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Conselho Municipal de Polí"cas Sobre Drogas

APOIADORES:

REPRESENTANTE TRATAMENTOS NATURAIS

CAMILA ACCETTURE FERNANDES

INFS: ( 1 9 ) 9 . 9 2 8 7 - 7 4 0 0

RUA DO TAVARES ,08 PRATINHA.

REUNIÕES DO COMAD: TODAS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS DO MÊS ÀS 15h

DESENHO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA
PÚBLICA MUNICIPAL DO PROJETO
VIVER E SER FELIZ SEM DROGAS

Como o COMAD pode te
AJUDAR?

O

COMAD age propondo programas municipais ao combate as drogas,
entorpecentes e trá"co, estimula e coopera com serviços que buscam
o tratamento dos usuários, estimula estudos e pesquisas em torno
deste assunto e colaborar com os munícipes que precisam de ajuda.

Sempre movidos pelo desejo de promover um amanhã melhor, mais seguro e
mais feliz para nossas crianças e adolescentes, estamos em busca de parceiros que
assim como nós, acreditem nesse propósito.
NÃO DEIXE DE NOS PROCURAR!

VOCÊ SABIA?
O uso precoce de álcool e outras drogas
causam conseqüências graves nas mais
diversas áreas da saúde e familiar como:
. O álcool mata uma pessoa a cada 10 segundos em todo o mundo.
. Cerca de 30% dos tipos de câncer podem ser prevenidos apenas evitando o cigarro e o álcool
. O álcool causa empobrecimento da auto-imagem, perda de memória, problemas
de orientação temporal e espacial, delírio alcoólico, desestruturação da personalidade,
ciúme patológico, alienação e demência.
. O alcoolismo entre 12 e 19 anos também eleva a probabilidade de envolvimento dos jovens
em acidentes de trânsito, homicídios, suicídios e incidentes com armas de fogo e tornar-se
um adulto viciado.
O cigarro é diretamente responsável por:
. 9 em cada 10 mortes por câncer de pulmão.
. 3 em cada 10 mortes por qualquer tipo de câncer.
. 3 em cada 10 mortes por doenças cardiovasculares.
. 8 em cada 10 casos de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), como o
en"sema pulmonar ou a bronquite crônica.
Uso de Drogas Ilícitas

Contem
sempre
conosco!

Acometido pelo vicio o jovem deixa a escola, comprometendo o seu futuro, passa a ser
agressivo com os familiares, começa a roubar em casa para sustentar o vício, passa a praticar
assaltos que podem resultar em latrocínio e, algumas vezes, são presos ou mortos pelos
próprios tra"cantes, ou morrem de overdose.

Medicação também é droga!
A medicação indevida foi responsável por 33,62% dos casos de intoxicação atendidos no
Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) da Unicamp, em Campinas (SP).
O alerta também serve para os remédios ditos para emagrecimento, que causa dependência
e graves distúrbios na saúde de quem faz o uso indevido desta medicação.

Órgãos que ajudam a deixar o uso de
ÁLCOOL E outras DROGAS
CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

O Centro de Atenção Psicossocial
CAPS AD trata de pessoas que fazem
uso abusivo de álcool e de outras
drogas, que apresentam prejuízo na
vida pessoal, familiar e social. É um
serviço público do SUS apenas para
os residentes do município de São
João da Boa Vista.
A UNIDADE CONTA COM UMA EQUIPE MULTIPORFISSIONAL COMPOSTA POR:

1 - Gerente
1 - Médico Clínico
1 - Médico Psiquiatra
1 - Terapeuta Ocupacional
1 - Assistente Social
1 - Psicólogo
1 - Educador Físico
3 - Enfermagem (auxiliar, técnico e enfermeiro)
4 - Cuidadores em Saúde
1 - Auxiliar Administrativo
1 - Auxiliar de Limpeza
1 - Técnico de Recepção

Órgãos que ajudam a deixar o uso de
ÁLCOOL E outras DROGAS
Na unidade é proposto atividades físicas:
- Caminhada, alongamento, piscina, atividades externas, futebol;
- O"cinas terapêuticas;
- Grupo de Saúde;
- Grupo de Artes;
- Horta;
- Grupo de Prevenção de Recaídas;
- Apoio familiar (individual e grupal);
- Acompanhamento clínico e psiquiátrico;
- Acompanhamento psicológico (individual e grupal);
- Encaminhamento a rede municipal (saúde, educação, esporte, assistência social e
jurídica, etc);
- Encaminhamento a cursos pro$ssionalizantes.
Endereço: Rua Maria José Gallo Lopes, 110 – Vila Brasil
Fone: 3631-8570
E-mail: saude_capsad@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Quinta das 7:30h às 17h - Sextas das 7:30h às 16:30h

Órgãos que ajudam a deixar o uso de
ÁLCOOL E outras DROGAS

Órgãos que ajudam a deixar o uso de
ÁLCOOL E outras DROGAS

O CREAS (Centro de Referencia Especializado
da Assistência Social) tem a função de garantir
o atendimento considerando as situações de
maior vulnerabilidade e risco pessoal e social.
Conforme Tipi"cação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, o CREAS oferta os seguintes
serviços:

O que é Conselho Tutelar?
É um órgão autônomo, não jurisdicional, com a
!nalidade de proteção e não de punição. É ele o órgão
encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente.

. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
- Idosos;
- Portadores de necessidades especiais;
- Mulheres;
- Crianças;
- Adolescentes.

Quando devo procurar o Conselho Tutelar?

. Serviço de Proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

Como o Conselho Tutelar pode te ajudar?

. Serviço de Proteção especial para pessoas com de$ciência, Idosas e suas famílias
nas violências domésticas, de exploração $nanceira e abandono.

Recebendo a sua denúncia. A partir dela haverá a veri"cação para assegurar
o direito da criança e do adolescente, e ainda aconselhando e acompanhando a
família, podendo requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação,
assistência social, previdência, trabalho, segurança, entre outras medidas.

Onde encontrar?

Onde encontrar?

Rua dos Tavares, 08 – Vila Operária
Fone: (19) 3631.03.11 ou 3623.4154

Rua Antônio Machado, 46 – Centro
Fone: 98158-6511 ou 36310307
Funcionamento: das 8 as 18 hs

Quando a criança e o adolescente se encontrarem em risco, ou com algum
direito violado.

Órgãos que ajudam a deixar o uso de
ÁLCOOL E outras DROGAS
CAPS i - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL
Endereço: Rua Silviano Barbosa, 54, Perpétuo Socorro
Fone: 3631-5657
E-mail: saude_capsi@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Quinta das 7:30h às 17h Sextas das 13h às 17h.
Especialidade médica: Psiquiatria
Especialidades não médicas: Enfermeiro, Psicólogo, Pedagoga,
Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga e Educador Físico

CAPS II – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Endereço: Rua José Primola, 55, Vila Valen"m
Fone: 3633-3200
E-mail: saude_caps@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h30m às 17h
Especialidade médica: Psiquiatria
Especialidades não médicas: Enfermeiro, Assistente Social,
Educador Físico, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo

VAMOS BRINCAR AGORA?
MOSTRE TODA SUA HABILIDADE E ENCONTRE OS 7 ERROS DO
NOSSO PIRATA
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AGORA QUE JÁ NOS DIVERTIMOS UM POUQUINHO,
VAMOS CONTINUAR NOSSA LEITURA?
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PARCEIROS QUE APÓIAM O
COMAD

Tucanos Rugby tem como objetivo o fomento do rugby na sociedade com um
processo continuado na formação de atletas e cidadãos desde as categorias de
base até a categoria adulta, utilizando o DALP (Desenvolvimento do Atleta a
Longo Prazo), palestras, capacitações, festivais e encontros. Dessa forma,
minimizar a procura por drogas e a criminalidade.

Narcóticos Anônimos ou NA é uma Irmandade ou Sociedade sem "ns lucrativos,
de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior.
Somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos
uns aos outros a nos mantermos limpos.

Em áreas especí"cas de nossa cidade, as crianças e adolescentes sofrem com a
altíssima vulnerabilidade social. Muitos de seus pais ou responsáveis não estão
em casa devido ao trabalho, deixando-os sozinhos ou perambulando pelos
bairros. Dessa forma estas crianças e adolescentes "cam vulneráveis ao contato
com drogas, ou a ingressar no trá"co e na criminalidade.

Este é um programa de total abstinência de todas as drogas e há somente um
requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Sugerimos que você
mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Nosso programa
é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos
segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam.

Para prevenção do descrito anteriormente oferecemos lazer, recreação,
prevenção da saúde, dos bons hábitos, formação moral, a cultura da paz e a inclusão social através do treinamento e
prática recreativa de Rugby e seus valores: Respeito, Disciplina, Solidariedade, Integridade e Paixão.
Conjuntamente com a prevenção os aspectos trabalhados através do rugby são:
• Desenvolver habilidades motoras fundamentais, como velocidade, agilidade, lateralidade, resistência, força e
coordenação motora;
• Desenvolver aspectos psicossociais: liderança, tomada de decisão, resiliência, autocontrole, tolerância, trabalho em
equipe, concentração, respeito à hierarquia, respeito ao semelhante;
• Desenvolver os valores do rugby nas pessoas envolvidas buscando fortalecer suas capacidades expressivas e
formação cidadã.
• Promover a compreensão de que o rugby é rico em manifestações do movimento humano.

TREINOS
Infantil - 06 a 10 anos Sábados às 15h no CSU Durval Nicolau

NA não tem subterfúgios, não somos "liados a nenhuma outra organização,
não temos matrícula nem taxas, não há compromissos escritos, nem promessas
a fazer à ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e, em nenhum momento,
estamos sob vigilância.
O recém–chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando podemos manter o que temos.
Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independente da idade, situação "nanceira, raça, orientação sexual, crença,
religião ou falta de religião.
Não estamos interessados no que ou quanto você usou, quais eram os seus contatos, no que fez no passado,
no quanto você tem ou deixa de ter; só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como
podemos ajudar.

Feminino - Terças e Quintas às 18:30 no CSU Der.
Sábado às 15h no CSU Durval Nicolau.

Aprendemos com nossa experiência coletiva que aqueles que continuam voltando regularmente às
nossas reuniões mantêm-se limpos.

Juvenil Masculino - 11 a 17 anos Terças e Quintas no CSU D.E.R 18:30h
Sábados às 15h no CSU Durval Nicolau

ÁGUIA

VOLTA A VIDA

Rua: Ismael Vieira Ferreira, s/n
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP
CEP: 13870-000
Ponto de referência: Bairro: Der (CSU)

Rua: Irmãs Westin, N° 127, Bairro: Santo André
Bairro: SOLÁRIO DA MANTIQUEIRA
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
CEP: 13870-000

Adulto - Terças e Quintas às 19:30h CSU D.E.R
Sábado às 16:00h CSU Durval Nicolau.

PARCEIROS QUE APÓIAM O
COMAD

E AGORA, QUE TAL AJUDAR NOSSO
AMIGO A CHEGAR ATÉ A ESCOLA?

No CAS Perpétuo Socorro são desenvolvidos programas sociais para famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social residentes no município de SJBV. O objetivo é a promoção e emancipação dos bene"ciários
atendidos, contribuindo para a sua transformação.
Os programas desenvolvidos são:
- Semear: Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de segunda à sexta em período contraturno escolar.
- Inclusão Jovem: adolescentes de 15 à 18 anos atividades semanais.
- SOS Família: adultos a partir dos 18 anos com atividades semanais.
- Vida Ativa: idosos a partir dos 60 anos com atividades semanais.
Em todos os programas são realizados o acompanhamento familiar, com atendimentos em grupos, individual,
visita domiciliar, encaminhamentos, reuniões, entre outros. A equipe é composta por coordenadora, psicóloga,
assistente social, auxiliar administrativo, pedagoga, monitor de informática, educador físico, educadora social,
monitora de dança e serviços gerais. Os monitores citados acima são quem desenvolvem grupos, o"cinas de
artesanato, informática, atividade física, dança e as técnicas (assistente social e psicóloga) são quem desenvolvem
os grupos psicossociais. Todas as atividades são gratuitas.
Para os interessados, procurar o CAS:
Rua: Topázio, nº 26
VILA GOMES
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Horários: das 07:40 às 12:00 e das 13:00 às 16:30H

INDO PARA A ESCOLA, VOCÊ APRENDE DIVERSAS
MATÉRIAS LEGAIS E FICA LONGE DO ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS QUE PODEM PREJUDICAR O SEU FUTURO.

Telefones: 3623-1286 ou 3633-3250.

AGORA QUE JÁ NOS DIVERTIMOS UM POUQUINHO,
VAMOS CONTINUAR NOSSA LEITURA?
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O Cara Limpinha tem por "nalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa e
manutenção da qualidade de vida do ser humano, desenvolver programas,
projetos que tem como prioridade o atendimento a criança, adolescente e seus
familiares, de acordo com a faixa etária discriminada no ECA - Lei n 8.069
de 13 de julho de 1990.

Desde 1984, a ONG Amor-Exigente (AE) atua como apoio e orientação aos
familiares de dependentes químicos e às pessoas com comportamentos inadequados.
Através de um e"ciente programa de auto e mútua ajuda, o Amor-Exigente
desenvolve preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as pessoas e
levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de suas vidas a partir de
si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor qualidade de vida. Como diz o
seu lema: torná-las CADA VEZ MELHOR!

A ONG trabalha a prevenção a droga, através de atividades pedagógicas, oferece
aulas de ballet em parceria com o Estúdio de Dança Joelen e escolinha de
futebol em parceria com o departamento de esportes.

Este programa, que há mais de 3 décadas funciona e dá certo, é praticado por meio de 12 Princípios Básicos,
12 Princípios Éticos, Espiritualidade Pluralista e Responsabilidade Social, através de reuniões semanais, cursos e
palestras, sempre com a dedicação e comprometimento dos milhares de voluntários espalhados por todo o Brasil,
Argentina e Uruguai.
Visando maior abrangência do seu movimento de proteção social, o Amor-Exigente expandiu seu programa, dando
origem aos projetos especiais: Prevenção – visa desestimular a experimentação e uso de tabaco, álcool e outras
drogas através de uma abordagem educativa junto a pais, avós e professores para ajudar na formação de seus "lhos,
netos e alunos; Sobriedade – esse trabalho com abordagem distinta, destina-se especialmente às pessoas em processo
de recuperação pelo uso e abuso de álcool e outras drogas; Amor-Exigentinho – proposta voltada para o público
infanto-juvenil que utiliza os Princípios Básicos do Programa de forma lúdica, clara e objetiva, visando auxiliá-lo a
adotar atitudes responsáveis e saudáveis; Sempre É Tempo – focado nos adultos da Melhor Idade que muitas
vezes passam pela “síndrome do ninho vazio” ou com o desa"o de cuidar dos netos enquanto os pais trabalham
e/ou estudam.
Amor Exigente e
Amor Exigentinho

Às terças-feiras às 20h
Igreja Presbiteriana (entrada lateral na
Rua Guiomar Novaes)

Promove eventos de conscientização nos bairros da cidade e também promove
a Semana da Adolescência e Semana da Infância.
CARA LIMPINHA
CNPJ – 19.421.19/0001-80
Rua: Antônio Jose Milan -100, Vila Rica
SÃO JOAO DA BOA VISTA/SP

A Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista A.E.H.A., foi fundada em 07 de julho de 1983, nasceu da iniciativa de representantes
da comunidade e dos Setores Público Executivo, Legislativo, Judiciário com a
"nalidade primordial de executar ações que promovam e incentivem a educação
integral de crianças e adolescentes, com vistas a seu futuro.

Às quintas-feiras às 20h
EMEB - Gastão Michelazzo Recando do Jaguari

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS – GRUPO NOVO HORIZONTE

Atualmente atendemos 125 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 à 15 anos em
parceria com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, nos bairros
Durval Nicolau, Jardim dos Ipês e São Lázaro.

Se você está preocupado com um problema com a bebida, deseja aprender mais
sobre Alcoólicos Anônimos ou quer encontrar A. A. perto de você,
nós podemos ajudá-lo.
O Sucesso do programa de A.A. deve-se ao fato de que quem não está bebendo
tem uma excepcional facilidade de ajudar um bebedor problema.
Esta é a simplicidade do Programa de A.A. , quando um alcoólico recuperado
pelos passos, relata seus problemas com a bebida, descreve como está sua
sobriedade e o que encontraram em A.A. e abordam um provável ingressante
a experimentar essa possibilidade.
O centro desse programa sugerido é baseado em doze passos.
Reuniões:

Quartas e Sextas-Feiras das 20:00 às 22 horas
Domingos das 09:00 às 11:00 horas

Praça da Catedral, 29 – Centro – ESL – Setor D
São João da Boa Vista – SP

O QUE FAZEMOS
Desenvolvemos ações preventivas, integradas e continuas no horário alternativo à escola especialmente crianças e
adolescentes de risco pessoal e social encaminhadas pelos Cras. Temos O"cinas de Teatro e Contação de Histórias,
Informática e Cidadania, Artes Manuais e Valores
SEDE

Rua: João Garcia Ramos, 55
Bairro: JARDIM DOS IPÊS
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP
CEP:13872-025
Telefones: (19) 3633-6179

PARCEIROS QUE APÓIAM O
COMAD

Lar
Pequeno
Vicente

A construção do Lar Pequeno Vicente teve inicio em Outubro de 1997. Surgiu
com a ideia de um pequeno grupo interessados em oferecer um espaço para
crianças a partir de sete anos a "m de que seus responsáveis pudessem trabalhar.
No decorrer do tempo, com a ajuda de muitos eventos, doações e participação
de empresas privadas, a obra foi entregue a comunidade em Julho de 2008.

SEDE
Rua: Gelson Dias Fialho, 45 JARDIM DONA TEREZA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP I CEP:13871-148

Logo após, o Conselho Diretor do “Lar do Pequeno Vicente” estabeleceu
uma parceria com a Prefeitura Municipal para administrá-lo. Iniciou-se com o
Programa Criança cidadã do departamento de Promoção Social da Prefeitura
local, atendendo 50 crianças diariamente no contra turno escolar.

O QUE FAZEMOS
o programa socioeducativo de proteção básica e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos atende crianças
de 06 a 15 anos e suas as famílias, com a "nalidade fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos
seus vínculos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
As intervenções são realizadas a partir de atividades e o"cinas baseadas em valores éticos como: responsabilidade,
empatia, amor, respeito, solidariedade, amizade, entre outros. Oferecemos diariamente atividades, o"cinas e uma
alimentação saudável (arroz, feijão, carne, salada e sobremesa). As atividades trabalham: valores, resolução de
con&itos, pedagógicas, psicologia do esporte, afeto e cuidado. Já as o"cinas desenvolvidas contam com: dança,
literatura, espanhol, meditação, música, futebol, culinária, brinquedoteca, artesanato e reciclagem, relaxamento e
teatro. Contamos também com biólogos voluntários que desenvolvem a o"cina de horta.
SEDE Rua: Antonio Alexandre Neder, 45
JARDIM NOVA REPÚBLICA IV
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP
CEP:13875-256

Lar
Santo
Antônio

PARCEIROS QUE APÓIAM O
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Telefones: (19) 3631-0121
E-mail: larpequenovicente@hotmail.com

O Lar Santo Antônio foi fundado em 1962. Trabalhamos na prestação de serviços
de convivência e fortalecimento de vínculos, através de uma equipe multidisciplinar,
na categoria de proteção básica, socioeducativos de inclusão e reintegração social
tais como: orientação psicopedagógica, acompanhamento escolar, orientação e
iniciação a capacitação pro"ssionalizante.
O QUE FAZEMOS
Desenvolvemos atividades laborais em o"cinas psicopedagógicas de arteterapia,
ludo-pedagógicas, esportivas (motricidade ampla), brinquedoteca, laboratório de
informática. Atendemos em contra turno escolar a crianças e jovens na faixa etária
de 6 anos à 16 anos de idade. Auxiliando também na orientação e apoio
sócio familiar.

Telefones: (19) 3622-2870
E-mail: larsjbv@bol.com.br

O Projeto “Viver e Ser feliz – Prevenção ao uso de drogas” tem como
objetivo principal preparar a criança para enfrentar as diferentes situações de
riscos existentes no cotidiano, especi"camente o uso de drogas – lícitas ou ilícitas.

VIVER
E SER
FELIZ

É desenvolvido em toda rede municipal de ensino, com crianças entre 3 e 10 anos,
estudantes da educação infantil e ensino fundamental.
O projeto está inserido no plano de ensino da rede e anualmente é instituído um
decreto com o cronograma de atividades e orientações para o trabalho em sala
de aula.
Os professores trabalham temas como: fortalecimento da autoestima,
desenvolvimento da autonomia, identi"cação de situações de risco, resolução de

problemas sem uso de vinolência, prevenção ao uso de drogas, entre outros temas, dentro das áreas de conhecimento
previstos na matriz curricular da rede e de forma adequada a cada faixa etária.
Como "nalização do projeto, na Semana Municipal de Prevenção às Drogas – de 20 a 25 de outubro, as escolas
promovem a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, abrindo o espaço para visitação das famílias e comunidade
escolar.
Nos dois primeiros anos do projeto, o DME promoveu um concurso com diferentes modalidades de trabalhos como,
produção de desenhos, pan&etos, cartazes, textos informativos, paródias e vídeos.
A qualidade dos trabalhos foi surpreendente e a repercussão entre os participantes e familiares demonstrou o quanto
o trabalho foi positivo.

NOVA VIDA
Admitimos nossas fraquezas, tratando do corpo, alma e Espírito
pela Palavra de Deus.
Igreja Bola de Neve -São João da Boa Vista
Às quartas-feiras às 20h

SERVIÇOS DE
SAÚDE

SERVIÇOS DE
SAÚDE

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PAULO EMILIO DE
OLIVEIRA AZEVEDO

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ANTENOR
JOSÉ BERNARDES

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ERMELINDO
ADOLPHO ARRIGUCCI

Endereço: Rua Santa Filomena, 719, Jardim São Paulo
Fone: 3633-7403
E-mail: saude_unidadepaulo@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro

Endereço: Rua João Garcia Ramos s/n, Jardim dos Ypês
Fone: 3633-7440
E-mail: saude_unidadeantenor@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

Endereço: Rua Abílio Ferreira, 319, Vila Valen"m
Fone: 3623-6183
E-mail: saude_unidadeermelindo@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ACIDINO DE ANDRADE

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. GERALDO PRADELLA

USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA GABRIELA
J. VALLIM

Endereço: Avenida João Osório, 596
Fone: 3633-7409
E-mail: saude_unidadeacidino@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro

Endereço: Avenida Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 908, Santo Antonio
Fone: 3633-7410
E-mail: saude_unidadegeraldo@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo.

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. BENEDITO CARLOS DA
ROCHA WESTIN

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. DELVO DE OLIVEIRA
WESTIN

CENTRO DE ESPECIALIDADES – DR. JOÃO BATISTA DE
FIGUEIREDO COSTA

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. SEBASTIÃO
JOSÉ RODRIGUES

Endereço: Avenida Santo Pelozio - Jardim das Azaléias
Fone: 3633-7403/ 3633-8606
E-mail: saude_unidadebenedito@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

Endereço: Avenida Dr. Oscar Pirajá Mar"ns, 660, Santo André
Fone: 3635-1727
E-mail: saude_unidadedelvo@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

Endereço: Rua João Francisco Vallim, 42, Jardim Santa Rita
Fone: 3631-7775 / 7776
E-mail: saude_especialidades@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 17h
Especialidades médicas: Dermatologia, O!almologia,
Ortopedia, Tisiologia, Urologia e Vascular.
Especialidades não médicas: Enfermeiro, Fonoaudiologia,
Nutrição e Terapeuta Ocupacional

Endereço: Estrada Vicinal João Ba"sta Merlin, 963
Jardim Maestro Mourão
Fone: 3631-1652
E-mail: saude_unidadesebas"ão@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. RAUL DE
OLIVEIRA ANDRADE

USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ALÉXIS HAKIN

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PAULO ROBERTO SORCI
Endereço: Praça São Bom Jesus, s/n, Bairro Pedregulho
Fone: 3625-1157
E-mail: saude_unidadesorci@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. AMADO GONÇALVES
DOS SANTOS
Endereço: Praça da Matriz, 26, Bairro Alegre
Fone: 3633-2112
Email: saude_unidadeamado@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro

Endereço: Avenida Guilherme Guerreiro, 634, Durval Nicolau
Fone: 3633-7408
E-mail: saude_unidaderaul@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

Endereço: Rua João Marcondes Neto, 09, Jardim Progresso
Fone: 3631-1871
E-mail: saude_unidadealexis@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades Médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

LABORATÓRIO MUNICIPAL – DR. MANOEL ADRIANO
ANDRADE GODOY
Endereço: Rua da Saudade, 25, Vila Conrado
Fone: 3638-1079
E-mail: saude_laboratorio@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 17h
Horário de coleta de exames: Segunda a Sexta das 7h às 9h
Horário de entrega de resultados de exames: Segunda a Sexta das
16h às 17h

Endereço: Rua Tabapuã, 770, Recanto do Jaguari
Fone: 3631-2215
E-mail: saude_unidadegabriela@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 7h as 17h
Especialidades médicas: Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Psicólogo

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Endereço: Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 860, Vila Conrado
Fone: 3638-1040
E-mail: saude_upa@saojoao.sp.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a Segunda – 24 horas
Especialidades médicas: Clínica Geral, Pediatria e Pequena Cirurgia
Especialidades não médicas: Enfermeiro e Assistente Social

SERVIÇOS DE
SAÚDE
CRAS NOVA REPUBLICA

CRAS RECANTO

Rua João Ramalho, 587 - Jardim Nova Republica
Fone: 3623.4575 / 3631 0310

Rua José Rodrigues Estevam, 136 - Vila Conceição
Fone: 3633.7838

CENTRO DE PROTEÇÃO RESEDÁS

Centro de Proteção Básica
Ampliada e Zona Rural

Rua Alfeu Doval, 202 - Resedás II Etapa
Fone: 3635.6459

CREAS – CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Rua General Carneiro, 344 – Centro
Fone: 3631.0302

CENTRO DE CAPACITAÇÃO
E GERAÇÃO DE RENDA
Rua Guiomar Novaes, 202 - Centro

Rua dos Tavares, 08
Fone: 3631.03.11 / 3623.4154

ESPORTE
CENTRO SOCIAL URBANO MIGUEL JORGE NICOLAU - CSU/DER
Rua Israel Vieira Ferreira s/n – Bairro DER
Horário de atendimento do escritório: De 2ª a 6ª feira das 7h às 11h e das 13h às 17h
Jose Amandio Guedes
Encarregado de Adm CSU/Miguel J. Nicolau - DER

CENTRO SOCIAL URBANO LUIS DE FREITAS - CSU/DURVAL
Avenida Guilherme Guerreiro s/n Jd. Durval Nicolau
Horário de atendimento do escritório: De 2ª a 6ª feira das 7h às 11h e das 13h às 17h
Joao Ba"sta de Almeida
Encarregado de Adm CSU/Luiz de Freitas – Durval

CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA - CIC
Av. Rodrigues Alves, 595 - Santo André
Horário de atendimento do escritório: De 2ª a 6ª feira das 7h às 11h e das 13h às 17h
Tel: 3631-0305

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

ESCRITÓRIO:

Avenida João Osório, 258
Fone: 192

Rua Antonio Malta, 44 – Vila 1º de Maio
Horário de atendimento do escritório: De 2ª a 6ª feira das 7h às 17h
Catarina Angelica Mar"ns dos Santos
Encarregada de ADM CIC Tancredo A. Neves

ANTES DE FECHAR ESTA CARTILHA,

VAMOS COLORIR ESTE DESENHO?

