagem;
- Alimentação com parceria SESI - Comida Oriental, Sem Glúten;
Construção Civil em parceria com a Tigre - Encanador;
 Oficinas de preparação para o primeiro emprego;
 Programa Time do emprego - preparação para o trabalho.
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SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE PAULÍNIA
PROCON

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.515 - bairro Parque Brasil 500
Telefone: (19) 3874-5623 | 3874-5665
Dias e Horários: de segunda-feira a sexta-feira das 9 às 11 horas e das 13 às 16h30
Região de abrangência: É competente para atendimento das reclamações, no
âmbito dos Procons Municipais, o PROCON do domicílio do consumidor ou o local
em que ocorreu a relação de consumo.
Público alvo: Toda pessoa física que adquire ou utiliza um produto ou serviço como
destinatário final, sem obter lucro.
Objetivo: O PROCON tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e
defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e
serviços nas relações de consumo.
Documentos necessários:
Cópias:
 R.G.,
 CPF,
 Comprovante de endereço;
 Documentos da empresa reclamada (ex.: nota fiscal, ordem de serviço,
contrato, recibo, certificado de garantia... entre outros)
Serviços Oferecidos:
O PROCON realiza os seguintes procedimentos:
Simples consulta: situações em que, embora haja relação de consumo, o técnico
esclarece e orienta em um único momento, sem necessidade de contatar qualquer
fornecedor. Também se caracteriza como SIMPLES CONSULTA, o caso de ausência
de documentos, quando o consumidor é orientado a retornar ao órgão trazendo a
documentação necessária.
Atendimento preliminar: é a situação onde o PROCON realiza em um único
atendimento, por telefone, a intermediação entre fornecedor e consumidor para a
solução do caso apresentado.
Carta de Informação Preliminar (CIP): constitui-se em um documento do PROCON
dirigido ao fornecedor, que tem como objetivo obter maiores esclarecimentos sobre o
problema apresentado pelo consumidor, visando a solução do caso de modo ágil,
eficaz e informal. A finalização da CIP é padronizada, concedendo-se o prazo de 10
dias corridos para o fornecedor pronunciar-se formalmente. Quando o caso não é
resolvido através da CIP, o consumidor é encaminhado ao CEJUSC para realizar
audiência de conciliação. (vide explicação sobre o CEJUSC)
56

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL
CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO (FEDERAL)
Endereço: Paço Municipal – Avenida Prefeito Lozano de Araújo, nº 1.551 - bairro
Parque Brasil 500
Fone: (19) 3874-5763
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda,
entendidas como aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos.
Dias/Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 14 horas
Critérios: Moradores de Paulínia
Documentos necessários:
 Cartão magnético do Programa Bolsa Família (caso seja beneficiários);
 Comprovante atual de endereço (conta luz);
 RG, CPF, Título de eleitor de todos os familiares acima de 16 anos;
 Certidão de nascimento ou casamento de todos os familiares, inclusive dos
pais ou responsáveis;
 Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os familiares, inclusive do
que estão desempregados;
 Comprovante de renda atual (holerite, declaração de renda, etc);
 Declaração escolar de todas as crianças e adolescentes, inseridos na rede de
ensino (0 a 17 anos).

Serviços Oferecidos:
Através do banco de dados do Cadastro Único são desenvolvidos vários Programas
Federais.

Programa
Bolsa Família
Programa de transferência de rendas
com condicionalidades nas áreas de
Saúde e Educação

Critérios
- Cadastro no CADÚNICO;
- Renda per capta de R$ 140,00;
- Frequência escolar igual ou superior a 85% para as
crianças/adolescentes (6 a 15anos) enquanto que para jovens
de 16 a 17 anos frequência igual ou superior a 85%;
- acompanhamento do cartão vacinal de crianças menores de
7 anos;
- mulheres de 14 a 44 anos devem realizar acompanhamento
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médico;
- gestantes ou nutrizes devem realizar o pré-natal e o
acompanhamento da saúde e do bebê.

Isenção de pagamento de taxa
de inscrição em concursos - Cadastro no CADÚNICO;
- Membro de familiadade baixa renda, nos termos do Decreto
públicos
nº 6.135 de 2007 (renda familiar mensal per capta de até meio
O edital de concurso público dos órgãos
da administração direta, das autarquias
e das fundações públicas do Poder
Executivo Federal deverão prever a
possibilidade de isenção da taxa de
inscrição.

Tarifa Social de energia elétrica
Desconto fornecido pelo Governo
Federal na conta de energia para todas
as unidades consumidoras classificadas
nas Subclasses: Residencial Baixa
Renda, conforme determina a Lei nº
12.212, de 20 de janeiro de 2010.

Minha Casa Minha Vida

salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários
mínimos)

Necessário atender pelo menos um dos seguintes itens:
- Cadastro no CADÚNICO;
- Renda familiar per capta de até meio salário mínimo;
- Contar em sua residência com algum morador que receba o
Benefício de Prestação Continuada;
- Excepcionalmente, famílias inscritas no Cadastro Único

com renda mensal de até três salários mínimos que tenham
entre seus membros pessoas em tratamento de saúde e
que por isso estejam internadas em casa e necessitem usar
continuamente equipamentos hospitalares com elevado
consumo de energia;

- Cadastro no CADÚNICO.

Passe livre para pessoas com
deficiência (física, auditiva mental
ou visual)
Direito a viagens gratuitas em transporte
coletivo interestadual convencional por
ônibus, trem ou barco, incluindo o
transporte interestadual semiurbano.

- Cadastro no CADÚNICO;
- Renda mensal per capta de até um salário mínimo;

BPC (Beneficio de Prestação
Continuada)
Beneficio que integra o SUAS (Sistema
Único da Assistência Social), financiado
pelo Governo Federal e designado pela
Lei LOAS, que concede um salário
mínimos à idosos e pessoas com
deficiência mediante critérios préestabelecidos.

- Recadastramento no CADÚNICO.

- Cadastro no CADÚNICO;
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Carteira Interestadual Idoso
(Passe Idoso)

- Renda individual mensal até dois salários mínimos e que não
possuem qualquer comprovante de renda.

Acesso à gratuidade e ao desconto em
passagens interestaduais em ônibus,
trens e barcos, aos idosos de 60 anos
ou mais

Previdência Social (INSS)
Os segurados facultativos sem renda
própria que se dedicam exclusivamente
ao trabalho doméstico em sua
residência e que são de famílias de
baixa renda poderão usufruir dos
benefícios da Previdência Social
mediante contribuição reduzida de 5%
do salário mínimo.

- Cadastro no CADÚNICO;
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL
CASA DOS CONSELHOS
Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.515 (Complexo Paulínia
Shopping | Departamento de Música) - bairro Nossa Senhora Aparecida
Fone: (19) 3933-3040
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Proporcionar toda a infraestrutura física, de recursos humanos, materiais e
equipamentos aos Conselhos Municipais Sociais.

Dias/Horários: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Serviços Oferecidos:
A Casa dos Conselhos atua como uma Secretaria Geral dos Conselhos, que estão
ligados administrativamente á Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento
Social (Seprodes).
Conselhos que compõem a Casa dos Conselhos:
Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia (CMASP) - órgão colegiado do
sistema descentralizado e participativo da Assistência Social no Município, com caráter
deliberativo, permanente, normativo e fiscalizador, responsável pela formulação de
estratégias e controle da execução da Política de Assistência Social do Município, de
forma articulada com outras Políticas Públicas e com outros Conselhos, por meio de
comissões, plenárias e resoluções conjuntas, dentre outros;
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) - Tem
como responsabilidade deliberar e controlar em todos os níveis, as ações
governamentais, da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no Município de
Paulínia, segundo preconiza o ECA;
Conselho Municipal do Idoso (CMI) - órgão permanentemente, paritário, deliberativo e
consultivo, responsável peal formulação, coordenação, supervisão e avaliação da
Política Municipal do Idoso, consoante com os princípios preconizados pela LOAS;
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Paulínia
(CMDPDP) - órgão colegiado de caráter permanente e composição paritária entre
Governo Municipal e Sociedade Civil, com funções consultivas no planejamento e
formulação da Política Municipal e fiscalizadora da sua execução, visando garantir que
os direitos das pessoas com deficiência sejam assegurados na política global do
governo.
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
CARTÃO SUS

Endereço: Paço Municipal - Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.551 - bairro
Parque Brasil 500
Fone: (19) 3874-5763
Objetivo: Controlar e facilitar todos os procedimentos médicos vinculados ao SUS
(Sistema Único de Saúde).
Dias/ Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Documentos necessários:
 RG ou Certidão de Nascimento/Casamento;
 Comprovante de endereço
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE “TIA LÍDIA”

Endereço: Rua Aristóteles Costa, nº 208 - bairro Jardim Fortaleza
Fone: (19) 3874-2206
E-mail: deaiidosos@gmail.com
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: idosos, ambos os sexos, moradores de Paulínia, na faixa etária de 55
anos ou mais.
Dias/ Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios:
 Idade superior a 55 anos;
 Residente no município de Paulínia.
Documentos necessários:
 2 fotos recentes;
 RG;
 Comprovante de endereço;
 Cartão da UBS;
 Lista de medicamentos em uso;
 Tipo sanguíneo (RH);
 Atestado médico;
 CPF.

Serviços Oferecidos:
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Atividade

Dia

Hora

Local

Ativamente (Oficina da Memória)

2ª-feira
3ª-feira
4ª-feira

8h15
13h30
8h15

Centro de Convivência

Dança de Salão

4ª-feira

14 horas

Centro de Convivência

Ginasdança

2ª e 4ª-feira

9h30

Centro de Convivência

Recreação com Bola e Badminton

2ª-feira
3ª-feira
5ª-feira

14 horas
14h30
14h30

Centro de Convivência

Yoga

2ªe 4ª-feira

15 horas

Centro de Convivência

Ginástica

2ª-feira
3ª-feira
4ª-feira
4ª-feira
5ª-feira

7h30
7h30
7h30
8h30
8 horas

Ginásio João Aranha
Centro Com. Nsa. Apda
Polisportivo M. Alegre
Polisportivo M Alegre
Salão Paroq. Morro Alto

Ginástica na cadeira

3ª-feira

10 horas

Centro de Geriatria

2ª-feira
3ª-feira
5ª-feira
6ª-feira

8h30 horas
8h30 horas
9 horas
8h30 horas

Ginásio João Aranha
Centro Com. Nsa. Apda
Salão Paroq. Morro Alto
Centro de Convivência

Atletismo

3ª e 5ª-feira

7 horas

Ginásio Centro

Vôlei Feminino

2ª a 5ª-feira

7h45

Clube Paulinense

Vôlei Masculino

3ª e 5ª-feira

9h30

Clube Paulinense

Vôlei Iniciante

2ª e 4ª-feira

9h20

Clube Paulinense

Alfabetização

2ª a 6ª-feira

13h30

Santa Terezinha

Alongamento

Grupo de Convivência (quinzenais)
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-Grupo Monte Alegre I
-Grupo Monte Alegre II
-Grupo Centro
-Grupo Sta. Terezinha
-Grupo João Aranha
-Grupo Morro Alto

3ª-feira
4ª-feira
4ª-feira
5ª-feira
5ª-feira
6ª-feira

3ª feira

Circuito Equilíbrio

4ª feira
5ª feira

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

CRAS Monte Alegre
CRAS Monte Alegre
Centro de Convivência
Santa Terezinha
Salão Paroq. Igreja
Salão Paroq. Igreja

13h30 horas
14h30 horas
15h30 horas
10h30 horas
Centro de Convivência
13h30 horas
14h30 horas
15h30 horas

Xadrez

3ª-feira

14h30

Centro de Convivência

Artesanato

4ª e 5ª-feira

14 horas

Santa Terezinha

Plantas Medicinais

5ª-feira

8h30

Betel / Unicamp

Exercícios Terapêuticos

6ª-feira

7h30

Centro de Convivência

Zumba

6ª-feira

10 horas

Centro de Convivência

Informações complementares:
Ocorrem ainda diariamente no Centro de Convivência:
 Musculação (agenda);
 Jogos de mesa (sinuca, dominó, baralho, dama) das 8 às 16 horas
Outras atividades desenvolvidas:
 Eventos comemorativos: Carnaval, Páscoa, Dias das Mães, Festa Junina, Dia
Dos Pais, Semana Municipal do Idoso, JORI (Jogos Regionais do Idoso), JEI
(Jogos Estadual do Idoso);
 3 Passeios de Confraternização anual;
 Orientação social e terapia ocupacional.
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Objetivo: Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social nos
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e de aquisições, do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania.
Público alvo: famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Forma de acesso: Procura espontânea, encaminhamento da rede socioassistencial
e demais Políticas setoriais e busca ativa.
Dias/ Horário: segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00

CRAS
João
Aranha

Monte
Alegre

Endereço/Fone
E-mail

Território de Abrangência

João Aranha, Viacava, São José, Jd.
Avenida Duque de Caxias, nº 695 - Ibirapuera, Marieta Dian, Bela Vista, Saltinho,
João Aranha
Jd. Amélia, Residencial Pazetti, Alto de
Pinheiros, Jd. Leonor, Residencial Vida
(19) 3844-3805
Nova, Loteamento Alto dos Pinheiros,
Jequitibás, Jd. Planalto, Patropi, Ouro Negro,
crasjoaoaranha@pauilnia.sp.gov.br
Vila Nunes, Jequitibás.
Bom Retiro, Cooperlotes, Jd. Flamboyant,
Av. Antônio Baptista Piva, nº 1.614 - Monte Alegre I, II, III e IV, José Paulino
Monte Alegre V
Nogueira, Jd. Primavera, Nova Veneza, Pq.
dos Servidores, Presidente Médici, Recanto
(19) 3874-3631
Feliz, Vila Bressani, Jd. Harmonia, Belvedere
do Lago, Balneário Tropical, Sta. Catarina,
montealegre.cras@gmail.com
Sta. Cecília, Serra Azul, Parque da Represa.

Serviços Oferecidos:






Informações, orientações e encaminhamentos à serviços da rede
socioassistencial e outros serviços setoriais;
Atividades de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças,
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;
Acompanhamento das famílias beneficiárias de programas estaduais
(Vivaleite, Renda Cidadã e Ação Jovem - atualmente com a totalidade de
vagas preenchidas);
Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em
especial aquelas em descumprimento de condicionalidades;
Grupos socioeducativos;
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Articulação territorial da rede socioassistencial, demais serviços setoriais e
organizações sociais.

Informações Complementares:
Os Programas Estaduais Viva Leite, Renda Cidadã e Ação Jovem, no momento não
vem promovendo a abertura de novas vagas.
Os CRAS ainda poderão contribuir com orientações quanto ao BPC (Beneficio de
Prestação Continuada)- Beneficio que integra o SUAS (Sistema Único da Assistência
Social), financiado pelo Governo Federal e designado pela Lei LOAS, concede um
salário mínimos à idosos e pessoas com deficiência mediante critérios préestabelecidos.
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Endereço: Rua José Pedro de Oliveira, nº 93 - bairro Jardim América
Fone: (19) 3874-3321 | 3933-4049 | 3833-1863
E-mail: creaspaulinia@hotmail.com
Contato: Carla Cristiane C. Almeida - Coordenadora
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Ofertar, obrigatoriamente o PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado à Famílias e Indivíduos, que vivenciem violações de direitos por
ocorrência de:








Violência física, psicológica e negligência;
Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa
ou medida de proteção;
Tráfico de pessoas;
Situação de Rua;
Vivência de trabalho infantil,
Discriminação em decorrência de orientação sexual e /ou raça/ etnia;

Público alvo: Famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.
Dias/Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Critérios para atendimento: famílias e indivíduos que vivenciem violação de
Direitos
Documentos necessários: pessoais
Serviços oferecidos:
 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos PAEFI;
 Serviço Especializado em Abordagem Social;
 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC);
 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas famílias,
 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
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 Viver em Família.
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA ABRIGO)

Endereço: Avenida Argentina, nº 252 - bairro Jardim América
Fone: (19) 3874-3487
E-mail: saiapauliniacasa1@gmail.com
Contato: Bianca V. de Barros - Coordenadora
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: adolescentes de 12 a 18 anos
Dias/Horários: O serviço funciona 24 horas, em turnos alternados de educadores
Serviços Oferecidos:
O serviço oferece acolhimento para adolescentes afastados do convívio familiar por
meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou
cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de
cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao
convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para
família substituta.
O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na
comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições
institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar
atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e
comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem como a utilização dos
equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local (Orientações Técnicas do
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, MDS-p. 67).
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEPRODES
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - PAS (MUNICIPAL)

Endereço: Paço Municipal - Avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1.551 - bairro
Parque Brasil 500
Fone: (19) 3874-5763
Região de abrangência: Paulínia
Contato: Inês Guarita - Diretora
Objetivos: Transferência
condicionalidades.

de

renda

e

concessão

de

benefícios

diante

de

Público alvo: família em situação de vulnerabilidade
Dias /Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 14 horas
Critérios para atendimento:
 Tempo de residência em Paulínia igual ou superior a 5 anos
ininterruptos na cidade;
 Renda familiar inferior a 3 (três) salários mínimos.
Documentos necessários (cópia e original):
 RG e CPF de todas as pessoas da família que residem na casa;
 Certidão de Nascimento de todas as pessoas solteiras da família que residem
na casa;
 Certidão de Casamento (Declaração de união estável assinada pelo casal com
firma reconhecida da assinatura em Cartório do declarante e de uma das
testemunhas, Declaração de separação de corpos com assinatura de
testemunhas sendo necessário reconhecer firma, ou Certidão de Casamento
averbada);
 Declaração escolar de todos os filhos matriculados nas Escolas;
 Certidão de óbito, quando for o caso;
 Comprovante de residência atual (contrato de compra e venda, Escritura,
Contrato de Locação com firma reconhecida, e outros documentos que
comprovem moradia na cidade, tais como contas da CPFL, SABESP, telefone,
correspondência de bancos);
 Carteira Profissional (página de foto, da qualificação civil, do ultimo contrato de
trabalho e página seguinte) de todas as pessoas da família;
 Comprovante de renda (3 últimos holerites, de todas as pessoas da família
que trabalham:
- para trabalho informal, retirar formulário no PAS
- benefícios, pensões e aposentadorias do INSS para beneficiados
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- comprovante de seguro desemprego
Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia ou Declaração de
ausência de Pensão Alimentícia;
Imposto de Renda completo de todas as pessoas da família que residem na
casa ou Declaração de Isenção de Imposto de Renda;
Em caso de possuir empresa deverá apresentar o Imposto de Renda da
empresa e documentos emitidos pelo contador, constando o valor recebido
mensalmente.

Atividades desenvolvidas:
O PAS, Programa Municipal concentra os seguintes Projetos:
Projetos
Renda da Família

Critérios

Documentos

- Família estar cadastrada no Documentos para cadastro no
Possui como objetivos: promover
o acesso à rede de serviços
públicos, em especial, educação
e assistência social; estimular a
emancipação sustentada das
famílias que possuem renda
familiar de até três salários
mínimos; combater a pobreza; e
promover a intersetorialidade, a
complementaridade e a sinergia
das ações sociais do Poder
Público.

CADÚNICO;
- Ser residente no Município
há, pelo menos, 05 (cinco)
anos;
- Possuir renda familiar inferior
a 3 (três) salários mínimos;
Apresentar
frequência
escolar igual ou superior a
75% para as crianças (0 a 14
anos).

PAS

Modalidade de transferência de
renda, no valor fixo R$ 150,00
além de mais R$ 25,00 por
criança em idade escolar (limitado
a quatro crianças por família)
,
Documentos para cadastro no
PAS além (cópia e original):

Bolsa Amamentação
Tem como objetivo o incentivo à
amamentação mesmo após o 3º
mês de vida até um ano de idade,
com a concessão de beneficio
financeiro mensal de R$ 500,00
Obs.: o beneficio poderá ser
obtido por duas vezes

- Inscrição no PAS;
- Mãe maior de 18 anos;
- Criança de 3 meses à 1 ano
amamentada pela mãe;
- Renda familiar inferior a 3
salários mínimos;
- Criança não pode estar
matriculada na Creche;
- Mãe não pode estar
trabalhando.

- Certidão de Nascimento da
criança;
- No primeiro mês de beneficio,
Declaração de Amamentação
fornecido pelo Médico Pediatra,
sendo que nos meses seguidos,
deverá apresentar Atestado da
Secretaria
de
Saúde
comprovando a continuidade da
amamentação;
- Comprovante de residência
atual contrato de compra e venda,
Escritura, Contrato de Locação
com firma reconhecida, e outros
documentos que comprovem
moradia na cidade, tais como
contas da CPFL, SABESP,
telefone, correspondência de
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bancos);
- Carteira Profissional (página de
foto, da qualificação civil, do
ultimo contrato de trabalho e
página seguinte) de todas as
pessoas da família;
- Comprovante de renda (3
últimos holerites, de todas as
pessoas
da
família
que
trabalham:
= para trabalho informal, retirar
formulário no PAS
=
benefícios,
pensões
e
aposentadorias do INSS para
beneficiados
=
comprovante
de
seguro
desemprego

Cesta de Alimentos e
Variedades
Objetiva garantir às pessoas em
vulnerabilidade social e suas
famílias, melhores condições de
alimentação e higiene através do
fornecimento mensal de gêneros
alimentícios e de higiene, de
caráter suplementar e temporário

Destinado
às
famílias
beneficiárias do Renda da
Família que se encontrem nas
seguintes condições:

Documentos para cadastro no
PAS

-Insegurança
alimentar
causada
pela
falta
de
condições sócio econômicas
para manter uma alimentação
digna,
saudável
com
qualidade;
-Deficiência
nutricional
causada
pela
falta
de
alimentação balanceada e
nutritiva;
-Desemprego, morte e/ou
abandono pelo membro que
sustenta o grupo familiar;
-Nos casos de emergência e
calamidade pública.

Documentos para cadastro no
PAS

Vale Pedágio (Lei 3.257/11)

- Essencialmente para
moradores que residam no
bairro Cascata;
- Veículo da família licenciado
em Paulínia.

Obs.: os interessados deverão a
seguir buscar a Secretaria de
Governo da PMP munidos de RG
e CPF (original e cópia);
comprovante de endereço (cópia)
e certificado de registro do
veículo que utilizará o benefício
(cópia do CRLV), licenciado em
Paulínia.
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SECRETARIA DASAÚDE DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO DE GERIATRIA
CENTRO DE GERIATRIA “JOSÉ PAVAN”

Endereço: Avenida José Paulino, nº 2.177 - bairro Morumbi
Fone: (19) 3933-1513 | 3844-6386 | 3844-5002
E-mail: geriatria@paulinia.sp.gov.br
Pessoas para Contato:
Maria do Carmo - Diretora do Departamento
Rosiany - Assistente Social
Bruno - Coordenador de Enfermagem
Região de Abrangência: somente idosos do Município de Paulínia.
Público Alvo: idoso munícipe, idade superior ou igual a 60 anos, em situação de
risco de saúde/ e ou social.
Critérios para Atendimento:
 Residir no Município;
 Possui idade igual ou superior a 60 anos.
Documentos Necessários:
 Comprovante de endereço;
 RG;
 CPF do idoso e do Responsável.
Serviços Oferecidos:
Programa

Residência de
Longa Permanência
(Asilamento):

Residência

Objetivos

Critérios

- Prestar atenção integral em
caráter residencial, em local
digno e de qualidade, com
condições de liberdade e
dignidade, de forma gratuita,
principalmente para idosos em
situação de risco de saúde/ e
ou social

- Idoso morador de Paulínia;
- Idade igual ou superior a 60 anos;
- idoso dependente e/ou
independente em estado de
vulnerabilidade social;
- Idoso com ou sem vinculo
familiar, que não disponha de
condições de permanecer em sua
família ou em seu domicilio,
necessitando da assistência na
modalidade asilar.

- Viabilizar assistência global à
saúde do idoso adequada para

- Idoso morador de Paulínia;
- Idade igual ou superior a 60 anos;
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Temporária

aqueles cuja necessidade
terapêutica e de orientação de
seus cuidadores não
justifiquem sua permanência
contínua em ambiente
hospitalar;
- Auxiliar as famílias que não
apresentam condições
adequadas para as demandas
assistenciais desse idoso.

- Idoso que possua família ou
cuidador responsável.

Há também a possibilidade de
que, caso ocorra alguma
fatalidade emergencial em que
o cuidador tenha que passar
por uma intervenção cirúrgica
e não tenha nenhum
familiar/cuidador para realizar
os cuidados com o idoso ou
condições sociais para pagar
outro cuidador.(essa
modalidade tem o prazo de 30
dias podendo se estender por
no máximo mais 30 dias, sem
possibilidade nenhuma de se
estender esse prazo)

Centro Dia

-Prestar cuidados diários ao
idoso dependente ou semi- Idoso morador de Paulínia;
dependente, nas diversas
- Idade igual ou superior a 60 anos;
áreas assistenciais, diante da - Idoso que não possa permanecer
sua impossibilidade de mantersozinho no domicilio e que
se no domicilio no período
necessite de cuidados diurnos, por
diurno por motivos biológicos,
não realizar suas atividades
psicológicos, sociais ou
básicas de vida diária sozinho.
econômicos.

Vale destacar que a grade de atividades do Centro de Geriatria compreende:
 Lian Gong;
 Grupos;
 Oficina de Música Revivências;
 Capela Viva;
 Oficina de Ginástica na Cadeira;
 Oficina Criarte;
 Oficina de Vivências Cuidadores;
 Históricas Bíblicas;
 Oficina de Automassagem;
 Caminhada Terapêutica;
 Prática da Medicina Tradicional:
 Grupo de Acolhimento de Famílias;
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Espiritualidade;
Oficina da História Reminiscência e Resignificados;
Grupo Temático/ Informativo;
Comemoração de aniversários do mês.
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO DE GERIATRIA
PROGRAMA SAÚDE EM CASA
Endereço: Avenida José Paulino, nº 2.137 - bairro Morumbi (Centro de Geriatria
José Pavan)
Fones: (19) 3933-1503 (direto) | 3933-1513 | 3844-6386
E-mail: programasaudeemcasa@hotmail.com
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Garantir acesso aos serviços de saúde à pacientes impossibilitados de
manterem acompanhamento médico ambulatorial, através do atendimento domiciliar.
Público alvo: Pacientes com dificuldades em manter acompanhamento na rede de
saúde assim como com indicação médica de uso aparelho respiratório domiciliar
Dias/ Horário: 2ª a 6ª feira das 8 às 17 horas
Critérios:
 Pacientes impossibilitados em manter acompanhamento médico ambulatorial;
 Pacientes com indicação médica de aparelhos para terapia respiratória
domiciliar;
 Moradores de Paulínia.
*IMPORTANTE: NÃO ATENDE URGÊNCIAS/ EMERGÊNCIAS

Documentos: (cópias)
 RG;
 CPF;
 Cartão da UBS;
 Cartão do SUS;
 Comprovante de residência (do paciente e do responsável/familiar);
 Relatório médico.
Serviços oferecidos:
Atendimento à pacientes em domicílio através de equipe composta por médico,
enfermeira, técnico de enfermagem, Psicóloga, Fisioterapeuta, Assistente Social,
Escrituraria e Motorista. Além disso, conta com equipe de apoio (não exclusiva):
Dentista e Técnico em Saúde Bucal, Nutricionista, Médico Cirurgião (para tratamento
de lesões de pele).
O Programa ainda fornece, realiza manutenção e controla o uso de aparelhos de
terapia respiratória domiciliar (o acompanhamento clínico dos pacientes é realizado
no Ambulatório de Pneumologia/UBS Centro).
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SECRETARIA DA SAÚDE DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO
E-mail: odontopaulinia@yahoo.com.br
Contatos:
Letícia Romano Carvalho Tavares - Diretora
Ana Laura Andrade Dias de Oliveira - Assessora Técnica
Sílvia Maria de Andrade Rodrigues - Assistente Técnica
Sílvia Helena A. Brito - Assistente Administrativa
Dias/ Horário: segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas
sábado das 7 às 12 horas
Documentos necessários:
 Comprovante de endereço;
 Documento de identidade.
Unidades do DEROD:
 Centro: Rua Divino Salvador, nº 433 - bairro Nova Paulínia
Fone: (19) 3833-2888
 Monte Alegre: Avenida Osvaldo Piva, nº 1.945 - bairro Monte Alegre III
Fone: (19) 3884-3699
 Planalto (UBS Planalto): Avenida João Aranha, nº 1.598 - Jardim Planalto
Fone: (19) 3844-3492
 São José (UBS São José): Rua Regina Basseto Bordignon, nº 100 - São José
Fone: (19) 3884-4990
Serviços Oferecidos:
Os atendimentos de urgência são realizados em todas as unidades, sem
agendamento, seguindo a ordem de chegada. Já os atendimentos programáticos,
realiza-se o agendamento na unidade mais próxima da moradia.
1- Programas nas Unidades:
 Urgências: para atendimento imediato de urgências odontológicas (dor,
trauma, abscessos e afins);
 Bebê: atendimento de crianças de 0 a 3 anos, que frequentam ou não as
creches;
 Gestante: atendimento de gestantes que fazem pré-natal na rede pública ou
privada;
 Mãe: mãe que possua filhos de 0 a 2 anos;
 Pré-escolar: crianças de 3 a 6 anos que frequentam EMEIs (Escolas
Municipais de Ensino Infantil) na Rede Pública ou Privada de Ensino;
 Escolar: crianças de 7 a 14 anos;
 Adolescentes: de 14 a 21 anos;
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Adultos: 21 a 65 anos com inscrição em fila de espera;
Pacientes especiais: pacientes com algum tipo de necessidade especial,
realizado em todas as unidades e, se necessário, atendimento hospitalar;
Pacientes com distúrbios sistêmicos: Pacientes encaminhados pela rede
básica ambulatorial ou especialistas da área médica;
Idosos: pacientes idade igual ou superior a 65 anos.

2- Especialidades:
 Endodontia: Tratamento de casos encaminhados pelos cirurgiões- dentistas
da rede básica, obedecendo a critérios;
 Ambulatório de Patotogia e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: cirurgias
odontológicas com maior grau de complexidade, acompanhamento de lesões
e traumas em estruturas bucais, diagnóstico e tratamento de lesões de câncer
bucal;
 Odontologia Hospitalar: casos complexos de pacientes hospitalizados que
necessitam do apoio da equipe de cirurgia buco-maxilo-facial do DEROD.
Essa equipe mantém uma escala de prontidão aos finais de semana e realiza
atendimento quando acionada pelo Hospital Municipal de Paulínia.
3 - Atividades desenvolvidas em forma de campanha:
 Campanha de Prevenção de Câncer Bucal: ocorre concomitantemente à
Campanha de vacinação contra a Gripe, visando a população idosa ou com
hábitos que proporcionam risco para câncer bucal (tabagismo, etilismo,
exposição à radiação solar);
 Semana da criança: atividades educativas e preventivas com abordagem de
temas de interesse em saúde bucal.
4- Atividades preventivas e educativas:
Teatro, palestras, apresentações da fada, triagem, levantamento de necessidades,
encaminhamento para tratamento. Essas atividades são realizadas em parceria com
a Secretaria de Educação e desenvolvidas nas Creches, EMEIs, EMEFs, APAE e
Escolas para alunos com algum tipo de deficiência. Realizam-se também parcerias
dentro da própria Secretaria de Saúde, em grupos de gestantes e mães, saúde
mental, grupos de tabagistas, etc.
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SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE REABILITAÇÃO
CENTRO DE TERAPIA E REABILITAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL - CETREIM

E-mail: cetreim@bol.com.br
Contatos:
Carla A. Camas Giglio - Assistente Técnica:
Marisa O. Gaudencio - Assistente Administrativo
Documentos necessários:
 Encaminhamento médico/Escola ou por procura espontânea;
 Certidão de nascimento;
 Documento dos pais;
 Comprovante endereço;
 Cartão da UBS de origem
Serviços Oferecidos:
Cetreim

Unidade I
Ambulatório de
Reabilitação Física
Infantil

Unidade II
Ambulatório do
Distúrbio de
Aprendizagem da
Fala e da
Linguagem

Endereço/fone

Rua Maria das Dores
Leal de Queiroz, nº
777 - Jardim Vista
Alegre

Público Alvo

Atende crianças e
adolescentes com
deficiência física, com
foco na reabilitação.

(19) 3844-8031

Rua Divino Salvador,
nº 548 - Nova
Paulínia
(19) 3933-1355

Atende crianças e
adolescentes com
dificuldade de
aprendizagem e
linguagem.

Equipe
- Fisioterapeuta,
- Fonoaudióloga
- Terapeuta Ocup.
- Psicóloga,
- Pedagoga,
- Educação Física
Adaptada,
- Assistente Social

- Pedagoga,
- Fonoaudióloga,
- Terapeuta Ocup.
- Educação Física
Adaptada,
- Assistente Social

Em ambas as unidades são realizadas ações junto às famílias, contato dos
profissionais com a rede (Escolas, UBSs, Conselho Tutelar, entre outros) sempre que
necessário.
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SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE REABILITAÇÃO
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E OMPLEMENTARES PRATIC
Endereço: Rua José Dresdi, nº 25 (entrada e recepção pela Rua Dom João Nery) bairro Nova Paulínia
Fone: (19) 3933-2644
E-mail: praticsaudepaulinia@yahoo.com.br
Facebook: Pratic Saúde Paulínia
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivo: Facilitar mudanças de hábitos para escolhas saudáveis por meio de
Práticas Integrativas e Complementares.
Público alvo: A partir de 18 anos
Dias/ Horário (inscrição): segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas

Documentos necessários (para cursos): RG e CPF
Serviços Oferecidos:
ATIVIDADE

DIA

HORA

REGIÃO

LOCAL

ATIVIDADE FÍSICA
TERAPÊUTICA

2ª-feira

7h30

Monte Alegre

Salão da Igreja
Belo Ramo

3ª-feira
EXERCÍCIOS
TERAPÊUTICOS: 4ª-feira
caminhada,
alongamento,
5ª-feira
fortalecimento
muscular, exercícios
6ª-feira
de equilíbrio e
exercícios sentados

7h15

Centro

7h30

Cooperlotes

7h30

João Aranha

7h15

Betel

UBS Betel (Igreja
São Pedro)

Betel

UBS Betel (Igreja
São Pedro)

Betel

UBS Betel (Igreja
São Pedro)

PRÁTICAS
CORPORAIS DA
MEDICINA
TRADICIONAL
CHINESA
PREVENÇÃO E
TRATAMENTO de
patologias cárdio

2ª-feira

7h30

2ª-feira

8h30

2ª-feira

9h

Centro

Sede do PRATIC
Comunidade São
Francisco de Assis
Salão Igreja N S
Aparecida

ENCAMINHAMENTO

Atividades
abertas a
população

Sede do PRATIC
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respiratórias;
patologias
osteomusculares; e
desordem funcional
dos órgãos internos.
Além de
desbloquear e
ajudar a fluir e
revitalizar a energia
vital

MOVIMENTO
VITAL
EXPRESSIVO
Através de
movimentos e
músicas exercita-se
a expressão, o
ritmo, a voz, a
respiração, a
coordenação, o
contato e o
relaxamento,
buscando a
integração físicoenergética,
emocional e mental.
DANÇA CIRCULAR

Sede do PRATIC

3ª-feira

8h30

Centro

3ª-feira

8h30

São José

4ª-feira

7h30

Betel

4ª-feira

8h30

Monte Alegre

4ª-feira

7h30

São José

5ª-feira

7h30

Monte Alegre

6ª-feira

8h15

Betel

UBS Betel

7h30

Betel

UBS Betel (Igreja
São Pedro)

3ª-feira

UBS São José
(Igreja São Judas)
UBS Betel (Igreja
São Pedro)
UBS Monte Alegre
(Igreja Belo Ramo)
UBS São José
(Igreja São Judas)
UBS Monte Alegre
(Igreja Belo Ramo)

Centro

5ª-feira

Sede do PRATIC
7h30

4ª-feira

14h

Centro
Sede do PRATIC

2ª-feira

16h30

São José

UBS São José

MEDITAÇÃO E
RELAXAMENTO

3ª-feira

16h

Centro

Sede do PRATIC

3ª-feira

18h

Planalto

UBS Planalto

(AQUIETAR A
MENTE E O
CORAÇÃO)

5ª-feira

16h

Betel

UBS Betel
Sede do PRATIC

YOGA
Trabalha as
emoções, ajuda a
ordenar os
pensamentos e
sentimentos, além
de trazer um
profundo
relaxamento,
concentração,

Atividades
abertas a
população

6ª-feira

16h

3ª-feira

15h

5ª-feira

15h

Centro

Centro

Betel

Atividades
abertas a
população

Sede do PRATIC

UBS Betel
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tranquilidade
mental,
fortalecimento do
corpo físico e
desenvolvimento da
flexibilidade
6ª-feira

15h

Centro

Sede do PRATIC

PROJETO
SABORES
DA VIDA
(Cursos de
Alimentação
Saudável)
Com os temas
sobre Controle de
Peso, Colesterol,
Hipertensão, e
Diabetes e sobre
Alimentos Integrais

turmas:
manhã/tarde

Todas
Regiões
parceria SESI
de Americana

Bimestral

PRATIC
UBSs

Necessário
contatar via fone

Necessário inscrição

CUIDE-SE BEM
(PALESTRAS DE
INCENTIVO à
ADOÇÃO DE
HÁBITOS
SAUDÁVEIS)
Principais Temas:
Alimentação
Saudável, Sono,
Automassagem,
Manejo da dor,
dentre outros
GRUPO DE
ALGIAS
POSTURAIS - GAP

Agenda nas
UBSs

PRATIC
UBSs

Dor crônica na
coluna

Necessário
contatar via fone

Necessário inscrição

Necessário
contatar via fone

Necessário inscrição

Necessário
contatar via fone

Necessário inscrição

PALESTRAS EM
GRUPOS
Participação da
equipe do PRATIC
em grupos
articulados e
coordenados pela
equipe da Unidade
Básica de Saúde
(UBS), visando
adoção de hábitos
saudáveis para a
prevenção e
tratamento de
Hipertensão,

Agenda nas
UBSs

PRATIC
UBSs
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Diabetes,
Colesterol,
Triglicérides e
Obesidade. Grupos
de Obesidade

GRUPO DE
OBESIDADE
Participação da
equipe do PRATIC
em grupos nas
Unidades Básicas
de Saúde (UBS),
coordenados pela
nutricionista da
Rede Básica, com
ênfase no controle
de peso

Agenda nas
UBSs

PRATIC
UBSs
Necessário
contatar via fone

Necessário inscrição
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL
SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL INFANTIL E ADOLESCENTE - SMI

Endereço: Rua Malavazzi, nº 123 - bairro Jardim Calegaris
Fone: (19) 3844-7133
E-mail: smi.paulinia@hotmail.com
Contato: Daniela Maria Laubenstein Pereira - Assistente Técnica
Região de Abrangência: Paulínia
Público alvo: crianças e adolescentes com alterações de comportamento e/ou
emocionais com intensidade e duração que configurem transtorno psiquiátrico
conforme critérios definidos na CID 10.
Dias/Horários: favor contatar o serviço para informações
Critérios de atendimento:
 Possuir encaminhamento (UBS, Escolas ou outro órgão público e/ou
particular);
 Cartão do posto de saúde.
Documentos necessários:
 Encaminhamento (do médico, Escola, etc);
 Certidão de Nascimento ou RG da criança/adolescente;
 Comprovante de residência;
 Cartão do posto de saúde;
 Guarda ou tutela (se for o caso);
 Uma foto 3 X 4 da criança.
Serviços Oferecidos:
 Acolhimento;
 Grupo de Recepção;
 Avaliações psicológicas, pedagógicas, psiquiátricas e fonoaudiológicas;
 Grupos terapêuticos;
 Atendimentos individuais para casos graves;
 Discussão de casos com escolas e outros órgãos do município
 Trabalho em conjunto com a rede (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Escolas
e outros)
Obs.: CRDQ e Programa de Saúde Mental Adulto pertencentes ao Departamento de
Saúde Mental não foram apresentados diante a reestruturação dos setores.
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PAULÍNIA
DEPARTAMENTO EXECUTIVO
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSs
Público alvo: Munícipes devidamente cadastrados na unidade de referência na
região de abrangência.
Dias/ Horário: 2ª a 6ª feira das 8 às 17 horas
Documentos necessários: Necessário encaminhar à unidade para orientações.
Forma de acesso: Procura espontânea, encaminhamento da rede socioassistencial
e demais Políticas setoriais e busca ativa.
UBS

Planalto

Betel

Endereço/E-mail

Avenida João
Aranha, nº 1.598

Rua Alexandre
Cazelato, nº 310 (na
frente da Rádio)

Fone

Grupos

(19)
3874-2003

- Gestante, (encontros semanais, por
aproximadamente 4 meses);
- Qualidade de Vida (usuários com histórico
de
Risco
cardiovascular.
DM,
HA,
Obesidade,
Dislipidemias), (encontros
semanais por aproximadamente 6 meses a 1
ano) ;
- Tratamento Obesidade;
- Motivacional para tratamento Tabagismo
(Preparatório para quem busca cessar
tabagismo) (semanal, mínimo 4 encontros);
- Tratamento Tabagismo
(momento em que a pessoa cessa o uso,
tratamento grupo e medicações) (semanal,
com duração de 3 aproximadamente 3
meses semanal e depois mensal (ou
quinzenal, se necessário) até cumprir um
ano) - direcionados á UBS Centro;
- Acolhimento (usuários com dificuldades,
problemas e em algum sofrimento psíquico),
grupo aberto, tem encontros semanais.
Retornos, conforme avaliação conjunta,
equipe/usuário.
- Orientações Contracepção e Esterilização
definitiva (opção mensal) - direcionados à
UBS Centro;
- Práticas Corporais Chinesas, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic (semanal)
- Meditação e Relaxamento, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic (semanal)

(19)
3884-7311
3888-2511

- Gestante,
- Acolhimento (usuários com dificuldades,
problemas e em algum sofrimento psíquico),
grupo aberto, tem encontros semanais.
Retornos, conforme avaliação conjunta,
equipe/usuário.
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- Práticas Corporais Chinesas, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic (semanal)
- Meditação e Relaxamento, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic (semanal)
- Atividade Física terapêutica, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic (semanal)
- Movimento Vital expressivo, realizadas na
UBS pela Equipe Pratic(semanal)

São José

João
Aranha

Av. Regina Basseto
Bordignon, nº 100

Avenida Duque de
Caxias, nº 230

Rua Presidente
Costa e Silva, nº 444

Centro

Cooperlotes

Pq. Represa

Jd. Amélia
Monte
Alegre

ubscentro@paulinia.sp.
gov.br

Avenida Antônio
Batista Piva, nº 3.123

(19)
3933-2594

(19)
3933-3245
3933-3712

- Programa:
...RVC;
...Primeira consulta recém-nascido;
...Primeira consulta pré-natal;
...Mulheres e Crianças;
- Grupos:
...Esterilização definitiva;
...Risco;
...Carteira Saúde.

(19)
3874-9100
3874-1311

- Risco cardiovascular;
- Anti tabagismo;
- Saúde mental;
- Gestantes;
- Planejamento familiar;
- Atenção ao adolescente;
- Puericultura;
- Social e clinico da criança;
- Comissão de esterilização definitiva;
- Obesidade

(19)
3884-4909

- Amamentação mensal;
- Programa RCV - Risco cardiovascular mensal.

Rua Nelson Perini,
398
Balneário Tropical

(19)
3884-3305

Rua Um, nº 550

(19)
3884-3719

Av. Antônio Batista,
nº 1.220

- Amamentação;
- Saber Saúde;
-Gestantes;
-Carteira de Saúde;
-Tabagismo;
-Planejamento Familiar;
-Acolhimento em Saúde Mental

3884 3562

- Amamentação (crianças de 3 meses a 1
ano) - mensal;
- Programa RCV - Risco cardiovascular
(indivíduos que apresentam DM, HAS,
obesidade, dislipidemia) - mensal;

- Amamentação (mensal);
- Gestante (semanal);
- Tabagismo (Informativo e Terapêutico);
- Planejamento Familiar (atende também a
região do Pq. Represa e Cooperlotes);
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- Acolhimento em Saúde Mental (atende
também a região do Pq. da Represa e
Cooperlotes) - quinzenal;
- Osteomia (atendimento individual);
- Grupo de Nutrição (Pratic além da
nutricionista da rede).
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PAULÍNIA
DIRETORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL
SERVIÇO SOCIAL DO HMP E PRONTO SOCORRO
Fones: (19) 3874-5500 Ramais 203 e 320 (HMP - Enfermarias) e Ramal 520
(Pronto Socorro)
E-mail: ssocial.hmp@gmail.com
Dias/ Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
Serviços Oferecidos:
 Acolhe paciente e família;
 Realiza visitas no leito;
 Presta informações quanto a questões administrativas (alta hospitalar, guarda
de pertences do paciente para posterior entrega ao responsável, óbito, entre
outros);
 Orienta quanto a benefícios assistenciais e/ou previdenciários;
 Intervém em situações sociais e familiares de risco;
 Contata e encaminha aos recursos da comunidade;
 Articula ações conjuntas com a rede (atendimento na área de especialidades
 Oferece informações sobre pacientes;
 Realiza convocações em geral;
 Realiza entrevista social;
 Efetiva empréstimos de material hospitalar;
 Contribui na obtenção de vaga para internação em hospitais específicos;
 Auxilia na transferência hospitalar;
 Realiza visita domiciliar;
 Encaminha e agenda exames de alto custo;
 Atende funcionários do PMP;
 Recepciona grupo de gestante (mensal);
 Participa na campanha doação de sangue;
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC
Endereço: Avenida presidente Getúlio Vargas, nº 451, bairro Nova Paulínia Paulínia - SP
Fone: (19) 3844-0274
E-mail: cejusc.paulinia@tjsp.jus.br
Contato: Janaína Souza Rebuá - Chefe de Seção
Região de Abrangência: Paulínia
Objetivos: resolver conflitos por meio da conciliação e mediação, de forma rápida e
sem custos.
Público alvo: Toda a população.
Dias/ Horários: segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas.
Documentos necessários:
 RG;
 CPF;
 Endereços dos envolvidos;
 Documentos relacionados ao caso em questão
Serviços Oferecidos:
O Cejusc é um órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em parceria
com a Prefeitura Municipal de Paulínia que permite aos cidadãos resolverem seus
conflitos na Justiça de forma rápida, eficiente e sem custo, através da conciliação e
da mediação. Desse modo, os envolvidos não precisam gastar com documentos,
produção de provas e custas judiciais, e não perdem tempo indo aos fóruns, nem
sofrem desgaste emocional de ficar mantendo um conflito por tempo indeterminado.
O resultado da conciliação/mediação tem força de decisão judicial, sendo o acordo
homologado por um juiz de direito. O serviço é gratuito e os conciliadores e
mediadores são capacitados pelo Tribunal de Justiça. Praticamente todo o tipo de
disputa pode ser resolvido no Cejusc por meio de acordo. Seguem alguns exemplos:
pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio, acidente de trânsito, cobrança,
questões relacionadas ao direito do consumidor, etc.
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