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E chegamos ao fim da tarefa! 

 

Os términos são grandes oportunidades. 

Quando se aproximam os términos, 

deveríamos ficar quietos, observando o 

movimento do tempo, para perceber os erros, 

celebrar os acertos, processar emoções não 

resolvidas, projetar o futuro e lidar com aquilo 

que não tem possibilidade. 

A vida, generosa e sábia, especialmente 

quando aceitamos as coisas como 

são, refrigera nossa alma, elimina nossas 

dúvidas, evitando tudo o que nos possa 

desviar de nosso propósito. Concede-nos 

respostas internas maravilhosas e nos brinda 

com serenidade e coragem para que nos 

entreguemos ao novo. 

 

 

Quando o propósito de ocupar bem os 

espaços de decisão - para produzir, dentro dos 

limites possíveis, igualdade, e espraiar, para 

onde for possível, um chamamento sério para 

um trabalho coletivo na defesa de direitos - se 

faz presente, o resultado que se alcança é a 

sensação do dever cumprido. 

Essa é a sensação que se apresenta em meu 

coração e a certeza que se apresenta em 

minha mente. 

Foram anos difíceis, em um contexto de grave 

crise econômica, crise política e por fim uma 

grave crise sanitária. Anos de indagações 

acerca de nossa capacidade de gestão, 

questionamentos acerca de uma proposta de 

consolidação de uma política de Direitos 

Humanos, e sérias restrições orçamentárias e 

financeiras que impuseram uma maior 

austeridade a toda a Administração Pública. 

As dificuldades e desafios trazem crescimento, 

e nos dão a chance de fazer o máximo que 

podemos, da melhor forma. E fizemos! 

Como quase tudo na vida é passível de visões 

diferentes, acredito que poderá haver 

discordâncias, entretanto, conquistamos 

grandes avanços para as políticas de 

assistência social, segurança alimentar e 

direitos humanos neste período de 4 anos.  

Tenho o máximo orgulho de ter percorrido 

esta trilha ao lado de pessoas valorosas e 

comprometidas. Servidores públicos e 

gestores que acreditaram ser possível, 

sempre, fazer mais.  
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Aos que estiveram comigo neste caminho, 

externo minha gratidão pelos esforços 

empreendidos, pela dedicação onde parecia 

perdido, e pela esperança que nos trouxe até 

aqui. 

Agradeço também as diversas Secretarias e 

órgãos da Administração Indireta, e aos 

diversos parceiros e instituições - públicas e 

privadas - que construíram conosco 

importantes processos de trabalho, eventos, 

projetos, programas e a qualificação de 

serviços. 

Essa experiência foi um divisor de águas em 

minha vida, como mulher, como pessoa negra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e como servidora pública, que por escolha do 

Prefeito Jonas Donizette, foi gestora desta 

Secretaria neste período. 

Estou pronta para o novo! E entrego esta 

Secretaria, com os valores indefectíveis dos 

seus compromissados trabalhadores, a novos 

gestores, com os votos de sucesso na 

continuidade das políticas públicas, na busca 

pela consolidação da Proteção Social, da 

garantia dos Direitos Humanos e da Educação 

para a Paz. 

Gratidão! 

Eliane Jocelaine Pereira 
Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoas 

com Deficiência e Direitos Humanos 
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    CENTRO DE REFERÊNCIA NO COMBATE AO RACISMO COMEMORA UM ANO- 
21/03/2017  

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 

 
 
 
O Centro de Referência em Direitos Humanos 
na Prevenção e Combate ao Racismo e à 
Discriminação Religiosa celebrou na terça-feira, 
21 de março de 2017, um ano. Neste período, 
o Centro registrou 18 casos de racismo - entre 
processos concluídos e em andamento. A data 
coincide com o Dia Internacional de Luta pela 
Eliminação da Discriminação Racial criado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
  
   
Segundo a secretária municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Cidadania, Eliane 
Jocelaine Pereira, o Centro ratifica a 
importância da luta mundial contra o racismo e 
o desenvolvimento de corretas políticas 
públicas para a causa. “O serviço de referência 
recebe, acompanha e encaminha todo e 
qualquer relato de racismo ou discriminação 
religiosa, realizando também ações voltadas 
para a promoção da igualdade racial e combate 
ao preconceito racial e religioso, junto às 
escolas, universidades, empresas e demais 
órgãos”, contou. Apenas para o setor 
acadêmico foram promovidas 10 palestras 
desde 2016, e entre as ações elencadas 
também estão eventos e visitas a comunidades 
de matriz africana – com foco no combate à 
intolerância religiosa. 
  
  
A coordenação do espaço está a cargo de 
Jacqueline Damazio que, com uma equipe de 
profissionais, oferece serviços como 

orientações para realização de boletim de 
ocorrência e sobre os trâmites de processo 
judicial. Além disso, o serviço pode atuar como 
intermediário na resolução amigável de 
conflitos. Os serviços do Centro estão 
disponíveis para pessoas que tenham sido 
vítimas de preconceito racial ou discriminação 
religiosa, que queiram relatar práticas contra 
alguém ou estejam interessadas em ações de 
promoção da igualdade racial e tolerância 
religiosa.  
  
   
As ações da Secretaria em prol do combate à 
Discriminação Racial também envolvem a 
participação dos cidadãos campineiros. Estão 
sendo finalizados, por exemplo, os 
procedimentos para a convocação da 
sociedade civil, sob coordenação do Poder 
Público, para o processo de elaboração do 
Plano Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial. “Esse plano garantirá o recorte étnico-
racial no conjunto das políticas executadas pelo 
governo municipal, seguindo princípio da 
transversalidade, descentralização e gestão 
democrática”, diz Eliane. 
   
  
Histórico mundial 
  
O “Dia de Luta pela Eliminação da 
Discriminação Racial” foi instituído pela ONU 
em 1966 e tem sido lembrado anualmente, em 
todo 21 de março, como um chamamento às 
nações e povos a se congregarem numa luta 
que é de todos, independente de sua etnia. A 
data faz referência aos ideais de homens, 
mulheres e crianças que morreram no 
“Massacre de Sharpeville” em Joanesburgo, na 
África do Sul, em 1960. O massacre ocorreu 
quando a polícia do Apartheid abriu fogo 
contra a multidão de mais de 20 mil pessoas – 
que se manifestavam pacificamente por uma 
sociedade igualitária e sem discriminação racial 
– matando 69 e ferindo outras 186. 
 



    PREFEITURA EMPOSSA CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
NEGRA - 15/05/2017  

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 

 
 
 
Os membros do Conselho de Desenvolvimento 
e Participação da Comunidade Negra de 
Campinas (CDPCNC) tomaram posse na 
segunda-feira, dia 15, em cerimônia na Sala 
Azul da Prefeitura Municipal de Campinas. Os 
conselheiros atuarão entre 2017 e 2018. O 
prefeito também anunciou a criação do grupo 
de trabalho intersetorial para elaboração e 
acompanhamento do Plano Municipal de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial.  
  
  
O Plano tem como objetivo promover ações em 
prol da igualdade racial, delineando o que cada 
área da administração pública deve fazer. Está 
em concordância com a Lei Federal nº 12.288, 
de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade 
Racial) e com as prioridades estabelecidas nas 
conferências de promoção da igualdade racial 
e planejamento da Administração Municipal. 
  
  
A posse do Conselho foi assinada pelo prefeito 
Jonas Donizette que destacou que os 
conselheiros são parte fundamental do 
governo e importantes para auxiliar na 
transformação de comportamentos sociais. O 
prefeito também ressaltou que as mudanças 
devem começar dentro dos municípios. “Esse é 
um assunto de extrema importância. Não é de 
supremacia ou de superioridade, mas de 

igualdade. As oportunidades devem ser iguais 
para todos, respeitando as diferenças de cada 
qual. E nós sabemos que isso não acontece 
hoje”.  
  
  
A secretária municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira, relembrou a necessidade da criação de 
ações afirmativas e autoafirmativas. “As 
pessoas negras também precisam se ver em 
outros lugares que não sejam somente os 
espaços que a sociedade as relega. Elas 
precisam ter a habilidade e a possibilidade de 
sonhar”. De acordo com Eliane, a Prefeitura, 
acompanhada do Conselho, tem o 
compromisso de promover esse diálogo no 
combate à discriminação racial e em questões 
como a promoção da saúde da população 
negra.  
  
  
O atual presidente do órgão, o advogado 
Tagino Alves Santos, lembrou que o Brasil 
precisa avançar em igualdade racial. “Países 
estão cobrando o Brasil na Comissão de 
Direitos Humanos na ONU para que 
intensifique o combate ao racismo e à 
intolerância religiosa, por exemplo. Isso levou o 
governo federal a se prontificar a fazer uma 
análise sobre os assuntos do governo para que 
o País saia desse quadro de desrespeito aos 
direitos humanos”, disse. 
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Em Campinas, segundo Santos, o mandato 
anterior do conselho foi positivo: trouxe 
avanços para o município como a implantação 
do Centro de Referência em Direitos Humanos 
na Prevenção e Combate ao Racismo e à 
Discriminação Religiosa, pela Administração 
Municipal. Santos também abordou os temas 
que vêm sendo deebatidos pelo Conselho.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cerimônia de posse teve a presença do 
desembargador Eduardo Zanella, Presidente 
do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo 
e do Tráfico de Pessoas do TRT 15ª Região; de 
vereadores e representantes da Câmara 
Municipal de Campinas; além dos secretários 
municipais de Educação, Solange Villon Kohn 
Pelicer; e Trabalho e Renda, Luis Yabíku. 
 



    17ª PARADA DO ORGULHO LGBT ENCERRA MÊS DA DIVERSIDADE EM 
CAMPINAS- 26/06/2017  

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
 
 
O Mês da Diversidade foi encerrado neste 
domingo, dia 25, com a 17ª Parada do Orgulho 
LGBT de Campinas. Cerca de 40 mil pessoas 
participaram do evento, de acordo com 
estimativas da comissão de realização da 
Parada.  
 
 
O evento foi realizado pela Associação da 
Parada e Apoio LGBT, com apoio institucional 
da Prefeitura de Campinas e do Governo do 
Estado de São Paulo. O objetivo foi sensibilizar 
e mobilizar a sociedade para o respeito e a não 
violência contra a população LGBT.  
  
  
Presente ao evento, a secretária Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 
Eliane Jocelaine Pereira, contou que o apoio 
institucional do Poder Público Municipal e do 
Governo Estadual foi fruto de um diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
respeitoso entre as Secretarias Municipais 
envolvidas e a Associação da Parada e Apoio 
LGBT. “Como resultado tivemos um evento 
pacífico onde o tom foi de alegria e convite à 
sociedade ao engajamento para a garantia dos 
direitos da população LGBT, por meio da 
promoção de uma cultura de paz”. 
  
 
 
A Parada se concentrou no Palácio da Justiça, 
em frente ao largo do Rosário, e seguiu pela 
Avenida Francisco Glicério, Moraes Sales, Rua 
Irmã Serafina, Benjamin Constant e de volta a 
Glicério. A festa terminou no Largo do Rosário, 
que concentrou as apresentações musicais da 
noite.  
  
 
  
A Prefeitura de Campinas apoiou o evento, a 
partir do Centro de Referência LGBT da 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
e Cidadania (SMPDC); das secretarias 
municipais de Cultura, Saúde, 
Desenvolvimento Econômico, Planejamento e 
Urbanismo, Serviços Públicos e Segurança 
Pública, além da Emdec e Setec. Pelo Governo 
do Estado estão a secretaria de Cultura, por 
meio da assessoria de Gêneros e Etnias e 
Associação Paulista dos Amigos da Arte e a 
secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, 
pela Coordenadoria Estadual da Diversidade 
Sexual.   
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O prefeito Jonas Donizette assinou na quarta-
feira, dia 21, o projeto de lei que cria o 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, órgão 
cuja proposta é incluir os princípios da cultura 
de paz nas políticas públicas, além de 
sensibilizar e conscientizar a população para a 
importância do tema na construção da 
cidadania. O Conselho estará subordinado à 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania. O projeto segue 
agora para deliberação da Câmara Municipal. 
  
Em seu discurso, o prefeito afirmou que a 
construção de uma sociedade pacífica é um 
trabalho conjunto de toda a sociedade, e a 
assinatura do projeto de lei de criação do 
Conselho de Paz é muito importante para 
Campinas. “Estou há muito tempo na função 
de prefeito e já entreguei centros de saúde, 
como o do Parque Oziel, uma das regiões mais 
carentes da cidade; entreguei escolas, 
grandes, completas; obras viárias, 
asfaltamento de bairros e implantações de 
redes de esgoto. Mas, sem dúvida, hoje é o dia 
mais importante do meu mandato. Não estou 
entregando nenhuma obra de areia, de pedra, 
mas uma construção no coração e na mente 
das pessoas”, destacou. 
  

A rede de ensino será um dos focos do projeto 
de lei, informou o prefeito. Segundo ele, o 
Conselho terá uma forte atuação na área da 
educação, uma vez que as crianças têm um 
poder muito grande de influenciar mudanças 
dentro de sua casa e da sociedade, 
impulsionando a cultura de paz. Jonas 
Donizette disse que ao considerarmos a 
história do mundo, veremos que houve fases 
muitos mais cruéis do que a que vivemos hoje, 
pois o ser humano caminha para um  
lado melhor e é possível fazer mais por essa 
mudança. O prefeito também convocou os 
presentes para incitarem a participação de 
suas comunidades para melhorar a cidade e, 
por consequência, o Estado e a nação onde 
vivemos: “as pessoas precisam se sentir parte 
da solução”.  
 
A secretária Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira, abriu o evento, apresentando as 
várias políticas públicas que o município já 
implementou na direção da paz, como a 
criação do Centro de Referência em Direitos 
Humanos na Prevenção e Combate ao 
Racismo e Discriminação Religiosa, o projeto 
Transforma Campinas e programas voltados 
para pessoas com deficiência, para os jovens e 
a população em situação de rua. 
  
Eliane lembrou que a assinatura do projeto de 
lei faz parte do movimento Campinas pela Paz, 
que promove uma aliança entre o poder 
público e a sociedade civil para conscientizar, 
mobilizar e informar as pessoas para uma 
cultura de paz. “Essa temática é muito 
importante, necessária e urgente, e 
precisamos do envolvimento de toda a 
sociedade.                                               



     PROJETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA DE PAZ É ASSINADO EM           
.    CAMPINAS  21/06/2017 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
Campinas, a cidade das andorinhas, não pode 
ter uma só andorinha caminhando pela paz, e 
esse Conselho é o primeiro passo para instituir 
ações lineares em prol dessa cultura em nosso 
município”, afirmou. 
  
A composição da mesa incluiu, além do 
prefeito Jonas Donizette e da secretária Eliane 
Jocelaine, o vereador Jorge da Farmácia e o 
diretor de Relações Institucionais da EPTV, 
Paulo Brasileiro. A sala lotada reuniu líderes 
religiosos de diversas denominações, de 
entidades assistenciais como a Fundação 
FEAC, membros de diversas secretarias da 
Prefeitura, representantes da Câmara 
Municipal, Ministério Público do Trabalho da 
15ª Região, Movimento de Mulheres, 
representantes de Conselhos, instituições 
bancárias e da imprensa campineira. 
  
Sobre o Conselho 
  
O Conselho incentivará programas, projetos e 
ações voltados à erradicação da intolerância e 
discriminação. Seu papel também será o de  
estimular e fomentar ações e projetos 
relacionados à cultura de paz no município. 
Por meio do órgão, serão apoiados projetos e 
ações comunitárias nas diferentes regiões da 
cidade e será estimulada a participação da 
sociedade civil, poder público e da iniciativa 
privada.  

 

 
 
  
Estará sob responsabilidade do Conselho a 
organização de uma Conferência Municipal da 
Cultura de Paz, a ser realizada a cada dois 
anos. Na área do ensino, por sua vez, o papel 
do Conselho será o de estimular a criação de 
metodologias para uma educação permanente 
pela cultura de paz. 
  
 
O órgão será composto por 24 membros 
titulares, do poder público e da sociedade 
civil, sendo 12 representantes de cada 
secretaria municipal e quatro representantes 
religiosos; seis representantes de movimentos 
sociais e ONGs; e dois representantes de 
universidades. O mandato será de dois anos, 
prorrogáveis por mais dois. 
 

 

 

 



       CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE RECEBE VISITA DO VICE-PREFEITO  
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O vice-prefeito de Campinas, Henrique 
Magalhães Teixeira, visitou na sexta-feira, dia 
6, o Centro de Referência da Juventude (CRJ), 
na Vila União, junto com a secretária 
Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira. Além de conhecer as instalações, 
Henrique conversou com usuários do espaço, 
ouvindo as demandas locais, especialmente 
do grupo de idosas que frequenta o espaço.  
    
Recentemente, foi inaugurada uma academia 
da terceira idade no CRJ, uma solicitação que 
a comunidade havia feito à Administração 
Municipal. Executada por meio de articulação 
do vice-prefeito, a implantação da Academia 
também teve a participação das lideranças do 
bairro. "A instalação pôde trazer aos 
moradores mais um espaço para a prática de 
exercícios físicos, uma forma de promoção da 
longevidade e do envelhecimento saudável", 
disse o Henrique.     
 
A visita foi realizada durante a aula de Lian 
Gong, promovida por voluntárias do Centro 
de Saúde do bairro. De origem chinesa, a 
prática é destinada à prevenção da dor e 
doenças.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conforme a secretária Eliane Jocelaine, ainda 
que voltado à juventude, o espaço é aberto a 
toda a comunidade, oferecendo atividades 
intergeracionais de lazer, esporte e cultura a 
cidadãos de todas as faixas etárias.      
 
De acordo com ela, o CRJ usa estas ações 
como ferramenta para o bem-estar das 
pessoas idosas e da comunidade em geral, 
melhorando a convivência de todos os 
cidadãos do entorno. “Nossa visita foi 
também uma oportunidade para agradecer a 
todas as secretarias municipais envolvidas 
nesse projeto e aos voluntários e instrutores 
das oficinas que mobilizam e motivam todos 
os participantes”, disse a secretária. 
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A Prefeitura de Campinas lançou dia 19 de 

outubro de 2017, no Salão Vermelho, o Pacto 

Universitário pela Promoção do Respeito à 

Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos 

Humanos. O acordo foi firmado com os 

Ministérios da Educação e Direitos Humanos, 

a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e a Faculdade Anhanguera de 

Campinas (FAC). Na ocasião, o prefeito Jonas 

Donizette também assinou a Cátedra Sérgio 

Vieira de Mello (CSVM), compromisso firmado 

por instituições de ensino e por apoiadores 

em incorporar a temática do refúgio na 

agenda acadêmica. 

  

O objetivo do Pacto é superar a violência, o 

preconceito e a discriminação promovendo 

atividades educativas de promoção e defesa 

dos direitos humanos nas instituições de 

educação superior.  

  

Segundo o prefeito, o Pacto é importante 

porque as universidades são o espaço ideal 

para a promoção de uma convivência mais 

pacífica e de respeito ao próximo. “As 

universidades podem cativar os jovens, que 

têm um poder de transformação muito 

grande”. 

  

Para o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, “é 

um marco tornar cada vez mais forte a 

parceria com a Prefeitura de Campinas e com 

as demais entidades para que se possa 

avançar cada vez mais na questão dos direitos 

humanos em nosso País”. 

  

 

 

 

 
 

Presente no evento, o vice-prefeito Henrique 

Magalhães Teixeira afirmou que o Brasil é um 

País com uma potencialidade que precisa ser  

explorada, e  que é objeto da ação tomada 

neste dia: um olhar amoroso e acolhedor ao 

diferente. “O ambiente da universidade é o 

mais adequado para que isso seja trabalhado 

porque os estudantes já têm sua própria  

consciência de mundo, de seus direitos e 

deveres”. 

  

No Brasil, o lançamento do Pacto foi em 

2016. Até o primeiro semestre deste ano, 

registrava a adesão de 322 instituições de 

educação superior, entre públicas e privadas. 

  

Cátedra 

  

A cátedra Sérgio Vieira De Mello tem o 

intuito de promover a educação, pesquisa e 

extensão acadêmica voltada à população em 

condição de refúgio. Promove a difusão do 

direito internacional dos refugiados, a 

formação acadêmica, capacitação de 

professores e estudantes e o trabalho com os 

refugiados. 
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Desde 2003, o Alto Comissariado Das Nações 

Unidas Para Refugiados (Acnur) implementa a 

cátedra em cooperação com centros 

universitários, governos e com o Comitê 

Nacional Para Refugiados (Conare). A Unicamp 

é a 18ª instituição do País a aderir. 

 

“No momento em que o mundo passa 

novamente por uma circunstância complicada 

com a questão dos refugiados, o Brasil 

também precisa ser solidário”, afirmou o 

prefeito relembrando que já há muitas 

iniciativas de apoio aos refugiados e que assim 

que a estabilidade econômica for retomada, 

se poderá ampliar esse apoio. “O ato de hoje é 

de somar forças”. 

 

Para o reitor da Unicamp, a universidade já 

atua nesta área, mas, "considerando o 

tamanho da instituição ainda há muito o que 

se fazer". Knobel disse que cinco estudantes 

refugiados estudam na Unicamp, que tem 

capacidade de receber “mais alunos, mais 

professores e fazer pesquisas tanto no que se 

refere à questão dos refugiados quanto com 

relação às temáticas de cidadania, diversidade 

e cultura da paz”.  

 

 

 

 

A secretária dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Cidadania e da Assistência Social  

e Segurança Alimentar, Eliane Jocelaine, 

destacou que é preciso multiplicar a cultura de 

paz. “Agradeço aos representantes de todos 

os órgãos que fazem parte da Cátedra e do 

Pacto Universitário, por saberem que sem 

ações as palavras são inúteis. Ações conjuntas 

como essas se ampliam e se transformam em 

parcerias, promovendo a fraternidade e a 

solidariedade”. 

 

No lançamento, o diretor de Políticas de 

Educação em Direitos Humanos do Ministério 

da Educação, Daniel de Aquino Ximenes, 

destacou que para o ministério é uma grande 

honra lançar o Pacto em Campinas.  

 

Também estiveram presentes no evento a 

representante da Acnur em São Paulo, Maria 

Beatriz Bonna Nogueira; a coordenadora do 

Pacto Universitário (Unicamp), Néri De Barros 

Almeida; a professora e coordenadora da 

Cátedra (Unicamp), Rosana Baeninger; a 

diretora da FAC, Roberta Bailoni de Freitas; e o 

coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo, 

Flávio Antas Corrêa. 
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O governo do Estado de São Paulo concedeu 
ao município de Campinas na sexta-feira, dia 
27, o Selo Amigo do Idoso. Em cerimônia 
realizada na Sala Azul, o prefeito Jonas 
Donizette recebeu o certificado das mãos do 
secretário Estadual de Desenvolvimento 
Social, Floriano Pesaro. O selo é um projeto 
do programa São Paulo Amigo do Idoso e 
certifica municípios paulistas, órgãos da 
administração e entidades sobre práticas 
públicas voltadas às pessoas idosas.   
 
A adesão de Campinas ao programa ocorreu 
em 2013. Desde então, o município realiza 
ações para aprimorar a união das secretarias, 
consolidando uma visão integral das 
demandas e das políticas públicas para os 
idosos, que somam 141 mil pessoas em 
Campinas. O selo divide-se em três: o selo 
inicial, que Campinas recebeu; o selo 
intermediário e o pleno.    
 
O prefeito Jonas Donizette salientou que é 
preciso preparar as cidades para a nova 
configuração populacional que o Brasil está 
vivendo e vai se acentuar com o aumento da 
expectativa de vida das pessoas. “Esse selo é 
muito importante para nós, indica que 
estamos no caminho certo. Temos uma 
missão muito grande pela frente e podemos 
construir juntos esse caminho”, afirmou.    
 
 

 
Jonas Donizette também destacou políticas 
públicas oferecidas pelo município para as 
pessoas idosas, como a nova sede do Centro 
de Referência à Saúde do Idoso (CRI) – para 
idoso com perfil de fragilidade no Alto do 
Taquaral. “É uma casa totalmente adaptada 
que teve um investimento de mais de R$ 3 
milhões de reais para cuidar das pessoas 
idosas. Também dobramos a capacidade do 
nosso programa de atendimento domiciliar, 
que oferece cuidados médicos para idosos e 
pessoas com deficiência em suas residências”.    
 
A cerimônia de entrega do selo teve a 
participação do vice-prefeito, Henrique 
Magalhães Teixeira; da diretora Regional de 
Assistência Social e Desenvolvimento Social 
de Campinas, Elaine Aparecida Empke; do 
secretário municipal de Trabalho e Renda, Luis 
Yabíku; de profissionais de diversas áreas da 
Prefeitura; além de representantes da Câmara 
Municipal de Campinas.    
 
Estatísticas   
 
Durante o evento, o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro 
divulgou para o público um levantamento do 
Disque 100, do Governo Federal, que mostra 
que Campinas registrou queda de quase 30% 
no número de denúncias de violência contra a 
pessoa idosa. No primeiro semestre de 2016, 
o número era de 152; e no mesmo período de 
2017 reduziu para 107.     
 
Segundo a secretária Municipal da Assistência 
Social e Segurança Alimentar e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Cidadania, Eliane 
Jocelaine Pereira, esses resultados também 
fazem parte do intenso trabalho dos gestores 
municipais para garantir a execução de 
políticas públicas de qualidade de vida e 
proteção social aos idosos do município.  
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“O compromisso e o respeito com essa 
população nos trouxe até este momento, bem 
como o apoio do Estado para a qualificação da 
nossa rede de atendimento na área de 
assistência social, a ampliação dos 
atendimentos na área de saúde e a 
possibilidade de maior acesso à cultura e ao 
esporte”.     
 
Critérios   
 
Ao todo, 639 municípios do Estado de São 
Paulo aderiram ao programa, lançado em 
2012, para desenvolver ações integradas de 
proteção, educação, saúde e participação da 
população idosa. Campinas é uma das mais de 
220 cidades a atender os requisitos para o 
selo inicial, segundo o secretário Floriano 
Pesaro, o que abre portas para uma maior 
destinação de recursos como “fontes de 
financiamento do fundo estadual para o fundo 
municipal, além de novos equipamentos para 
os idosos como os CCI (Centros de 
Convivência do Idoso)”. 
 
O secretário também abordou os critérios 
para a obtenção do selo, entre os quais estão 
ter um Conselho Municipal do Idoso para que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
haja um controle social sobre as políticas 
públicas. “A articulação entre as secretarias 
para desenvolvimento de programas 
intersetoriais e a existência de equipamentos 
e políticas específicas para as pessoas idosas 
também é considerada”, disse.    
 
Campinas cumpriu ainda outras exigências 
como incluir ações para garantia dos direitos 
dos idosos nos Planos Municipais de Saúde e 
Assistência Social. Outras ações cumpridas 
foram a ampliação da cobertura vacinal de 
idosos contra a gripe (de 67% em 2016 para 
76% em 2017) e a implantação de ações para 
promoção de saúde dos idosos e prevenção 
de quedas. 
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Um ato em alusão ao Dia Municipal de 
Combate à Intolerância Religiosa foi realizado 
no sábado, dia 20 de janeiro, das 9h às 12h, 
na Praça Rui Barbosa (atrás da Catedral). O 
evento foi promovido pelo Centro de 
Referência em Direitos Humanos na 
Prevenção e Combate ao Racismo e 
Discriminação Religiosa e pela Coordenadoria 
Setorial de Promoção da Igualdade Racial 
(Cpir) da Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Cidadania. O 
objetivo era o de iniciar o ano com ações 
positivas que abordem a temática do respeito 
a todas as religiões dentro da Campanha 
“#respeitotodasreligioes".    
 
De acordo com a coordenadora do Centro, 
Jacqueline Damásio, o evento promoveu em 
Campinas o diálogo entre os diferentes 
segmentos religiosos. “Distribuímos materiais 
informativos e ficamos disponíveis para 
atender a população, dando exemplo de que 
‘Conversando a gente se entende’, que é 
justamente o mote da roda de conversa que 
realizamos periodicamente junto com a Cpir e 
cidadãos de todos os credos religiosos”.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Dia Municipal de Combate à Intolerância 
Religiosa foi instituído pela Lei nº 
13.914/2010. Segundo Jacqueline, a data 
relembra o falecimento da Iyalorixá Gildásia 
dos Santos e Santos (Mãe Gilda), que foi 
acusada de charlatanismo, além de ter sua 
casa atacada e membros de sua comunidade 
agredidos. Em consequência do ataque, Mãe 
Gilda teve um infarto do miocárdio e faleceu. 
Além de constar do calendário oficial do 
município de Campinas, a data também é 
celebrada nacionalmente, conforme estipula a 
lei federal 11.635, de 27 de dezembro de 
2007.  
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O prefeito Jonas Donizette deu posse aos 
membros do Conselho Municipal da Cultura 
de Paz de Campinas na tarde da quinta-feira 
de 22 de fevereiro de 2018. A cerimônia 
contou com a participação do ativista pela paz 
Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi; do 
vice-prefeito, Henrique Magalhães Teixeira; da 
primeira-dama, Sandra Ciocci e demais 
autoridades. 

 
“O Conselho é um dos primeiros com esse 
tema no País e coloca Campinas como 
protagonista da Cultura de Paz no Brasil”, 
afirmou Eliane Jocelaine Pereira, secretária 
municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos.  
 
  O conselho foi criado em dezembro do ano 
passado, pela lei nº 15.543, de autoria do 
Executivo. É formado por pessoas de todos os 
setores da sociedade. Possui 24 membros 
titulares, sendo 12 indicados pelo poder 
público e 12 eleitos pela sociedade civil. 
Também possui 24 suplentes. O mandato é de 
dois anos, prorrogáveis por mais dois. 
 
  “O Conselho não vai falar somente de 
segurança pública. Ele vai ser um canal aberto  
de diálogo para que a sociedade possa 
influenciar nas políticas públicas da cidade que 
envolvam a questão de paz. Por isso é  
 

 
bipartite com participação da sociedade e do 
poder público com o envolvimento de mais de 
dez secretarias de várias áreas da Prefeitura”, 
explicou o Prefeito. 
 
  Para Jonas Donizette, esse conselho envolve 
a questão comportamental das pessoas; “de 
como podemos agir para que todos tenhamos 
o espírito ou uma postura voltada para uma 
relação mais harmoniosa no dia a dia”. 
 
  “A paz não é a ausência da violência. A paz é 
uma construção entre as pessoas. O 
sentimento de empatia com as pessoas é 
muito importante. Que a experiência de vocês, 
conselheiros, seja útil para a cidade de 
Campinas na questão da paz”, destacou o 
prefeito. 
 
  Também presidente da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, disse que a 
entidade deve entregar em maio um 
documento para os candidatos à Presidência 
com os problemas que atingem o País, com 
ênfase em três deles: “vamos pedir atenção 
especial para saúde, emprego e segurança 
pública. A segurança pública figura como uma 
das principais preocupações da população”, 
disse. 
 
Neto de Gandhi 
 
  A posse do conselho está vinculada ao Fórum 
Internacional ‘Campinas pela Paz’. Arun vai 
fazer a palestra magna na abertura do evento, 
no dia 23, no Teatro Castro Mendes, em um 
evento restrito a educadores que acontece 
nesta sexta-feira, 23 de fevereiro e vai até 
domingo, 25 de fevereiro. 
 
  O ativista prestigiou a posse do Conselho e 
disse estar muito feliz em contribuir para a 
criação da cultura de paz em Campinas. 
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  Arun falou na construção de um mundo em  
que a paz seja vivenciada por todos. “A paz 
não é ausência da violência. A paz só acontece 
quando nós temos harmonia”. Ele disse que é 
preciso “criar harmonia na sociedade e criar 
oportunidades para a paz”. 
 
Atuação 
 
  Conselho Municipal da Cultura de Paz de 
Campinas é ligado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Vai envolver todos os 
setores, mas terá uma forte atuação na 
educação, para estimular ações educativas 
permanentes pela cultura de paz. Vai 
promover ações que estimulem o 
engajamento das pessoas na mudança de 
comportamento para a produção da cultura 
de paz. 
 
  Ações a serem desenvolvidas: inserir os 
princípios da cultura de paz nas políticas 
públicas; mobilizar a sociedade na busca da 
cultura de paz e sensibilizar e conscientizar a 
população para a importância do tema na  

 
construção da cidadania; iniciar um 
movimento entre poder público e sociedade 
civil para estimular ações de respeito, de 
tolerância e solidariedade entre as pessoas; 
estabelecer movimento de relações fraternas 
nas escolas, nos centros de saúde, em núcleos 
de cultura de paz em toda cidade para que 
cada grupo, cada pessoa reconheça e 
desempenhe o seu papel; incentivar a criação 
de programas e projetos contra todas as 
formas de discriminação e intolerância, seja de 
raça, cor, sexo, religião, condição social, 
opinião política ou de outra natureza. 
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O fim de semana em Campinas foi marcado 
pelo Fórum Campinas pela Paz, que teve início 
na sexta-feira, 23 de fevereiro, e se encerrou 
no domingo, 25. As atividades foram 
organizadas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos e tiveram a presença do 
ativista pela paz e escritor Arun Gandhi, neto 
do também pacifista Mahatma Gandhi. O 
Fórum reuniu um público de cerca de 8 mil 
pessoas nos três dias. 
  
Na manhã de sexta-feira, dia 23, a abertura do 
Fórum teve apresentação da Orquestra 
Sinfônica Municipal de Campinas e palestra do 
ativista Arun Gandhi no Teatro Municipal "José 
de Castro Mendes". 
  
No sábado, durante o dia todo, a Estação 
Cultura "Prefeito Antonio da Costa Santos" foi 
palco de palestras, debates, apresentações 
musicais com entidades diversas, 
representantes de religiões e profissionais de 
áreas que envolvem a garantia de direitos 
humanos. O evento teve tradução de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) para surdos e 
audiodescrição (narração das imagens para 
cegos). 
  
Um dos pontos altos no sábado foi o talk show 
com o ator Lázaro Ramos e Arun Gandhi. 
“Estou aqui para conduzir o papo. Muito feliz 
de estar aqui”, disse o ator Lázaro Ramos. A 
paz, como tema principal, permeou diversas 
linhas de discussão, sendo a luta para 
minimizar as desigualdade sociais um dos 
principais deles. Lázaro Ramos também 
destacou uma frase de Arun Gandhi, de que 
“não há direitos sem responsabilidades” para 
discutir. Gandhi explicou que cada pessoa é 
responsável por promover um mundo melhor 
para todos. 
  
 
 
 

 
 
Ao final do bate-papo, Lázaro convidou Arun 
Gandhi para conhecer o bloco baiano Filhos de 
Gandhi, que reúne mais de 10 mil  
integrantes no Carnaval de Salvador e segue 
os princípios da não violência e a busca pela 
paz do ativista Mahatma Gandhi. Arun Gandhi 
contou que sabia da existência do Filhos de 
Ghandi e agradeceu pelo convite. 
 
Também participaram do evento a primeira-
dama e líder do Movimento Transforma 
Campinas, Sandra Ciocci; a secretária 
municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira, entre outros. 
  
“Quanto mais estivermos em conjunto, 
trabalhando para garantir os direitos 
humanos, mais teremos condições de viver 
em um mundo pacífico. Que possamos refletir, 
nas atividades deste Fórum, qual é a nossa 
participação nisso e como conseguiremos dar 
nossa contribuição, não somente na nossa 
cidade, mas no nosso país e no mundo”, disse 
a secretária Eliane Jocelaine Pereira. 
  
O objetivo do Fórum foi alçar voos além das 
atividades em que a paz foi o assunto 
principal. A ideia é que esta semente seja um 
movimento de mudança, que gere um 
caminho para estabelecer a cultura de paz em 
nossa cidade, que possa servir de exemplo 
para o País.  
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Esta é a primeira vez que um evento desta 
importância é realizado pelo poder público 
com apoio do Movimento Transforma 
Campinas. 
 

  
 
Além das apresentações, o saguão da Estação 
Cultura está com a mostra “Homofobia Fora 
de Moda", com 15 ilustrações, produzidas 
pelo Museu da Diversidade Sexual de São 
Paulo. No mesmo local, está a exposição 
“Faces da Paz”, que reúne 26 imagens de 
fotógrafos de Campinas sobre as questões que 
permeiam a cultura de paz. 
  
 
Caminhada pela Erradicação ao Analfabetismo 
encerra Fórum da PAZ 
  
A 2ª edição da Caminhada pela Erradicação ao 
Analfabetismo realizada na manhã de 
domingo, dia 25 de fevereiro, na Lagoa do 
Taquaral, encerrou o Fórum Campinas pela 
Paz. A largada foi no Portão 1 do parque e 
contou com a presença do ativista pela paz, 
Arun Gandhi. 
  
Organizada pela Secretaria Municipal de 
Educação, por meio da Fundação Municipal de 
Educação Comunitária (Fumec), o objetivo foi 

dar mais publicidade à 5ª Campanha de 
Erradicação ao Analfabetismo, lançada na 
última terça-feira, 20 de fevereiro. 
  
“O analfabetismo é um dos problemas 
existentes no mundo. É nosso dever criar 
mecanismos que resolvam esta questão”, 
disse o ativista Arun Gandhi. 
  
Dados da Secretaria Municipal de Educação 
apontam que Campinas tem hoje 20 mil 
pessoas que não foram alfabetizadas. De 
acordo com o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 
2010, em Campinas há 28 mil pessoas 
consideradas analfabetas. O número foi 
reduzido porque, nos últimos quatro anos, 
mais de 10 mil pessoas passaram pelos cursos 
de alfabetização oferecidos pela Prefeitura. 
  
A meta é erradicar o analfabetismo e reduzir 
em 50% os analfabetos funcionais até 2025. 
Hoje, Campinas é 5ª cidade no país com os 
menores índices de analfabetos entre os 
municípios com mais de um milhão de 
habitantes. O objetivo é alcançar o topo do 
ranking até 2020. 
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A primeira “Semana Municipal do Brincar – A 
paz em língua de brincar” foi aberta na 
quinta- feira, dia 17 de maio, no Salão 
Vermelho da Prefeitura Municipal de 
Campinas, com a presença do vice-prefeito 
Henrique Magalhães Teixeira. O evento dá 
continuidade às ações do movimento 
“Campinas pela Paz”.   
 
A Semana foi realizada entre 19 e 28 de maio 
e teve como objetivo refletir e debater as 
brincadeiras como ferramenta de educação 
para a paz e sua importância no 
desenvolvimento da Primeira Infância. A 
Semana campineira integra-se ao Movimento 
pelo Brincar, criado em 1996, na Suíça, e 
comemorado em 28 de maio, data 
reconhecida pela Unesco. O Movimento se 
espalhou pelo mundo e foi ampliado para a 
Semana Mundial do Brincar, desde 2009.   
 
O vice-prefeito ressaltou que a brincadeira é 
uma forma de estreitar laços de amizade e 
precisa ser melhor explorada. “É realmente 
um prazer acompanhar a produção de 
políticas públicas como esta. A legislação é 
estratégica e vem para perpetuar a Semana 
do Brincar nas demais administrações”, 
avaliou.    
 
A secretária Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou que a 

criança é uma grande promotora da paz, 
sendo o brincar a linguagem usada por ela. A 
secretária anunciou que “a partir do dia 19 
teremos uma intensa programação, e estamos 
convidando a população de Campinas a 
resgatar brinquedos e brincadeiras antigas, 
criando novas relações em prol da paz. 
Teremos atividades em diversos locais da 
cidade, incluindo praças, para que as famílias 
se reúnam pacificamente e brinquem juntas. 
Realizaremos também uma atividade inédita, 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação: idosos irão até escolas municipais 
para mostrar às crianças brincadeiras antigas”.    
 
As ações foram gratuitas e abrangeram jogos 
de tabuleiros e jogos ao ar livre; brincadeiras 
tradicionais; exposições; feira de troca de 
brinquedos; oficinas de construção de 
brinquedos. Um dos destaques foi a ocupação 
de espaços públicos, instituições, ruas. Foram 
cerca de 70 atividades, realizadas pela 
secretaria e organizações que atuam na 
proteção à infância e construção da paz.   
 
A programação incluiu seminários, palestras e 
oficinas, em parceria com universidades. Os 
eventos foram realizados em espaços públicos 
como praças e largos, parques e bosques de 
toda a cidade.   
 
No dia 23 de maio, ocorreu o evento “pais e 
filhos no Paço”, que realizado no prédio da 
Prefeitura Municipal. Além de conhecer o 
local onde os pais trabalham, os pequenos 
participaram de ciranda junto aos pais na 
biblioteca Prof. Ernesto Manuel Zink, 
assistiram ao vídeo “Campinas 
Surpreendente” e fizeram cartazes com a 
temática “Prefeito por um dia: o que eu faria 
pela minha cidade”.   
 
A abertura da Semana contou com a 
participação da escritora e antropóloga Regina 
Márcia Moura Tavares, que entregou o  
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livro “Brinquedos e Brincadeiras” aos 
presentes. Regina ressaltou que a 
humanidade, ao longo de sua evolução, 
concebeu a brincadeira como uma preparação 
para o futuro. “Quando a criança pula 
amarelinha, por exemplo, ao contornar os 
obstáculos, está se preparando para os 
desafios da vida”.    
 
O evento contou com a presença da Secretária 
Municipal de Educação, Solange Villon Kohn 
Pelicer; do coordenador de Políticas para 
Diversidade Sexual, Cássio Rodrigo de Oliveira 
Silva; da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania e de autoridades legislativas.  
 
Oficializando a paz em língua de brincar    
 
Durante o evento, foi anunciada a sanção da 
lei nº 41/18 do vereador Jorge da Farmácia, 
assinada nesta quinta-feira, pela manhã, pelo 
prefeito Jonas Donizette. A lei converge com a 
proposta do executivo municipal, instituindo a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semana Municipal do Brincar no calendário 
oficial de eventos de Campinas. A 
programação será realizada anualmente na 
semana de 28 de maio, Dia Mundial do 
Brincar.    
 
O projeto de lei de autoria do executivo 
municipal que cria o Estatuto da Paz e institui 
o programa “A paz em língua de brincar” 
também foi encaminhado nesta quinta-feira 
pelo prefeito à Câmara Municipal.    
 
O Estauto estabelece “ normas de ordem 
pública e interesse social, bem como 
princípios e diretrizes que regulam o 
planejamento e execução de ações integradas 
e transversais para promoção da cultura de 
paz”.  
 
Já o programa “A paz em língua de brincar” 
direciona-se à promoção da educação para a 
paz, o fortalecimento da convivência familiar 
e comunitária e o engajamento na proteção à 
primeira infância.    
 



       MARATONA DO ABRAÇO MOVIMENTA CENTRO DA CIDADE NESTA QUINTA - 
FEIRA - 08/08/2018 

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 

 
 

Quem passou pelo centro de Campinas, na 
quinta-feira do dia 9 de agosto de 2018, pode 
renovar as energias com um abraço carinhoso 
oferecido pelos voluntários da ONG Amor em 
Movimento e pelos jovens do Juventude 
Conectada. No total, mais de 50 pessoas vão 
participar da Maratona do Abraço, a partir das 
14h, no Largo das Andorinhas, no Centro de 
Convivência, na Praça Carlos Gomes e na 
praça da igreja do Carmo. 
  

A ação, organizada pela entidade Amor em 
Movimento, teve o apoio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) e 
será uma forma de celebrar o Dia Municipal da 
Cultura de Paz, comemorado em 9 de agosto. 
“Estamos compondo, junto com a juventude, 
um movimento pela paz a partir da 
distribuição de abraços”, contou o 
coordenador de Políticas Públicas para a 
Juventude, Felipe Gonçalves, também da 
SMASDH. 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Na tarde da quarta-feira do  dia 8, os 
bolsistas do Juventude Conectada 
participaram de uma formação ministrada 
pela Interlocutora Nacional para Maratona do 
Abraço da entidade Amor em Movimento, 
Shirley Vivaldini, com orientações para a 
atividade na quinta-feira. A formação foi 
ministrada na sede da Coordenadoria de 
Políticas Públicas para a Juventude e reuniu 
cerca de 40 jovens. 
  

A capacitação, de acordo com Shirley, além 
da confecção dos cartazes em papelão, teve o 
intuito de passar para os jovens a postura e os 
princípios que vão nortear a atividade. “A 
decisão de abraçar é do passante. É ele quem 
decide se quer abraçar ou não”. 
 

Segundo a interlocutora, esta foi a sexta 
edição da Maratona em Campinas, mas foi a 
primeira vez que o evento foi realizado com 
um grande número de pessoas.  

 
O movimento, um coletivo de ações e ideias, 

existe desde 2014 e está baseado em 
Florianópolis (SC). “A cultura do abraço 
caminha junto com a cultura de paz. 
Acreditamos grandemente no poder do 
abraço como um elemento de transformação 
no dia da pessoa e em sua energia”, afirmou. 
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Em tempos e formas diferentes, segmentos 
sociais excluídos da sociedade se cruzam e 
ressignificam suas vidas. No passado, em 
Campinas, pessoas com transtornos mentais 
viveram enclausuradas atrás dos muros do 
‘Hospício de Dementes’, que, a partir da 
década de 30, passou a ser chamado de 
Sanatório Dr. Cândido Ferreira. Nos dias 
atuais, pessoas que viviam em situação de rua 
participam da recriação daquele ambiente 
que registrou o sofrimento de muitos 
cidadãos. O trabalho faz parte da edição 2018 
da Mostra + Sustentável que traz um conceito 
inovador – calcado no tripé de equidade 
social, prosperidade econômica e qualidade 
ambiental.   
 
Convidados pelos organizadores da Mostra, 33 
bolsistas do Programa Municipal Parceiros da 
Cidade – Mão Amiga foram voluntários na 
preparação de um jardim da segunda edição 
do evento de arquitetura e decoração, que 
ocorrerá no Serviço de Saúde Dr. Cândido 
Ferreira. Toda reforma e revitalização será em 
benefício da instituição. Ex-moradores de rua, 
agora integrados ao Parceiros da Cidade 
puseram a “mão na massa” e com o material 
de demolição do local, atuaram na 
revitalização da “Praça dos Pelados”, que no 
passado, abrigava pessoas com alto grau de 
transtorno mental.    
 
 

 
“O local, a partir de agora, ressignificado, sem 
esquecer o passado, passará a ser um 
chamado à reflexão sobre os preconceitos, de 
cada um, que precisam ser despidos”, 
enfatizou a secretária municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 
Entusiasmada, a secretária falou que com a 
abertura da Mostra, no final do mês de 
agosto, todos poderão prestigiar o trabalho 
que os participantes do Parceiros da Cidade - 
Mão Amiga realizaram na construção e 
paisagismo da Praça dos Pelados, um dos 
locais mais chocantes do antigo Sanatório 
Cândido Ferreira.    
 
A Mostra+Sustentável, realizada pela Ecotopia 
Soluções Sustentáveis,  é beneficente, possui 
caráter colaborativo e tem como um dos 
principais diferenciais ser realizada em uma 
instituição com reconhecida atuação social 
em Campinas ou na região, que recebe as 
melhorias como um legado. “Também visa 
conscientizar e incorporar conceitos e 
atitudes sustentáveis ao cotidiano das 
famílias”, ressalta o proprietário da empresa, 
Fernando Caparica.   
 
Oficinas  
 
A atuação dos voluntários ocorreu por meio 
de Oficinas Técnicas de Capacitação, sob a 
coordenação do arquiteto paisagista André 
Graziano, da Licuri Paisagismo, responsável 
pela revitalização do espaço e construção da 
Praça dos Pelados.  O trabalho incluiu a 
adequação da estrutura existente, reutilização 
de materiais de demolição e incorporação de 
técnicas e materiais sustentáveis. Os bolsistas 
participaram das atividades entre os dias 25 
de junho e 2 de agosto.  “Tal atitude propõe 
sinergia entre equipe técnica, profissionais, 
parceiros e voluntários diretamente  
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envolvidos com as etapas de construção do 
ambiente”, contou Márcia Pantaleão, uma das 
coordenadoras do Parceiros da Cidade.   
 
Uma palestra sobre todo o escopo do projeto, 
entrega de certificado de participação e uma 
confraternização ofertada pelas empresas 
responsáveis pelo projeto, encerrou a 
participação dos bolsistas no projeto nesta 
quarta-feira, dia 8.   
 
Sobre a mostra  
 
A Mostra + Sustentável ficou aberta a 
visitações entre os dias 29 de agosto e 7 de 
outubro. O evento teve como principal 
objetivo conscientizar e incorporar conceitos 
e atitudes sustentáveis no cotidiano das 
famílias, além de desmistificar a ideia de que 
práticas sustentáveis são mais caras e 
complicadas. O binômio qualidade-beleza 
andam de mãos dadas com a preservação do 
patrimônio existente, a minimização da 
geração de resíduos, a utilização de materiais 
corretos e adequados, custo acessível e 
redução do consumo de água e energia. 
 
Parceiros da Cidade  
 
O “Programa Parceiros da Cidade – Mão 
Amiga” foi instituído em 2016 com o objetivo 
de promover a inclusão e reinserção social de 
pessoas em situação de rua, a fim de garantir 
a dignidade humana, por meio do 
desenvolvimento de formação profissional, 
garantindo padrões éticos de dignidade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cândido Ferreira  
 
O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é 
reconhecido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) desde 1993 como instituição 
modelo de tratamento no Brasil e um dos 
atuais exemplos do processo de abertura 
manicomial, apresentando uma experiência 
de aprender, cultivar e exercitar a cidadania. 
Núcleo de Oficinas de Trabalho, Serviços 
Residenciais terapêuticos e Centros de 
Atenção Psicossocial são os nomes de alguns 
projetos gerenciados pela entidade, a fim de 
oferecer novos modos de tratamento aos 
usuários da saúde mental, reintegrando-os à 
sociedade.   
 
Em julho de 2017, o Cândido Ferreira fechou 
sua unidade de internação psiquiátrica e seu 
Código e Descrição da Atividade Econômica 
principal (CNAE) passou de Hospital 
Psiquiátrico para Centros de Assistência 
Psicossocial, consolidando seu modelo 
assistencial. 
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Dentro do movimento “Campinas pela paz”, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
realizou no sábado, 15 de setembro, o 
workshop “Projetos de intervenção urbana e 
criativa pela paz”. O evento aconteceu das 
8h30 às 18h, no auditório do Hotel Meliá 
Campinas.   
  
O workshop teve como objetivo subsidiar e 
esclarecer as dúvidas dos estudantes inscritos 
no concurso “Projetos de intervenção urbana 
e criativa pela paz”.     
 
O encontro foi conduzido pelo médico 
pediatra e escritor Daniel Becker e pela 
arquiteta urbanística Irene Quintáns. Becker é 
formado pela UFRJ, mestre em Saúde Pública 
pela FIOCRUZ e atuou no Ministério publico 
como um dos criadores da Estratégia Saúde 
da Família, programa do Ministério da Saúde. 
Já Irene é pós-graduada em Estudos 
Territoriais e Gestão Urbanística em Barcelona 
e coordena o curso de Liderança Executiva 
para o Desenvolvimento da Primeira Infância 
em Harvard.    
 
Para a secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, o 
workshop concretizou o dialogo estabelecido 
com a sociedade. “Dentro do programa a paz 
em língua do brincar nós estabelecemos que 
uma das melhores formas das pessoas se 
educarem pela paz é com a utilização dos  

 
espaços públicos como forma de estimular a 
convivência entre os seus pares”, afirmou.    
 
O concurso    
 
O principal objetivo do concurso “Projetos de 
intervenção urbana e criativa pela paz” é 
incentivar estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo elaborarem projetos com foco na 
cultura de paz e compostos por ações 
notoriamente criativas, de alto impacto e 
baixo custo, sustentáveis, lúdicas e 
multidisciplinares. Os projetos devem ser 
desenvolvidos em espaços públicos situados 
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade 
social, convidando a todos ao brincar, 
ocupando os espaços e favorecendo o 
convívio entre gerações e a educação para a 
paz.    
 
“Essa iniciativa é uma premissa de 
engajamento social e para que os estudantes 
possam dar para a sociedade aquilo que eles 
estão adquirindo no ambiente acadêmico. A 
ideias e propostas serão utilizadas pelo poder 
público para promover a recuperação e 
ressignificação desses espaços públicos”, 
afirmou Eliane Jocelaine.  
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Um desdobramento do Fórum Campinas pela 
Paz realizado em fevereiro de 2018, o Concurso 
de Ideias de Projetos de Intervenção Urbana e 
Criativa pela Paz, vem com a intenção de 
conscientizar alunos de arquitetura e 
urbanismo da importância de promover a paz 
através do convívio social, apresentando 
estudos para áreas (praças) públicas 
selecionadas pela secretaria de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos nas 05 regiões de Campinas e que 
terá como um dos principais requisitos a 
inclusão e mobiliário urbano. Ideias de alto 
impacto e baixo custo serão escolhidas por 
uma comissão julgadora e premiadas no mês 
de novembro. 

Campinas Decor representado por Suely 
Cardoso, Mostra +Sustentável por Fernando  

Caparica, IAB por Denis Perez, CAU por Mel 
Godoy, Sinduscon por Márcio Benvedutti, as 
secretarias de Meio Ambiente e esportes por 
Rogério Menezes Menezes e Dario Saad 
respectivamente além de enriquecerem e 
apoiarem o concurso, tiveram a oportunidade 
de assistir a uma maravilhosa e esclarecedora 
palestra com o pediatra e escritor Professor 
Daniel Becker e da Arquiteta Irene Quintáns. 

 

A Prefeitura de Campinas está sempre 
apoiando excelentes projetos como este, 
mostrando o comprometimento com a 
cidadania, inclusão e mais que isso;  a 
Promoção da Paz na sociedade em que 
vivemos! 



MAIS DE 2 MIL PESSOAS PARTICIPARAM DAS AÇÕES DO SETEMBRO  
AMARELO -  02/10/2018 
Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

As atividades do Setembro Amarelo, mês de 
conscientização e prevenção do suicídio, 
movimentaram Campinas. As palestras, 
mesas-redondas, caminhadas e oficinas 
reuniram mais de 2 mil pessoas. A celebração 
foi inaugurada com um flash mob no dia 2 de 
setembro, na Praça Arautos da Paz, no 
Taquaral e foi encerrada com uma palestra 
voltada para jovens no dia 28 de setembro no 
auditório da Guarda Municipal. 
  

Foram dezenas de atividades realizadas ao 
longo do mês, com o objetivo de divulgar a 
causa e mostrar a importância de discutir e 
auxiliar a população na prevenção aos 
suicídios. A campanha Setembro Amarelo 
começou no Brasil em 2015, promovida pelo 
Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). As 
atividades tiveram início em Brasília (DF) e já 
no ano seguinte, várias regiões aderiram ao 
movimento. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em Campinas, os eventos foram realizados 
pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas – SMCC, Movimento 
#CampinasPelaPaz, Coordenadoria da 
Juventude e Prefeitura Municipal de 
Campinas, por meio das Secretarias de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Esportes e Lazer e Saúde. 
As atividades tiveram o apoio do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA Campinas), Centro de 
Valorização da Vida (CVV), Barracão da Dança 
– Academia, Câmara Municipal de Campinas e 
Ensino Social Profissionalizante (ESPRO) Filial 
Campinas. 
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As quatro equipes vencedoras do Concurso de 
Ideias “Projetos de Intervenção Urbana e 
Criativa Pela Paz” foram premiadas na noite 
da quarta-feira, dia 21 de novembro, no Salão 
Vermelho. Os troféus foram entregues pela 
secretária Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira aos membros das 
equipes Comunica, Integre (mobiliário), 
Urbaniz e UrbanizART pelo primeiro, segundo, 
terceiro e quarto lugar, respectivamente.  
 
A mesa de abertura foi composta por Eliane 
Jocelaine, pela coordenadora do Plano 
Primeira Infância Campineira (PIC), Jane 
Valente e por um representante da Câmara 
dos Vereadores. A secretária Eliane destacou a 
emoção do evento devido à qualidade dos 
projetos e principalmente ao 
comprometimento dos estudantes no 
atendimento a todas as características 
pedidas no edital. “Os estudantes captaram 
exatamente a ideia de promoção da paz por 
meio de espaços de brincar. Fico muito feliz 
de ver o engajamento de jovens que têm o 
importante papel de multiplicadores nessa 
política pública”. 
 

Eliane ressaltou que a partir dessa 
experiência, os participantes poderão replicar 
esse conceito de promoção da paz por meio 
de seu trabalho e serão fundamentais no 
ambiente universitário e na sociedade.  

 

 

interesse com o bem comum demonstrado 
por eles foram enormes. Isso nos gratifica por 
ser exatamente o que desejamos em cultura 
de paz. Além do produto entregue, que 
possibilitará posteriormente concretizar o 
caminho de cultura de paz, ainda tivemos a 
revelação desses jovens como agentes 
multiplicadores”.  

A competição 

O concurso “Projetos de intervenção urbana e 
criativa pela paz” teve como principal intuito o 
incentivo a estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo para elaboração de projetos com 
foco na cultura de paz e compostos por ações 
criativas, de alto impacto e baixo custo, 
sustentáveis, lúdicas e multidisciplinares. Doze 
grupos se inscreveram para o concurso, com a 
orientação de um professor de arquitetura. 
Destes, foram escolhidos dez finalistas e, por 
fim, as quatro equipes vencedoras.  

Os projetos foram desenvolvidos para 
aplicação em espaços públicos, com 
prioridade para áreas de vulnerabilidade 
social. O intuito foi chamar todos ao brincar, 
tendo como prerrogativa a ocupação dos 
espaços, o favorecimento do convívio entre 
gerações e a educação para a paz.  

As áreas escolhidas abrangem todos os 
territórios da cidade. Na região sul, a escolha 
foi a Praça da Casinha, no Jardim das 
Bandeiras II. Na Leste, a Praça Marlene Truzzi 
Sibila, no Jardim Flamboyant; Noroeste: Praça 
Joaquim Gonçalves da Silva – Conjunto 
Habitacional Parque da Floresta; Sudoeste, 
Praça Cinco – DIC I; e Região Norte, a Praça 
Manoel Teixeira de Lacerda – Jardim Eulina.  

Entre os projetos vencedores estão as praças 
Cirandar da equipe Comunica. A ideia foi 
pensada de modo a promover espaços  
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inclusivos para contato entre pessoas de 
várias idades por meio da prática esportiva. As 
praças também tem cores semelhantes ao 
brasão da cidade.  

Vencedora do troféu pelo projeto de 
mobiliário urbano, a equipe Integre criou um 
projeto em que todos os equipamentos da 
praça foram escolhidos para uma execução 
simples, de baixo custo e que minimize 
manutenção. A equipe projetou uma série de 
equipamentos de playground e esportivos, 
destinados a usuários de diferentes faixas 
etárias e usando como base tubos de aço.  

As equipes em terceiro e quarto lugar 
também criaram projetos para as praças e 
mobiliário dos espaços de lazer.  

Confira abaixo os premiados:  

Comunica 

Orientadora: Barbara Puccinelli Perrone 

Estudantes: Stefany dos Santos Rodrigues 

Fernanda Savi de Souza 

Leticia da Cruz Leme 

Nayra Ohana D’Avila Oliveira 

Henrique Francisco de Oliveira 

Karina Aparecida Orlandino de Jesus 

Fabiane Papacidero de Souza 

Nicolas Rodrigues da Silva 

 

 

 

 

 

 

Integre 

Orientadora: Geise Brizotti Pasquotto 

Estudantes: Gabriela Milani dos Santos 

Marcella Cambi 

Luciana de Almeida Reis Botelho 

Amanda Cristina da Silva Destro 

Ingrid Maciel Campos 

Caroline Henrique da Silva 

Hiessa Gabriela Cavazzotti Ferreira 

Thais Cristina Rodrigues Andrade 

Maisa Stein Miranda da Silva 

 

Urbaniz 

 

Orientadora: Giovana Savietto Feres 

Estudantes: Danilo Silva Pipi 

Adele Luiza Depentor 

Ingrid Clemente da Silva 

Bianca Felix Vendramin 

Téo Leardini Grillo  

UrbanizART 

Orientador: Marcelo Piovani 

Estudantes: Ronan Viana Giandoso 

Victor Luís Farias Gonçalves 

Israel Motoso Silva 
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Cerca de 2,5 mil pessoas participaram da Feira 
de Oportunidades na Estação Cultura no 
sábado, dia 1º de dezembro. O evento 
integrou a Terceira Semana da Juventude, 
discutiu políticas públicas para os jovens e 
trouxe mais de mil vagas entre oportunidades 
de emprego, estágio, vagas para jovens 
aprendizes e pessoas com deficiência. 
     
O evento foi organizado pela Coordenadoria 
de Políticas para a Juventude da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos e pelo 
Conselho Municipal da Juventude. Além das 
oportunidades de trabalho, a feira debateu 
diversos assuntos importantes para os jovens 
como profissão, orientações para o mercado 
de trabalho, cotas raciais em empresas e 
universidades e inovações em tecnologia. 
Simultaneamente foram realizadas oficina de 
confecção de saladas tropicais pelo IGA 
(Instituto Gastronômico das Américas).     
 
De acordo com o coordenador de Políticas 
Públicas para a Juventude, Felipe Gonçalves, 
17 parceiros ofereceram oportunidades de 
trabalho e estudo para jovens na Feira, 
principalmente para a faixa etária entre 14 e 
29 anos. “Todas as dúvidas puderam ser 
esclarecidas no evento mesmo e os jovens 
conheceram as dinâmicas das empresas e o 
processo seletivo. Os monitores do programa 
Juventude Conectada também elaboraram e 
enviaram na hora os currículos de 
participantes para as empresas participantes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O coordenador ressaltou que mesmo os 
jovens que não têm nenhuma experiência 
prévia puderam pleitear uma oportunidade 
de trabalho. “Foi um dia pensado justamente 
no jovem que está em busca de seu primeiro 
emprego. As empresas estavam cientes disso 
e tinham o objetivo de contribuir para mudar 
essa realidade. Além disso, muita gente 
participou das palestras e se inscreveu nas 
vagas. Só a People RH, por exemplo, recebeu 
mil currículos”.     
 
A Feira teve a participação de instituições 
como a Fundação Municipal para Educação 
Comunitária (FUMEC), Fatec Campinas, 
Faculdade Anhanguera, IGA, ETEC, Instituto 
Federal de São Paulo, Senac, Unisal e Uni 
Metrocamp. Com relação a trabalho e 
emprego, estiveram presentes a Guardinha, o 
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), 
Ensino Social Profissionalizante (Espro), 
Jovens do Futuro, People RH, Motiva Contact 
Center, Polícia Militar de São Paulo e Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). 
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Uma roda de conversa na sede da 
Coordenadoria Setorial de Promoção da 
Igualdade Racial (Cpir) na segunda-feira, dia 
21 de janeiro, às 19h, celebrou o Dia 
Municipal de Combate à Intolerância 
Religiosa. Promovido pelo Centro de 
Referência em Direitos Humanos na 
Prevenção e Combate ao Racismo e 
Discriminação Religiosa e pela Cpir, ambos 
órgãos da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos de Campinas, o evento teve como 
objetivo discutir a temática do respeito a 
todas as religiões.   
 
O evento abordou a intolerância religiosa e 
como ela leva pessoas a praticar atos de 
exclusão, restrição ou preferência entre 
indivíduos com o fim de anular ou restringir 
sua liberdade ou direitos. Dados de todo o 
País mostram que o número de casos tem se 
mantido constante. Somente no primeiro 
semestre de 2018, o Ministério dos Direitos 
Humanos recebeu 210 denúncias. Em 2017 
foram 573 casos, sendo 759 em 2016 e 556 
em 2015.   
 
O Estado de São Paulo desponta como o 
campeão de registros nos anos de 2015, com 
37 casos e 2018, com 42 casos. Somente em 
Campinas, o CR em Direitos Humanos na 
Prevenção e Combate ao Racismo e 
Discriminação Religiosa registrou quatro casos 
em 2017 e nove casos em 2018.   
 
A coordenadora do CR, Jacqueline Damásio, 
ressaltou que a ampliação do número de 
casos em Campinas confirma a constatação da 
Assessoria de Diversidade Religiosa do 
Ministério dos Direitos Humanos de que a 
 
 
 
 
 

 

 
intolerância tem crescido. “A melhor religião é 
aquela que me faz uma pessoa melhor. A 
pluralidade de ideias, o Estado laico e a 
liberdade religiosa são direitos constitucionais 
que precisam ser garantidos pelo estado. Na 
nossa roda de conversa queremos discutir 
respeitosamente esses temas. Faremos isso 
porque acreditamos que o caminho para um 
Brasil melhor passa pelo respeito e 
diversidade.”   
 
Orientação e ação   
 
O CR em Direitos Humanos na Prevenção e 
Combate ao Racismo e Discriminação 
Religiosa de Campinas foi criado em 2016. 
Conta com uma equipe de profissionais que 
oferece serviços como orientações para 
realização de boletim de ocorrência e sobre os 
trâmites de processo judicial. Pode atuar 
também como intermediário na resolução 
amigável de conflitos.    
 
Os serviços do Centro estão disponíveis para 
pessoas que tenham sido vítimas de 
preconceito racial ou discriminação religiosa, 
que queiram relatar práticas contra alguém ou 
estejam interessadas em ações de promoção 
da igualdade racial e tolerância religiosa.   
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Começou no dia 18 de março de 2019, a 4ª 
turma do Programa Mão Amiga, iniciativa 
municipal que tem o objetivo de dar formação 
profissional às pessoas em situação de rua 
para reinserção no convívio familiar e social. O 
prefeito Jonas Donizette fez a saudação da 
aula inaugural, no Salão Vermelho do Paço 
Municipal. 
  

O prefeito anunciou a entrada de 30 novos 
bolsistas no programa e comemorou o 
ingresso no mercado de trabalho de sete 
participantes da edição anterior do Mão 
Amiga. Jonas Donizette destacou a 
determinação dos novos profissionais, que 
souberam aproveitar a oportunidade 
oferecida e agora estão iniciando uma nova 
fase em suas vidas. 
  

“Esta é a quarta turma de pessoas em 
situação de rua para as quais damos um novo 
horizonte de vida. A partir de agora, vão 
aprender jardinagem e noções de construção 
civil para que possam ingressar no mercado de 
trabalho, como já aconteceu com alguns 
formandos da turma anterior, que foram 
contratados pela empresa MRV, uma das 
nossas parceiras neste programa”, destacou o 
prefeito. 
  

O prefeito também agradeceu aos demais 
parceiros do Mão Amiga, que abriram as 
portas da empregabilidade para os integrantes 

do programa. “Este é um programa 
intersetorial, que envolve várias secretarias 
municipais e conta com importantes parcerias 
como o Sinduscon (Sindicato da Indústria da 
Construção Civil), o Centro Universitário 
Adventista (Unasp) e a empresa MRV 
Engenharia que têm possibilitado a efetiva 
inserção dos formandos no mercado de 
trabalho”, ressaltou. 
  

Para a secretária Eliane Jocelaine Pereira, 
essa é uma grande conquista para toda a 
equipe que atua com as pessoas em situação 
de rua porque abre o horizonte para o retorno 
ao convívio familiar e social. “Estamos muito 
felizes com a abertura de mais uma turma do 
Programa Mão Amiga, principalmente  com os 
resultados efetivos do grupo anterior, que 
está acessando o mercado de trabalho por 
meio das parcerias firmadas no ano passado 
com o Sinduscon, responsável pela 
aproximação tanto com a Unasp como com a 
MRV,” destacou. 
  
Capacitação 
  

Os 30 novos bolsistas iniciam a capacitação 
com três palestras. A primeira encerrou a aula 
inaugural desta segunda-feira. As próximas 
serão nesta terça e quarta-feira, dias 19 e 20. 
O módulo de Jardinagem que será ministrado 
no Ceprocamp começa na quinta-feira, dia 21 
de março. As aulas ocorrerão sempre às terças 
e quintas. 
  

O segundo módulo - “Noções de Construção 
Civil” -  será ministrado pelo Centro 
Universitário Adventista (Unasp). Os cursos 
incluem aulas teóricas e práticas. 
  

Com o ingresso desses 30 novos alunos, 44 
bolsistas integrarão o programa, sendo 14 
remanescentes da 3ª turma. Outros 70 já 
foram capacitados pelo Mão Amiga.  
Cada bolsista recebe R$ 976,75 por mês, o 
equivalente a 277 Unidades Fiscais (Ufics). 
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Sobre o programa 
  

Para fazer parte do Mão Amiga, os alunos 
são indicados pelos serviços socioassistenciais 
que atendem esse segmento da população. Na 
sequência, passam por um processo seletivo 
para iniciarem o curso. 
  

O programa começou em 2016, voltado 
especificamente para pessoas que vivem em 
situação de rua. Com a nova turma iniciada 
nesta segunda-feira, a iniciativa está chegando 
a 114 bolsistas no total. 
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A segunda edição do Fórum Campinas pela 

Paz foi realizada entre os dias 27 e 30 de abril 
e o dia 1º de maio. A Orquestra Sinfônica de 
Municipal de Campinas se apresentou na 
abertura, no dia 27, no Teatro Castro Mendes. 
Já nos dias 30 e 1º de maio, a programação foi 
na Praça Arautos da Paz, com diversas 
apresentações musicais, debates e 
gastronomia.     
  

O evento teve diferentes atrações, 
mantendo a música como principal eixo 
articulador. A ação se inseriu nas atividades do 
Dia Internacional do Jazz, comemorado em 30 
de abril. A data reuniu comunidades, escolas, 
artistas, historiadores, acadêmicos e 
entusiastas do jazz em todo o mundo para 
celebrar e aprender sobre o estilo musical e 
suas raízes, futuro e impacto na sociedade. 
  

 
A secretária Municipal de Assistência Social, 

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 

Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou que a 
segunda edição do Fórum Campinas pela Paz 
alcançou um novo degrau rumo à cultura de 
paz na cidade. “A escolha da música como 
primeiro eixo articulador de todo o temário do 
Fórum Campinas pela Paz é fundamental para 
a transformação da humanidade, por permitir 
a reelaboração de emoções, percepções e 
sentimentos. Também possibilita refletir sobre 
os temas a partir da compreensão da música 
para além dela mesma, valorizando os 
aspectos social, político e cultural que a 
envolvem”, afirmou. 
  

Na terça-feira, do dia 30 de abril, a partir das 
17h30, o Fórum contou com as apresentações 
do percussionista internacional e cantor Airto 
Moreira, da poeta, cantora e atriz Elisa 
Lucinda e da banda de samba jazz Black Rio. 
No dia 1º de maio, a partir das dez horas da 
manhã, várias atrações locais se apresentaram 
no evento, com destaque para o show da 
cantora e compositora Ellen Oléria. 
  

A parte gastronômica ficou a cargo da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel). Os pratos custaram entre 10 e 20 
reais. Cada restaurante teve uma barraca e 
disponibilizou entre dois e três pratos, 
incluindo opções vegetarianas. A praça de 
alimentação teve mesas e cadeiras para os 
participantes desfrutarem do espaço. 
  

Entre os pratos que foram servidos estão, 
por exemplo, massas italianas, lanches de 
torresmo, hambúrgueres, bolinhos de costela, 
carnes grelhadas, comida mexicana, japonesa 
e pizzas. Houve também um setor reservado 
para sobremesas, com bolos, sorvetes e 
bombons. 
 
 
#CampinasPelaPaz 
  

O Fórum é um desdobramento das ações do 
movimento #CampinasPelaPaz, promovido 
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pela Prefeitura Municipal de Campinas em 
2017. “Demos início a uma política pública 
indutora da construção da paz em nossa 
cidade, que teve como primeira etapa a 
criação do Conselho Municipal de Cultura de 
Paz”, afirmou Eliane Jocelaine 
  

 
 

Ela apontou que, em seguida, veio o 
lançamento municipal do Pacto Universitário 
pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 
Cultura de Paz e dos Direitos Humanos, 
firmado entre Prefeitura Municipal, Ministério 
da Educação, Ministério dos Direitos 
Humanos, Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e Faculdades Anhanguera (FAC). 
  

 
Esta segunda edição do Campinas pela Paz 

foi chancelada pela Unesco, pelo Banco 
Mundial e pelo Fórum das Américas. O 
patrocínio é da Sanasa e FMC. Diversas 
empresas também apoiam a iniciativa, como a 
Unimed, EPTV, VipLoo, Azul, ALR Transportes, 
Mont Blanc Buffet e Eventos, Dj Barata e 
AndreiukTrio. 
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Autoridades municipais e internacionais 
participaram da abertura solene da segunda 
edição do Fórum Campinas pela Paz, que 
neste ano, tem na música o eixo norteador 
para o fortalecimento de uma política pública 
indutora da Cultura de Paz. As atividades do 
Fórum se estendem até o dia 1º de maio. O 
evento terá diferentes atrações, com 
apresentações musicais, debates e 
gastronomia que ocorrerão na Praça Arautos 
da Paz e na Casa de Vidro do Lago do Café, 
conforme programação abaixo. 

  

 
 A primeira mesa de debates após a abertura 

oficial do Fórum foi realizada no Salão 
Vermelho do Paço Municipal. Teve como tema 
“O Papel dos Organismos Internacionais na 
Construção da Cultura de Paz e dos Direitos 
Humanos”. A mediadora da mesa foi a 
professora da Unimetrocamp Silvana Nader. A 
exposição do tema ficou a cargo do 
coordenador de Ciências Humanas e Sociais da 

Unesco no Brasil, Fábio Soares Eon, e da 
especialista jurídica e de gênero do Banco 
Mundial, Paula Tavares. 

  
 Entusiasmada com a movimentação que 

mais uma edição do Fórum Campinas pela Paz 
trouxe, a secretária municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, reforçou a 
importância de fomentar o diálogo para 
promover a ressignificação das relações 
humanas. 

  

  
“Desde que a Prefeitura iniciou o movimento 

#CampinaspelaPaz, em 2017, temos realizado 
muitas ações concretas. Instituímos o 
Conselho de Paz, criamos o Programa Paz e a 
Língua do Brincar e as atividades das 
Semeadoras da Paz desenvolvidas com as 
comunidades. Essas são ações indutoras da 
paz para que possamos legar um futuro 
melhor para novas gerações e          
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também para as gerações atuais. Mas como o 
diálogo não pode parar estamos promovendo 
o segundo fórum que tem como eixo 
norteador a música, no entendimento de que 
a sensibilização e a educação dos sentimentos 
pode ajudar as pessoas em suas relações para 
que tenhamos concepções diferentes a 
respeito da necessária e ativa participação 
social, individual e coletiva”, ressaltou. 

  
 Além da secretária, que na ocasião 

representou o prefeito Jonas Donizette, 
também participaram da abertura solene os 
secretários municipais de Cultura, Ney 
Carrasco; de Desenvolvimento Econômico 
Social e de Turismo, André von Zuben; o 
vereador Jorge da Farmácia, a coordenadora 
nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, 
do Ministério Público do Trabalho, Catarina 
Von Zuben; o coordenador de Ciências 
Humanas e Sociais da Unesco no Brasil,  Fábio 
Soares Eon; a especialista jurídica e de gênero 
do Banco Mundial, Paula Tavares e o 
presidente regional da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes, Matheus Mason. 
  
Outras atividades 
  

As demais mesas de debates ocorrerão na 
Praça Arautos da Paz e na Casa de Vidro do 
Lago do Café. Os temas tratarão da 
contribuição da música para a garantia dos 
direitos humanos e construção da cultura de 
paz. Afinal, este ano o Fórum compõe 
oficialmente a programação do Dia 
Internacional do Jazz da Unesco, programa  

 
que tem a música como ferramenta para a 
promoção da paz. 
  

Ainda nesta terça-feira, a partir das 17h30, 
na Arautos da Paz, haverá atrações culturais 
com a participação do percussionista 
internacional e cantor Airto Moreira e Banda; 
da poeta, cantora e atriz Elisa Lucinda; do DJ 
Barata; da Banda de Samba Jazz Black Rio; e da 
Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos. 
  

 No feriado de 1º de maio, a partir das 10h, 
várias atrações locais se apresentarão  
também na Arautos, com destaque para o 
show da cantora e compositora Ellen Oléria. 
  

Além das apresentações musicais e dos 
debates, a segunda edição do fórum contará 
com inúmeras opções gastronômicas 
organizadas pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel). Os pratos 
custarão entre 10 e 20 reais. Cada restaurante 
terá uma barraquinha e levará entre dois e 
três pratos, inclusive com opções 
vegetarianas. 
  

O evento é chancelado pela Unesco, pelo 
Banco Mundial e Fórum das Américas. 
Diversas empresas apoiam a iniciativa como a 
Unimed, EPTV, Viploo, Azul Linhas Aéreas, ALR 
Transportes Executivos, Mont Blanc Buffet e 
Eventos, Dj Barata e Andreiuk Trio, The Royal 
Palm Plaza. 
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A Feira Solidária realizada no sábado, 16 de 
julho, em frente à Catedral Metropolitana, 
contou com a participação de 27 alunos do 
curso de Empreendedorismo e Economia 
Solidária que tiveram a oportunidade de 
colocar em prática os conceitos adquiridos 
durante a capacitação. O curso foi ministrado 
por empresas especializadas no Centro de 
Referência da Juventude (CRJ) na Vila União, 
entre os meses de março a julho.   
 
De acordo com o coordenador de Políticas 
Públicas para a Juventude, Felipe Gonçalves, a 
feira contou com a participação de 27 alunos, 
que atuaram nos seus estandes com a venda 
de cachorro quente, doces, pastéis, salgados, 
produtos de beleza, enxovais, brechó, licores e 
cachaças, além de uma mostra de fotografia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Ao todo 100 negócios foram fechados, 
reforçando que a intenção do evento foi 
alcançada, ou seja, dar uma noção prática ao 
curso de Empreendedorismo e Economia 
Solidária. Além disso, muitos dos alunos 
tiveram sua primeira experiência no 
atendimento com o público a partir desta 
Feira”, comentou o coordenador. Gonçalves 
também contou que uma aluna do curso, 
deficiente auditiva, montou uma barraca de 
doces de pote e, com a ajuda da intérprete de 
Libras da Prefeitura conseguiu realizar várias 
vendas.   
 
Os cursos foram oferecidos pela Prefeitura de 
Campinas, por intermédio da Coordenadoria 
de Políticas Públicas da Juventude da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. A 
realização da feira foi a forma encontrada 
pelos organizadores da atividade para encerrar 
a capacitação Solidária por meio da prática.  
 
Sobre a capacitação  
 
A capacitação foi promovida em parceria com 
a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) do Governo 
Federal, que investiu 170 mil reais no projeto. 
No curso de Empreendedorismo e Economia 
Solidária, o estudante aprendeu noções 
básicas de economia solidária e autogestão. 
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A atuação integrada entre os serviços de 
abordagem social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos de Campinas e as ações 
protetivas do Conselho Tutelar e demais 
órgãos envolvidas na questão proporcionaram 
avanços nas abordagens para atendimento 
dos indígenas venezuelanos da etnia Warao 
que estão em Campinas. 
 
A constatação foi feita na sexta-feira, dia 13 
de agosto, quando se verificou que a ação 
coordenada envolvendo vários serviços 
públicos municipais resultou em significativa 
redução do número de crianças e jovens 
coletando doações nas ruas da cidade. 
Também houve a aceitação dos pais para que 
seus filhos participassem, ainda nesta sexta-
feira, de atividades lúdicas com técnicos dos 
serviços de abordagem. 

A perspectiva é avançar na construção de 
estratégias pontuais semelhantes até que seja 
possível a superação da mendicância. Embora 
os Waraos não estejam em situação de rua, 
pois passam as noites em pensões da cidade e 
em uma casa em Hortolândia, o caso tem sido 
acompanhado de perto pela Prefeitura, com 
abordagem intensiva de equipes dos diversos 
serviços assistenciais e de saúde da rede 
municipal. O grupo tem solicitado doações 
aos passantes em vários locais de Campinas, e  

 

 

a situação é considerada preocupante, 
principalmente por conta da presença de 
crianças. 

Segundo o diretor do departamento de 
Direitos Humanos da Secretaria, Fábio 
Custódio, a atuação diária e intensiva dos 
serviços de abordagem tem focado o 
convencimento para que as famílias Waraos 
concordem em acessar os serviços municipais 
oferecidos. Também foram persuadidos a não 
colocarem mais as crianças e adolescentes na 
prática da coleta de doações. 

A Secretária Municipal de Assistência Social, 
Eliane Jocelaine Pereira, avalia como crucial 
essa tentativa intensiva de aproximação e 
também afirmou que as diversas estratégias 
integradas de trabalho são essenciais. “Os 
avanços na interação com o grupo abrem 
novas perspectivas para o atendimento e 
eventual adesão às políticas públicas 
municipais, de forma a evitar rupturas de 
vínculo e fragilização da convivência dos clãs. 
Estamos atuando de forma a considerar que a 
proteção das crianças e estímulo afetivo 
familiar auxilie no desenvolvimento delas”, 
afirmou a secretária. 

Fábio Custódio explicou que os serviços 
públicos continuarão acompanhando os 
Waraos na cidade, seguindo o protocolo 
estabelecido dos serviços. O protocolo de 
atendimento aos Waraos envolve a Secretaria 
de Assistência Social e Direitos Humanos, por 
meio dos serviços de Abordagem Movimento 
Vida Melhor e SOS RUA; Secretaria de Saúde, 
através do Consultório de Rua; Secretaria de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública, com o acompanhamento do Conselho 
Tutelar e da Promotora de Infância e 
Juventude. 
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Em Campinas 

O primeiro grupo da etnia Warao 
desembarcou em Campinas há cerca de um 
mês, no início de fevereiro último. Na ocasião, 
foram atendidos e encaminhados ao Abrigo 
Municipal, onde ficaram abrigados por dois 
dias. Após esse período, optaram por partir 
para Hortolândia. O segundo grupo chegou há 
três semanas. No último sábado, um terceiro 
grupo da mesma etnia foi identificado em 
Campinas. 

“Lidar com situações complexas relacionadas 
às questões étnicas, culturais, internacionais e 
fronteiriças, além de elementos de contexto 
migratório nacional e reproduções 
comportamentais de pessoas refugiadas é um 
cenário desafiador para todos os municípios 
brasileiros que receberam estes ou outros 
grupos indígenas Waraos”, avalia a secretária 
Eliane Jocelaine. “Por isso, a resposta 
integrada rápida e intensiva realizada pela 
Prefeitura e pelos órgãos de proteção tem 
sido fundamental na real compreensão das 
peculiaridades e especificidades deste grupo, 
mas, principalmente, em ações protetivas às 
crianças indígenas”, disse. 

Desde que começaram a buscar refúgio no 
Brasil, as atividades emergenciais 
desenvolvidas pelos governos municipais por 
onde os Waraos passaram tem sido focadas 
na garantia de acesso às necessidades básicas, 
identificação de casos de proteção e 
referenciamento aos serviços públicos, tudo 
sob orientação do Acnur – Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados. 

A questão dos refugiados indígenas possui 
componentes distintos dos não-indígenas. 
Este aspecto está relacionado especialmente 
aos seus hábitos culturais, que devem ser 
respeitados, segundo legislações  

 

internacionais e nacionais sobre os povos 
indígenas. 

Protocolo 

Com a chegada dos indígenas da etnia Warao 
a Campinas, foi definido pela Prefeitura um 
protocolo para organizar as ações das 
diferentes políticas públicas envolvidas no 
acompanhamento. A qualificação do trabalho 
das equipes que atuam diretamente com o 
grupo foi aprovada pelo Acnur, agência da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
reunião realizada no último dia 2 de março. 

No encontro, o assistente sênior de 
Elegibilidade do Acnur, William Torres 
Laureano da Rosa, apresentou informações 
sobre as características dos índios Waraos e 
participou de abordagens dos dois grupos 
Waraos junto às equipes do SOS Rua e 
Movimento Vida Melhor (MVM). 

Durante aquela abordagem, foi possível 
registrar nomes e outras informações sobre os 
grupos, permitindo mapear os fluxos 
migratórios realizados até a chegada a 
Campinas. Eles também foram levados para o 
Centro de Saúde Centro, onde passaram por 
avaliação das equipes de saúde do local. 

Etnia Warao 

Os Waraos, ou “Povo da Água” em sua língua 
nativa, é um grupo étnico constituído 
originalmente há mais de oito mil anos na 
região delta do Rio Orinoco. Atualmente, são 
a segunda maior etnia da Venezuela, com 
cerca de 49 mil pessoas que se subdividem 
em centenas de comunidades. 

Todos falam a língua Warao, mas apresentam 
diferenças culturais internas, que refletem nas 
relações sociais intra e interétnicas. É um  
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povo com características específicas que 
sofre, há mais de meio século, intervenções 
marcadas pela contaminação ambiental em 
seu território. Essa ação compromete as 
condições de sobrevivência e obriga o 
estabelecimento de ciclos migratórios para os 
centros urbanos, fazendo-os adquirir 
características nômades bastante acentuadas. 

Desde o final de 2016, em decorrência dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemas de abastecimento de produtos 
básicos, da hiperinflação e do aumento da 
violência, causados pela crise econômica e 
política que afeta a Venezuela, os Waraos 
iniciaram um novo ciclo migratório, agora em 
dimensões transfronteiriças, vindo para o 
Brasil. 

Estima-se que aproximadamente quatro mil 
índios Waraos vivam no Brasil atualmente. 
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A terceira edição da oficina para a inserção 
laboral de imigrantes em situação de 
vulnerabilidade realizada pela Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), da 
ONU, no dia 10 de setembro de 2019, em 
Campinas, teve como objetivo central a 
implementação de políticas para inserção no 
setor privado de imigrantes em situação de 
vulnerabilidade.   
 
O encontro reuniu 60 pessoas e contou com o 
apoio da Prefeitura de Campinas, por 
intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH). Foram parceiros 
na realização do evento a Unicamp e o 
Observatório das Migrações do Estado de São 
Paulo.   
 
A secretária municipal de Assistência, Eliane 
Jocelaine Pereira participou da abertura da 
oficina e acompanhou a parte inicial dos 
trabalhos. Ela acredita que “as parcerias que 
estão sendo construídas, seja com 
organizações locais como a UNICAMP, ou com 
as agências da ONU, como OIM, ACNUR e 
UNESCO, são uma grande contribuição para a 
conquista dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável pelo Brasil - a Agenda 2030”. 
Eliane também afirmou que o sucesso da 
implementação da Agenda 2030 “depende de 
parcerias e da cooperação entre governos,  

 
sociedade civil, academia e setor privado, 
sobretudo no âmbito municipal”.   
 
Com a oficina, a OIM pode auxiliar o setor 
privado no desenvolvimento de ações e 
políticas corporativas para a contratação de 
imigrantes e refugiados. A atividade 
esclareceu mitos e dúvidas sobre o processo 
de contratação, prestação de assistência e 
documentação, com o intuito de promover a 
troca de conhecimentos e a 
interculturalidade.   
 
De acordo com a assistente de Projetos da 
OIM, Carla Lorenzi, o município foi escolhido 
por ser um importante polo tecnológico 
nacional e pelo seu papel proeminente no 
recebimento de migrantes nos últimos anos. 
“Graças ao apoio da Prefeitura de Campinas e 
da UNICAMP, realizamos um evento de 
sucesso, com a presença de diversos 
empresários engajados, que intercambiaram 
estratégias no âmbito de diversidade e 
inclusão corporativa”.   
 
Nova ação   
 
A ação “Campinas de Todos os Povos”, 
ocorreu no dia 21 de setembro e foi 
direcionada a imigrantes e refugiados com a 
oferta de diversos serviços. Os participantes 
tiveram acesso ao cadastro para programas 
sociais - CadÚnico; orientações migratórias e 
jurídicas; confecção de currículos; oficinas de 
multiculturalidades, atenção básica à saúde; 
alimentação saudável; e divulgação de cursos.   
 
Acolhimento em Campinas   
 
A proposta do Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da SMASDH e 
parceiros é recepcionar, de modo 
concentrado, imigrantes e refugiados, num só 
local e num só dia, permitindo um 
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atendimento mais rápido e eficiente para o 
acesso a diversos serviços.   
 
“Nosso serviço atende, diariamente, cidadãos 
oriundos de diversas partes do mundo, que 
escolheram Campinas como local para 
recomeçar suas vidas, fornecendo 
informações e acompanhamento apropriado. 
Contudo, há vários meses, esse fluxo 
migratório tem aumentado 
significativamente, exigindo ações mais 
ampliadas de recepção dessa demanda”, 
explicou o diretor do Departamento de 
Direitos Humanos da SMASDH, Fábio 
Custódio. 
 
Para realizar esse atendimento conjunto e 
concentrado, o Serviço de Referência uniu 
esforços com inúmeros parceiros - Flexpert 
Treinamentos da ONG Sietar Brasil; Casa de 
Cultura Haiti- Brasil (CCHB); Rede de Apoio ao 
Imigrante e Refugiado (RAIR); Missão Paz; 
Observatório das Migrações de São Paulo; 
Rede Humanitária da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp); Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e Agência Metropolitana de 
Campinas (Agemcamp).   
 
Serviço é referência  
  
O Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida da SMASDH, realiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atendimento direto ao cidadão de forma 
diferenciada. É feito o acolhimento, 
acompanhamento, articulações no âmbito da 
defesa dos direitos sociais e humanos.   
 
Também são identificadas as necessidades e 
fornecidas informações a respeito de serviços 
públicos com o devido encaminhando. A 
orientação se dá por meio de cinco os eixos 
de trabalho: interculturalidade; processos 
formativos; regularização de documentação; 
trabalho e geração de renda e atenção básica.   
 
A sede do serviço fica na Avenida Francisco 
Glicério, 1269, no 4º andar, Centro da Cidade. 
O atendimento é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. Em virtude do 
crescimento do fluxo de imigrantes, é 
importante agendar horário de atendimento 
pelo telefone (19) 3231- 1867, Ramal 7. 
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A ação “Campinas de Todos os Povos” atendeu, no 
sábado, dia 21 de setembro, imigrantes e 
refugiados no Ceprocamp (Centro de 
Profissionalização de Campinas). Os participantes 
tiveram acesso ao cadastro para programas 
sociais; orientações jurídicas; confecção de 
currículos; oficinas de multiculturalidades, 
atenção básica à saúde; alimentação saudável; e 
divulgação de cursos.  
 
A ação é uma iniciativa do Serviço de Referência  
ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) com 
vários parceiros. A proposta é recepcionar de 
modo concentrado, imigrantes e refugiados, num 
só local e num só dia, permitindo um atendimento 
mais rápido e eficiente para o acesso a diversos 
serviços.   
 
De acordo com o diretor do Departamento de 
Direitos Humanos da SMASDH, Fábio Custódio, o 
material de divulgação foi produzido em cinco 
idiomas para alcançar o maior número possível de 
imigrantes e refugiados.  “Estamos fazendo a 
divulgação do evento pelas redes sociais, nos 
grupos atendidos pelo nosso serviço de referência 
e para aqueles que são acompanhados por 
organizações da sociedade civil e nos Centros de 
Referência da Assistência Social (Cras). Queremos 
que a informação chegue às famílias e indivíduos - 
imigrantes e refugiados. O folder com a 
programação do evento foi redigido em 
português, inglês, espanhol, crioulo haitiano e 
francês”, detalhou.   
 
Ainda conforme o diretor, o Serviço de Referência 
ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da SMASDH, 
atende, diariamente, cidadãos oriundos de 
diversas partes do mundo que escolheram 
Campinas como local para recomeçar suas vidas e 
fornece informações e acompanhamento 
apropriado. Contudo, há vários meses, esse fluxo  
 
 
 
 
 
 

 
migratório tem aumentado significativamente, 
exigindo ações mais ampliadas de recepção dessa 
demanda, o que motivou a realização do 
“Campinas de Todos os Povos”.   
 
Para as organizações e pessoas que tenham 
interesse em atuar como voluntárias junto às 
comunidades imigrantes e refugiadas, de 
Campinas e região, também haverá uma oficina de 
Formação de Voluntariado que contará com a 
apresentação das ações que já estão sendo 
desenvolvidas.   
 
Para realizar esse atendimento conjunto e 
concentrado, o Serviço de Referência uniu 
esforços com vários parceiros: Flexpert 
Treinamentos da ONG Sietar Brasil; Casa de 
Cultura Haiti-Brasil (CCHB); Rede de Apoio ao 
Imigrante e Refugiado (RAIR); Missão Paz; 
Observatório das Migrações de São Paulo; Rede 
Humanitária da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp); Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e Agência Metropolitana de 
Campinas (Agemcamp). 



 

O Plano Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial de Campinas foi apresentado a 
representantes da sociedade civil e do poder 
público na noite de quinta-feira, dia 3 de 
outubro, no Salão Vermelho do Paço 
Municipal. O evento contou com a participação 
dos membros que compuseram o Grupo de 
Trabalho (GT) criado para elaborar o material.   

O Plano é um documento que traça objetivos 
práticos para orientar as proposições de 
programas e atividades que promovam a 
igualdade racial levando em consideração que 
esse tipo de discriminação exige medidas 
especiais, recursos e esforços de médio e longo 
prazos.   

Por isso traz uma abordagem realista e 
pragmática que reconhece a necessidade de 
atuar em diferentes eixos temáticos no âmbito 
dos princípios da transversalidade, 
descentralização e gestão democrática. 
Questões que ultrapassam apenas a 
identificação e punição de supostos 

transgressores da legislação que criminaliza o 
racismo.   

O trabalho foi desenvolvido pelo poder público 
em conjunto com a sociedade civil, tanto pela 
participação direta dos representantes 
indicados pelo Conselho de Desenvolvimento e 
Participação da Comunidade Negra, como pela 
participação da população em geral por meio 
de plenárias públicas e plataforma digital.   

O material aponta a necessidade de ações nas 
áreas de prevenção e combate ao racismo; 
educação; saúde; segurança pública e justiça; 
moradia e políticas urbanas; cidadania e 
direitos humanos; cultura; turismo; esporte e 
lazer; liberdade de consciência e de crença 
com o livre exercício de cultos religiosos; 
desenvolvimento econômico, trabalho e 
renda; juventude negra; ações afirmativas; 
meios de comunicação e, finalmente, a 
constante gestão do plano municipal.   

Instrumento de gestão   

Para a secretária municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, a 
elaboração do Plano é um fato muito 
importante para a Pasta. “Sem dúvida, esse 
documento é um instrumento de gestão 
importante e norteador para as políticas 
públicas de igualdade racial do município, em 
busca de proibir e acabar com a discriminação 
racial por qualquer pessoa, grupos ou 
organizações, e desenvolver ações 
permanentes e persistentes de promoção da 
igualdade racial”.   

O evento contou com a participação dos 
componentes do Grupo de Trabalho 
representantes do poder público e da 
sociedade civil que tiveram oportunidade de 
fazer breves comentários de acordo com sua 
área de atuação.  O presidente do Conselho de 



Desenvolvimento e Participação da 
Comunidade Negra de Campinas, Antônio 
Frederico Pereira destacou a importância do 
plano para comunidade negra principalmente 
nestes momentos em que alguns direitos 
conquistados estão sendo revogados. 
“Campinas dá um passo a frente na garantia de 
direitos, por isso esta noite foi um marco na 
nossa história.”   

Para o representante dos religiosos de matriz 
africana, Moacyr Barra Grande Filho (Baba 
Moacyr de Xango), o Plano é fundamental para 
implantar políticas públicas estabelecidas no 
Estatuto de Promoção da Igualdade Racial e 
para permanência do Município de Campinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (SINAPIR).   

O coordenador setorial de Promoção da 
Igualdade Racial, Sérgio Max Almeida Prado, 
ao contextualizar o processo de elaboração do 
Plano, disse que foi um esforço conjunto, 
transversal, do poder público e da sociedade 
civil. “Da mesma forma, o trabalho em curso 
para sua implantação também é compromisso 
de todos. Afinal, enquanto a luta contra o 
racismo não for assumida por toda a 
sociedade, as dificuldades para superá-lo serão 
monumentais  e nunca nos tornaremos, 
efetivamente, uma democracia racial”, 
afirmou. 
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A II Feira de Oportunidades, que ocorreu no 
sábado, dia 26 de outubro, na Estação Cultura, 
disponibilizou cerca de mil vagas de trabalho e 
mais de 2.500 para estudo. Como no ano 
anterior, o evento contou com a presença de 
empresas e instituições parceiras que 
ofereceram oportunidades de emprego e 
instrução para jovens com idade entre 14 e 29 
anos. Também houve vagas exclusivas para 
pessoas com deficiência.   
 
O local também pôde contar com uma 
unidade móvel do Cadastro Único, para que 
os participantes tenham acesso ao Identidade 
Jovem (ID Jovem), documento fornecido 
gratuitamente pela Secretaria Nacional da 
Juventude. O ID Jovem possibilita acesso aos 
benefícios de meia-entrada em eventos 
artísticos, culturais e esportivos e também a 
vagas gratuitas ou com desconto no sistema 
de transporte coletivo interestadual. 

O evento ofereceu, ainda, palestras sobre 
empregabilidade e marketing pessoal, além 
da Feira da Economia Solidária, com barracas 
de alimentação. Promovida pela 
Coordenadoria de Políticas para a Juventude, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e 
pelo Conselho Municipal da Juventude, a feira 
visa a inclusão do jovem no mundo do 
trabalho. 

 

A II Feira de Oportunidades contou com 22 
parceiros. Entre esses apoiadores estão 
escolas técnicas, faculdades, institutos e 
empresas. 

Participaram do evento na área educacional o 
Ceprocamp – Centro de Educação Profissional 
de Campinas, com 1432 vagas para cursos de 
qualificação; Escola Técnica Estadual (ETEC) 
Bento Quirino, com 490 vagas para cursos 
técnicos; Faculdade de Tecnologia (FATEC), 
240 vagas; Instituto Federal São Paulo (IFSP), 
280; e Coletivo Jovem com 100. No total são 
2.542 vagas disponíveis. 

Também estiveram presentes o Senac - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 
Centro Cultural Brasil EUA; Microlins – Cursos 
Profissionalizantes; MicroPro – Qualificação 
Profissional; Cursinho Popular Triu, Fac 
Anhanguera; Escola Preparatória de Cadetes 
do Exército (EsPECx) e Escola do Mecânico. 

Para viabilizar trabalho e emprego 
participaram o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), com a oferta de 260 vagas 
para estágio e 65 vagas para aprendiz; Ensino 
Social Profissionalizante (Espro), com 300 
vagas para aprendiz e 120 para formação no 
mundo do trabalho; People RH, 25 vagas; 
ISBET – Programa de Estágio e Jovem 
Aprendiz, com 40 vagas disponíveis para 
aprendiz; Kobalto Consultoria JR, 10 vagas; 
Actual RH, 241 vagas; Motiva Contact Center, 
40 vagas. A Associação de Educação do 
Homem de Amanhã (Guardinha) e o 
programa da Secretaria de Trabalho e Renda, 
Aprendiz Campinas, também estiveram 
presentes. 



 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 
assinou, na tarde da segunda-feira, 4 de 
novembro, dois documentos voltados à 
promoção da equidade de oportunidades 
entre negros e brancos no setor público. A 
ação integra as comemorações do mês da 
Consciência Negra e do Dia da Consciência 
Negra, celebrado em 20 de novembro.  

A assinatura do prefeito foi colocada em um 
projeto de lei que prevê a reserva de vagas 
para negros em concursos públicos. O outro 
documento firmado por Jonas institui o Plano 
Municipal da Igualdade Racial e cria o Comitê 
Intersetorial Permanente para implementação 
do Plano. 

“Hoje assinei dois documentos, um com 
validade imediata, que é o decreto referente 
ao Plano Municipal de Igualdade Racial, dando 
condições para que a nossa cidade possa tratar 
as pessoas de acordo com o que cada um 
representa e não pela cor da sua pele,” 
acentuou o prefeito ao lembrar que o Brasil 
tem uma dívida social com a raça negra. 

“A ONU criou a década da igualdade racial para 
chamar a atenção do mundo para esses 
problemas e nós precisamos olhar para essa 
realidade e criar um ambiente onde possamos 
promover condições de igualdade com 
critérios pré-estabelecidos”, testemunhou o 
prefeito.  

Em relação ao projeto, Jonas Donizette 
explicou que ao ser aprovado pela Câmara 
Municipal, o estipulado na futura lei terá 
validade para a administração direta e indireta. 
“O projeto de lei complementar foi elaborado 
por uma comissão e será encaminhado à 
Câmara para debate e aprovação. A lei de cotas 
para negros em concursos públicos vai ampliar 
as chances de correções das distorções 
históricas sofridas por essa população. O 
documento prevê que 20% das vagas em 
concursos públicos e processos seletivos sejam 
reservadas para negros”, afirmou.  

Primeira secretária municipal negra na história 
de Campinas, Eliane Jocelaine Pereira, que 
comanda a pasta de Assistência Social, Pessoa 
com Deficiência e Direitos Humanos, 
comentou a importância desse dia para a sua 
história pessoal: “sou servidora pública e estou 
ocupando um espaço de decisão política e, 
neste lugar, não poderia deixar de olhar para 
toda a minha história pessoal e não trabalhar 
por todas as pessoas que ainda precisam 
alcançar esses espaços e estar nesses lugares. 
Por isso é preciso fazer um esforço para corrigir 
essas distorções e para elevar o nosso povo, 
para que essa equanimidade e essa igualdade 
de fato se estabeleçam no nosso País e, 
essencialmente, na nossa cidade,” avaliou.   

Além do prefeito, a cerimônia contou com a 
presença de secretários municipais, 
vereadores, do desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho, Eduardo Zanella, de 
representantes da comunidade negra do 
município e de funcionários públicos. 
Aplicação das novas determinações. Caso haja 
a aprovação do projeto pela Câmara, o 
candidato, ao se inscrever no concurso ou 
processo seletivo, irá se autodeclarar preto ou 
pardo e posteriormente será convocado para a 
avaliação presencial para a confirmação da 
informação declarada. De acordo com a 



secretária Eliane Jocelaine, houve uma 
reflexão muito grande para assegurar que o 
resultado seja mesmo a equalização das 
oportunidades entre brancos e negros. “É 
importante dizer que ter cotas não significa um 
privilégio para que negros passem com 
critérios diferenciados em relação aos brancos. 
É apenas uma oportunidade de iniciar do 
mesmo ponto de partida. Por isso, o candidato 
que se declarar, no ato da inscrição, preto ou 
pardo, vai para a concorrência como os demais 
candidatos e terá que apresentar o 
conhecimento necessário para o cargo ao qual 
se candidatou. É essa nota que será avalizada,“ 
explicou.  

Uma vez aprovado no concurso, uma comissão 
composta por cinco servidores efetivos, sendo 
dois do órgão de gestão de pessoal e três da 
área responsável pela promoção de política de 
igualdade, convocará o candidato para 
avaliação fenotípica. 

A comissão utilizará exclusivamente o critério 
fenotípico – que observa um conjunto de 
características visíveis de um indivíduo, sem 
que seja necessária a apresentação de 
documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As formas de convocação dos candidatos 
inscritos pela política de cotas será 
estabelecida no edital de abertura dos 
concursos e processos seletivos.  

Plano Promoção da Igualdade Racial 

O Plano foi criado em acordo com os princípios 
e objetivos do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 
Federal 12.288/2010) e do Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial, aprovado pelo 
Decreto Federal 6.872/2009.  

O documento foi construído de forma coletiva, 
com a participação de representantes de 
diferentes secretarias do município. É 
considerado por seus autores um importante 
instrumento de gestão para a implementação 
de políticas públicas para a igualdade racial, 
que engloba as populações negra e indígenas, 
mas também abrange as questões religiosas. 

A lei de cotas está entre as ações previstas no 
Plano, por tratar-se de uma política afirmativa 
para a população negra, que domina o 
mercado dos subempregos e do emprego 
informal.  
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Uma formatura que tem o peso maior do que 
só o encerramento de um curso. É o 
significado de transformação de vida para 28 
mulheres que receberam um diploma na 
manhã desta terça-feira do curso de culinária 
da Escola de Cozinha da Ceasa. Elas 
participaram, por seis meses, em aulas 
semanais, da segunda edição do projeto 
“Cozinha Ceasa & USF” e se formaram como 
auxiliar de cozinha.   
 
A segunda turma do projeto foi voltada 
especialmente para mulheres vítimas de 
violência doméstica que são acompanhadas 
pelo Ceamo (Centro de Referência e Apoio à 
Mulher) da Prefeitura de Campinas e também 
para mulheres imigrantes (haitianas) 
atendidas pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida, ambos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.   
 
“Depois de tudo que passamos na vida, somos 
mais do que vencedoras. Foi uma experiência 
nova, rica, tinha dia que parecia que a aula 
era uma festa. Foi um grande aprendizado, em 
pequeno tempo, mas significativo para mudar 
nossas vidas”, declarou Stefani Souza, uma 
das alunas do curso. “Esse curso não só nos 
ensinou Gastronomia, mas também nos 
trouxe de volta a autoestima e a esperança na 
vida”,  
 

 
disse, emocionada, Cibele Saif, outra 
formanda.   
 
A cerimônia de formatura contou com a 
participação de autoridades municipais, como 
o vice-prefeito, Henrique Magalhães Teixeira, 
a secretária de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira, o presidente da Ceasa 
Campinas, Wander Villalba, e o reitor da 
Universidade São Francisco (USF), Frei Thiago 
Alexandre Hayakawa.   
 
O vice-prefeito parabenizou as alunas pela 
conquista. “Vocês, formandas, provaram que 
a vida pode ser transformada. E agora vocês 
podem começar um novo ciclo mostrando 
que é possível mudar”, destacou Henrique 
Magalhães Teixeira. O presidente da Ceasa 
reforçou a ideia. “Daqui para frente vocês tem 
uma profissão e começa uma nova etapa na 
vida”, disse Wander Villalba.   
 
O poder de superação também foi enfatizado 
pela secretária Eliane Jocelaine. “Essas 
mulheres passaram por muitas dificuldades na 
vida, mas preferiram enfrentá-las e estão aqui 
hoje mostrando o quanto isso é possível. Esse 
resultado tem um impacto positivo para as 
mulheres, suas famílias e a comunidade em 
geral”, completou Eliane.   
 
A história de uma nova mulher   
 
Uma das alunas do curso de culinária que é 
atendida pelo Ceamo, por mais de 30 anos 
conviveu com o fenômeno da violência 
doméstica e conta sua história. Ela prefere 
não se identificar, mas conta sua caminhada 
de superação. “Tenho 64 anos. Fui casada por 
40 anos e 30 foram de violência. Muitas vezes 
com marcas no corpo e também na alma e no 
coração. Mas eu achava que tudo isso era 
normal, porque todos os dias acontecia  
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alguma coisa e, no dia seguinte, estava tudo 
bem e não me faltava nada dentro de casa”, 
relata.   
 
Assim, foram passando os anos. A violência foi 
se tornando cada vez mais frequente. Ela já 
não podia mais sair de casa. As portas ficavam 
trancadas, ela tinha que ir dormir às 19 horas, 
sempre debaixo de xingamentos. Os filhos, já 
casados, deixaram de frequentar a casa dos 
pais onde sempre conviveram com situações 
de extrema violência e chegaram a enfrentar 
o pai por várias vezes. Mas foi ficando, ficando 
e achando que tudo iria melhorar. O que 
nunca aconteceu.   
 
Até que há três anos, aos 61 anos de idade, 
deu um basta. “Eu disse, chega! Falei para a 
minha filha, estou indo embora, não sei pra 
onde, mas vou. Ela foi me buscar. Foi aquele 
auê dentro de casa. Saí com pouca coisa, mas 
eu saí. E achava que ele iria me perseguir, 
porque toda noite ele falava que ia me 
matar”, lembra com pesar. Ficou uns tempos 
na casa da filha, mas sob a orientação do filho 
procurou a Defensoria Pública em busca dos 
seus direitos.   
 
Assim, aos trancos e barrancos, recolhendo os 
pedaços de vida dilacerados por mais de 30 
anos da violência sofrida dentro de casa, a 
nova mulher buscou ajuda. Atendida por uma 
assistente social, foi encaminhada ao Ceamo. 
“Fui acolhida e aprendi muita coisa”, conta. 
“Descobri que a gente não deve aceitar 
violência de jeito nenhum e que a gente tem 
muito direito nessa vida. Mesmo com uma 
pessoa violenta dentro de casa, você não 
perde direito de nada. Eu aprendi, me levantei 
com as palavras das profissionais do Ceamo e 
também com o testemunho de muitas outras 
mulheres que vêm aqui (no Ceamo) buscando 
ajuda. Aqui é onde a gente acha o apoio, onde 
a gente vê que tem que ser feliz. E hoje, 
graças a Deus, e graças ao Ceamo, eu sou uma  

 
nova mulher. Eu saio, vou passear, não tenho 
hora de voltar pra casa. Eu nem sabia que sou 
inteligente, que sei me virar, eu não precisava 
depender dele. Então, hoje posso dizer que 
sou feliz graças ao Ceamo!”   
 
Ceamo   
 
A possibilidade de inserção no mercado de 
trabalho é de grande valia para o Centro de 
Referência e Apoio à Mulher (Ceamo) que 
prepara a mulher para se fortalecer, para ter 
autonomia, para se sentir capaz de produzir e 
manter a família. “Muitas vezes, o que as 
mantém numa relação violenta é justamente 
a dependência econômica. Quando a mulher 
se vê autossuficiente, conquista sua 
autoestima, se sente capaz, não só de manter 
financeiramente a família, mas de se inserir 
no mercado de trabalho, de ver que é capaz 
de produzir coisas belíssimas, pratos 
requintados como os que são preparados no 
curso, elas se sentem muito valorizadas,” 
explica a coordenadora do Ceamo, Elza Fratini.   
 
A coordenadora reforça a questão com o 
cuidado dos professores em relação à higiene, 
à postura, como se comportar no local de 
trabalho, a apresentação do uniforme. “Neste 
curso de culinária elas se preparam tanto pra 
aula como para se apresentar pro mercado de 
trabalho. Assim assumem uma postura 
diferente. Ficam mais fortalecidas, 
empoderadas, tomam um lugar diferente, 
saem daquela postura de se (re)vitimizar e 
assumem um papel de domínio da situação, 
de tomar conta das suas próprias vidas”, 
exemplificou Elza.   
 
O Centro de Referência e Apoio existe desde 
2002 e é aberto a toda mulher vítima de 
violência doméstica. É possível procurar 
diretamente o atendimento no horário de 
funcionamento ou ligar para agendar.  
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O contato pode ser feito pelo telefone 0800 
777 1050.   
 
O Ceamo fica na avenida Francisco Glicério, nº 
1.269, 6º andar, no Centro da cidade. 
Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas.   
 
Cozinha Ceasa & USF   
 
O projeto “Cozinha Ceasa & USF” é uma 
parceria entre a central de abastecimento e a 
universidade que visa a formação profissional 
de cozinheiras e a alimentação saudável. O 
curso, idealizado pela Ceasa Campinas, para 
atender pessoas em situação de 
vulnerabilidade social com uso integral dos 
alimentos. Também é voltado às famílias 
atendidas pelo Instituto de Solidariedade para 
Programas de Alimentação (ISA), ONG 
localizada dentro do entreposto campineiro 
que arrecada o excedente de hortifrútis nos 
mercados da Ceasa e distribui os alimentos a 
famílias carentes e entidades de Campinas.   
 
As aulas são ministradas por chefs docentes 
do curso de Gastronomia e de Nutrição da 
USF. Entre os temas abordados ao longo do 
curso estão cozinha básica, cozinha brasileira, 
cozinha italiana e oriental, panificação e 
confeitaria. As alunas também aprenderam 
técnicas de cutelaria (manuseio e afiação 
correta de facas), higiene e manipulação de 
alimentos e cortes de legumes e carnes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A capacitação de seis meses tem como base o 
curso da Universidade. E, de acordo com os 
organizadores, é praticamente o mesmo 
conteúdo teórico, só é adequado à carga 
horária do projeto. Ao final do curso, as alunas 
recebem um certificado reconhecido pela 
Universidade São Francisco (USF) e pelo 
Ministério da Educação. O certificado qualifica 
a pessoa para a atuar no mercado de trabalho 
como auxiliar de cozinha.   
 
ISA   
 
O ISA, Instituto de Solidariedade para 
Programas de Alimentação, é uma 
Organização Não Governamental (ONG) que 
funciona dentro da Ceasa Campinas. A 
instituição surgiu para combater a fome e 
oque funciona dentro da Ceasa Campinas. A 
instituição surgiu para combater a fome e o 
desperdício, garantindo o aproveitamento do 
excedente de hortifrútis e incentivando 
doações dos comerciantes. 
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A Escola de Governo e Desenvolvimento do 

Servidor (EGDS), em parceria com a Secretaria 

de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 

e Direitos Humanos, promoveu na quinta-

feira, 7 de novembro de 2019, a aula magna 

da 3ª edição do curso “Noções em Direitos 

Humanos e Cultura de Paz”. O encontro 

reuniu cerca de 130 servidores de diversas 

áreas da Administração Municipal. 

 

A capacitação teve como objetivo sensibilizar 

os participantes no entendimento geral de 

noções de direitos humanos, na perspectiva 

de Cultura de Paz, além de capacitar os 

servidores, proporcionando conhecimento do 

processo de construção e evolução dos 

Direitos Humanos, tolerância e valorização à 

diversidade cultural, exercícios de cidadania e 

mediação de conflitos. 

 

Também ofereceu ferramentas para a 

identificação e combate de violência aos 

direitos humanos e cultura de paz e no 

conhecimento dos fluxos e encaminhamentos 

cabíveis, em casos de constatação de 

violência dos Direitos Humanos. 

 

A aula foi ministrada pela secretária de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, e 

pelo presidente do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do 

Estado de São Paulo, Dimitri Sales. 

 

“Ficamos muito felizes em poder promover a 

3ª edição desse curso sobre Direitos Humanos 

para os servidores. O curso é uma ferramenta 

fundamental para a compreensão desse 

contexto atual onde essa política pública.  

 

Estamos falando de direitos de pessoas, de 

direito da família, de direitos que dialogam 

com a democracia, por isso é preciso que os 

profissionais, os servidores tenham 

compreensão do que os direitos humanos 

historicamente representam”, disse a 

secretária. 

 

Durante a aula, os participantes debateram os 

seguintes temas: abordagem do sistema 

global de Direitos Humanos; compreensão 

conceitual de Cultura de Paz; reflexões sobre 

a proteção ao meio ambiente como 

pressuposto dos Direitos Humanos; questões 

de Direitos Humanos e Cultura de Paz e suas 

aplicações no combate à violação de direitos 

e na prevenção e superação ao racismo, ao 

sexismo, à LGBTfobia, à xenofobia, à 

discriminação social, religiosa, cultural, etária, 

contra a pessoa com deficiência e em situação 

de rua. 

 

A servidora Josie Ananias avaliou 

positivamente o evento. “A palestra foi 

enriquecedora, uma aula magna digna do 

nome e do tema. Ela realmente traz uma 

visão real e necessária nesses tempos em que 

a gente vive, de ameaças institucionais e a 
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gente tem que se preocupar com a 

permanência do estado de direito e pensar 

em cultura de paz e Direitos Humanos, 

necessários para a manutenção da 

democracia. 

 

 

O curso “Noções em Direitos Humanos e  

Cultura de Paz”, além da aula magna, contará 

com mais três encontros, ainda em 

novembro. Trinta servidores estão inscritos 

para a capacitação. 
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O primeiro Simpósio de Saúde da 
População Negra, que ocorre no dia 12 
de novembro, é uma das atividades que 
compõe a programação do Mês da 
Consciência Negra em Campinas. O 
evento visa ampliar e dar visibilidade ao 
tema que abrange mais de 50% da 
população do País, formada por pretos 
e pardos. 
  
 São mais de 300 vagas disponíveis. 
Apesar de ser aberto ao público em 
geral, encontro visa principalmente a 
participação de gestores públicos, 
profissionais da área da saúde e de 
demais políticas públicas, além da 
comunidade acadêmica, conselhos 
municipais e movimentos sociais. 
  
Realizado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos 
(SMASDH), com a coorganização da 
Secretaria Municipal de Saúde e apoio  

 
da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp, o simpósio terá como base de 
discussão a Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra (PNSIPN). 
O documento busca combater a 
discriminação étnico-racial nos serviços 
e atendimentos oferecidos no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
  
“Os debates visam a melhoria das 
condições de saúde dessa população a 
partir do engajamento dos profissionais 
e da compreensão das especificidades 
da política pública de saúde da 
população negra e, ainda, do 
reconhecimento do racismo como 
determinante social em Saúde”, 
comentou a secretária municipal de 
Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira. 
  
O Simpósio tem como propostas dar 
visibilidade ao tema e promover 
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reflexões sobre os avanços, conquistas 
e desafios para a promoção integral da 
saúde da população negra. Também 
visa capacitar a rede de profissionais na 
promoção do acesso e acolhimento 
dessa população em serviços de saúde, 
e viabilizar a educação em Saúde desse 
segmento social da sociedade em geral. 
  
Outra questão que será abordada é o 
reconhecimento do racismo como 
condição social limitante ao acesso a 
serviços e tratamentos. E, a partir dessa 
constatação, buscar formas eficazes de 
enfrentá-lo, tanto na prática profissional 
quanto na gestão dos serviços de saúde. 
 
O secretário municipal de Saúde, 
Carmino de Souza, ressaltou a 
importância do Simpósio que será 
realizado por meio do trabalho de 
diversos agentes. "Será um marco em 
nossa cidade. Juntos, universidade, 
sociedade e poder público, discutindo 
as especificidades na saúde da 
população negra", avaliou. 

Política Nacional  

A base de discussão dos temas do 
simpósio é a Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra (PNSIPN), 
instituída pela Portaria GM/MS Nº 992, 
de 13 de Maio de 2009. 

 

 A Política Nacional define princípios, 
objetivos, diretrizes, estratégias e 
responsabilidades de gestão para a 
melhoria das condições de saúde, tendo 
em vista a promoção da equidade em 
saúde da população negra. 

 

Para isso, inclui ações de cuidado, 
atenção, promoção à saúde e 
prevenção de doenças, bem como de 
gestão participativa, participação 
popular e controle social, produção de 
conhecimento, formação e educação 
permanentes para profissionais da área 
da saúde. 
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O Plano Primeira Infância Campineira (PIC), 
concluído em dezembro de 2018 e aprovado 
pelo prefeito Jonas Donizette no dia 17 de 
outubro de 2019, está ampliando seu 
reconhecimento. Foi classificado em 4º lugar 
na categoria “Governo” do projeto “Justiça 
Começa na Infância: fortalecendo a atuação 
do sistema de justiça na promoção de direitos 
para o desenvolvimento humano integral”, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
  

Coordenado pelo CNJ e financiado com 
recursos do Fundo dos Direitos Difusos do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(FDD), o projeto busca experiências de 
sucesso, implementadas e com resultados, a 
fim de identificar e selecionar práticas 
referentes à garantia de direitos e atenção à 
primeira infância. Os trabalhos recebidos 
foram divididos em quatro categorias: Sistema 
de Justiça, Governo, Empresas e Sociedade 
Civil Organizada. 

  
A secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Deficiência e Direitos Humanos de 
Campinas, Eliane Jocelaine Pereira, comentou 
a classificação de Campinas no projeto do CNJ: 
“O município, a partir da implementação do 
Plano e da efetivação das políticas públicas 
para a primeira infância, demonstra o seu 
compromisso com a temática, e receber a 
notícia desta classificação nos entusiasma a 
continuar avançando nesta pauta”. 
 

Para a coordenadora do Comitê Intersetorial 
criado para implantar o PIC, Jane Valente, a 
classificação do município de Campinas 
merece destaque. “Nossa classificação tem 
dimensão nacional e coloca a metodologia 
utilizada na elaboração do PIC em destaque, 
porque de fato estamos iniciando agora a 
implementação do Plano. Além disso, as três 
primeiras colocações são de programas que 
existem há longa data. Boa Vista, por exemplo, 
que conquistou o segundo lugar, é 
considerada a capital da primeira infância. 
Portanto, só temos a comemorar,” falou com 
entusiasmo. 
  
PIC 
  

O PIC tem como proposta central integrar os 
serviços existentes no município com as 
diversas políticas públicas setoriais. No 
documento está expresso o compromisso de 
pensar e planejar a cidade para as crianças de 
zero a seis anos de idade para os próximos dez 
anos. 
  

O material foi elaborado de forma articulada 
entre as diversas esferas do poder público e 
da sociedade civil tendo em vista a defesa, 
promoção e realização dos direitos da criança. 
O Plano visa ainda tornar Campinas uma 
cidade amigável, onde as crianças pequenas 
tenham espaços, equipamentos e brinquedos 
planejados para elas.



CONSCIÊNCIA NEGRA: OLODUM ANIMA LARGO DO ROSÁRIO E VISITA ESCOLA 
NO OZIEL - 21/11/19 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 

A passagem do Olodum por Campinas deixou 
um rastro de cores e ritmos vibrantes. Depois 
do show que reuniu cerca de 5 mil pessoas no 
Largo do Rosário, para o encerramento das 
atividades do Dia da Consciência Negra no 
feriado de 21 de novembro de 2019, a batida 
quente, o ritmo alegre e o som inconfundível 
da banda invadiram o Jardim Monte Cristo. O 
grupo visitou, na manhã desta quinta-feira, dia 
21 de novembro, a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e de Educação de Jovens e 
Adultos (EMEF/EJA) “Oziel Alves Pereira”. 
  

No Largo do Rosário, o cair da noite da 
quarta-feira, dia 20 de novembro, foi vibrante. 
Milhares de pessoas unidas numa mesma 
sintonia. Famílias, jovens, crianças, idosos, 
homens, mulheres, enfim, todas as 
representações étnico-raciais e sociais 
embaladas pela alegria contagiante da Banda 
Olodum, que trouxe seus 40 anos de história 
de luta, de existência, de resistência e de 
sobrevivência ao palco em Campinas. Para o 
grupo Olodum uma missão em busca da 
igualdade racial e unificação dos povos, em 
um Brasil que tem mais da metade da 
população negra. 
  

Para a secretária municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos,  Eliane Jocelaine Pereira, o esforço 
do município para trazer essa atividade, que 
fechou as comemorações do Dia da 
Consciência Negra, foi necessário para firmar 
esses momentos como uma política pública de 
sensibilização. 
  

“Todas as ações, juntamente com a 
sociedade civil, que culminaram com o show 
belíssimo e empolgante do Olodum foram 
necessárias para alcançarmos um novo 
patamar do papel do negro na sociedade 
campineira. Esse é o papel do poder público, 
promover essa sensibilização sobretudo 
reafirmando a necessidade de políticas 
públicas e também de reflexões da sociedade 
com relação à igualdade racial”, comentou. 
  

Nascido no Pelourinho, centro histórico de 
Salvador, em 1979, o Olodum se tornou um 
dos maiores representantes da cultura baiana 
e afro-brasileira por todo o mundo, 
promovendo um trabalho musical, social, 
político, voltado para as camadas mais 
necessitadas da capital. Também estimula o 
comprometimento cultural do povo baiano e 
de milhares de pessoas em diversos países 
com a igualdade e a justiça. 
  

Baseado neste perfil, os membros do grupo 
visitaram a comunidade escolar da EMEF/EJA 
“Oziel Alves Pereira”. A visita foi rápida, mas 
intensa, e deixou um “gosto de quero mais” 
entre alunos, educadores e o público presente 
na quadra da escola. 
  
 
 



CONSCIÊNCIA NEGRA: OLODUM ANIMA LARGO DO ROSÁRIO E VISITA ESCOLA 
NO OZIEL - 21/11/19 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Além de tocar e cantar, os integrantes do 

Olodum manifestaram a satisfação de estar 
naquele espaço, interagiram com os alunos 
contando sobre a história do próprio grupo e o 
surgimento do movimento de valorização da 
cultura afro-brasileira, comparando as 
proximidades culturais e sociais da realidade 
do território onde a escola está situada e o 
Pelourinho, em Salvador.  
  

O grupo incentivou a garotada a valorizar a 
escola e tudo o que dela podem usufruir, 
tendo por objetivo a formação de cidadãos 
compromissados com o bem comum. “Além 
de emocionante, a visita foi extremamente 
importante, pois a presença dessa banda, cuja 
história de nascimento e desenvolvimento no 
bairro do Pelourinho, guarda muita 
similaridade com o contexto do Parque Oziel”, 
relatou a secretária Eliane Jocelaine. 
  

Para ela, proporcionar à juventude da escola 
do Parque Oziel a oportunidade de estar com 
esse grupo, ouvindo questões importantes 
sobre a cultura afro-brasileira e a possibilidade 
de alçar novos caminhos de construção de si 
mesmos e de contribuição na sociedade traz 
grande impacto para a vida dos jovens 
estudantes. 
  

A vinda do Olodum para Campinas foi fruto 
de um esforço conjunto entre as secretarias 
municipais de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, de Educação e 
de Cultura. O show teve o patrocínio da 
Sanasa e apoio do Royal Palm Plaza e AfroMix. 
 
 

Envolvimento social 
 

 O Olodum tem história no desenvolvimento 
de projetos sociais e educacionais há mais de 
20 anos, mantendo projetos como a Escola 
Criativa Olodum, por onde milhares de 
crianças, adolescentes e jovens já passaram e 
aprenderam, entre muitas outras coisas, a 
nunca deixar de se orgulhar do sangue negro 
que lhes corre nas veias. Por meio dessas 
ações, o Olodum cria aspectos de cidadania, 
de valorização da raça negra, mostrando para 
a sociedade que o povo negro tem o seu valor 
tanto cultural quanto histórico. 
  

A EMEF/EJA “Oziel Alves Pereira” também 
tem uma potente história de valorização da 
cultura afro-brasileira, com um trabalho que 
envolve alunos, professores e comunidade. 
Além de produzir o Boletim "Inform 
Africativo", a escola desenvolve ações que 
possibilitam a compreensão das relações 
étnico-raciais numa perspectiva social, 
multicultural e pluriétnica. 
  

Com isso, estimula a formação de atitudes, 
posturas e valores que contribuem para uma 
vida em sociedade na qual todos possam se 
reconhecer na cultura nacional. Também 
promove e divulga a produção de 
conhecimento sobre a educação das relações 
étnico-raciais, e revitaliza o acervo de obras 
literárias que subsidiam a educação das 
relações étnico-raciais. Em relação a esse 
último item, a Escola Municipal “Oziel Alves 
Pereira” desenvolve uma campanha 
permanente para arrecadação de literatura 
africana, afro-brasileira e de autoras e autores 
negros. 
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Ato público, realizado pela sociedade civil, em 
frente a Catedral Metropolitana na segunda-
feira, dia 25 de novembro, abriu a Campanha 
16 Dias de Ativismo contra a Violência de 
Gênero em Campinas. São várias ações, com 
encerramento no dia 10 de dezembro, com o 
lançamento do Boletim SISNOV (Sistema de 
Notificação de Violência), que apresenta os 
dados sobre casos de violência de notificação 
compulsória em Campinas coletados pelos 
serviços municipais.   
 
A iniciativa integrou campanha internacional 
da Organização das Nações Unidas (ONU) 
como estratégia de mobilização de pessoas e 
organizações, em todo o mundo, para 
engajamento na prevenção e na eliminação 
da violência contra as mulheres e meninas. 
Em 2019, teve o ato teve como tema “Pinte o 
mundo de laranja: geração igualdade contra o 
estupro!”.   
 

Os 16 Dias de Ativismo ocorrem, anualmente, 
entre os dias 25 de novembro – Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres e 10 de dezembro – Dia 
Internacional dos Direitos Humanos.   
 
Em Campinas estão previstas palestras, 
capacitações, apresentações culturais, 
caminhada e a eleição de representantes da  
 
 

sociedade civil para o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) que atuarão no 
triênio 2020/2023. A programação teve apoio 
da Prefeitura por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos.   
 
Na quinta-feira, dia 28, o Centro de Referência 
e Apoio à Mulher (Ceamo) teve um dia 
especial de atendimento para as usuárias. 
Denominado “Dia da Informação”, a equipe 
técnica preparou palestras com diferentes 
profissionais que abordaram questões 
jurídicas, de saúde da mulher, uso abusivo de 
álcool e drogas.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para descontrair, houve uma apresentação do 
grupo de dança do ventre do Ceamo. Além 
disso, especialistas de moda orientaram as 
mulheres para montar um look diferenciado 
com dicas de maquiagem.    
 
Capacitação  
  
Na quarta-feira, dia 4 de dezembro, ocorreu o 
curso da Escola de Governo e 
Desenvolvimento do Servidor (EGDS) sobre o 
fluxo de atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica no município.  
 
Voltado a servidores da Prefeitura, autarquias 
e instituições parceiras, o curso foi ministrado 
pela coordenadora do Centro de Referência e 
Apoio à mulher (Ceamo), Elza Fratini Montali.    
 
O objetivo foi o de capacitar profissionais para 
atenderem mulheres em situação de violência 
doméstica e sensibilizar a rede 
socioassistencial sobre a importância de 
reconhecer sinais de situações de risco. O 
conteúdo englobou o fluxo de atendimento à 
mulher em situação de violência doméstica, 
legislação, avaliação de risco e 
relacionamentos abusivos.   
 
 



       CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMEÇA  
       COM ATO – 26/11/2019 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Caminhada   
 
No domingo, dia 8 de dezembro, aconteceu 
uma Caminhada na Lagoa do Taquaral. A 
concentração teve início às 9 horas na Concha 
Acústica. A organização foi do Ceamo em 
parceria com o Grupo Mulheres do Brasil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segundo os organizadores, foi uma grande 
mobilização que colocarou nas ruas a voz 
uníssona de todas as pessoas, pedindo um 
basta aos índices da violência contra a mulher. 
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Palestra ministrada pela Coordenadoria de 
Prevenção ao Uso de Drogas (CPUD) da 
Prefeitura de Campinas levou informações e 
orientações sobre as drogas lícitas e ilícitas aos 
funcionários do Hospital Irmãos Penteado 
durante Semana da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). A atividade foi 
realizada na  terça-feira, dia 26 de novembro 
de 2019, reuniu profissionais da área 
administrativa, farmácia e enfermagem. 
  

De acordo com a coordenadora da CPUD, 
Marilda G. Martins, as empresas estão 
deixando de subestimar os efeitos das 
ocorrências ligadas ao uso de drogas no local 
de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Atualmente, as empresas têm se 
preocupado mais com o aumento da 
incidência do uso de substâncias psicoativas 
entre seus funcionários, e por isso têm 
buscado levar mais orientações sobre os riscos 
e malefícios que essas substâncias podem 
causar no organismo, na vida social e 
profissional do dependente químico”, 
ressaltou. 
  
  
Coordenadoria 
  

A Coordenadoria tem como missão 
proporcionar ao munícipe a oportunidade de 
receber informações e orientações sobre os 
malefícios das drogas lícitas e ilícitas. Para isso, 
realiza ações de prevenção com o objetivo de 
diminuir os fatores de risco e aumentar os 
fatores de proteção para cada um dos 
ambientes definidos como foco do programa 
de prevenção. 
  

Desta forma, promove ações de prevenção 
com humanização, dignidade, respeito, 
compromisso às pessoas usuárias, 
dependentes e codependentes de drogas, 
tendo em vista a defesa da vida. 
  

A sede do serviço fica na Rua Barreto Leme, 
nº 1.550, no Centro, próximo à Prefeitura 
Municipal. O atendimento ocorre de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. 
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O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 

sancionou na tarde da terça-feira, dia 3 de 
dezembro, a lei que cria a Política Pública e o 
Programa de Justiça Restaurativa de 
Campinas. A Justiça Restaurativa é conhecida 
como uma técnica de solução de conflitos por 
meio de educação e diálogo, com o objetivo 
de restauração da paz. Na ocasião, o prefeito 
também deu posse aos novos membros do 
Conselho Municipal de Entorpecentes 
(Comen), que irão atuar no biênio 2019-2021. 
  

“Hoje tivemos dois acontecimentos 
importantes. O primeiro foi a posse do 
Conselho de Entorpecentes da cidade de 
Campinas, que reúne representantes de 
universidades, instituições e poder público 
que trabalham na área da drogadição. Nós 
contamos com o apoio dessas pessoas para 
poder melhorar tanto a condição de 
recuperação de quem está com o vício das 
drogas como também a prevenção que tem 
que ser feita desde cedo nas escolas, 
esclarecendo as nossas crianças e os nossos 
jovens sobre o perigo das drogas e o prejuízo 
que o vício traz para a vida deles”, detalhou o 
Jonas Donizette. 
  

O prefeito também expôs a importância da 
Justiça Restaurativa, cuja criação foi o segundo 
destaque da solenidade organizada para a 
sanção da lei. “A Justiça Restaurativa busca 
analisar o ato infracional ocorrido, dando  

oportunidade aos envolvidos para exposição 
dos fatos, até que cheguem a um acordo de 
reparação dos danos. A ideia envolve um olhar 
mais compreensivo, na busca de caminhos 
alternativos, com soluções pacíficas,” relatou 
o prefeito. 
  

Um exemplo de aplicação da Justiça 
Restaurativa é a promoção do encontro, e de 
uma conversa, entre um infrator que pichou o 
muro de uma casa com aquele que sofreu o 
dano, e com a comunidade. Todos terão  
oportunidade de expor, pelo diálogo, as 
perdas com danos materiais e psicológicos, 
entre outros. O infrator também poderá dizer 
o que o levou a ter a atitude. 
  

Para a secretária municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, o 
programa de Justiça Restaurativa é uma 
ferramenta fundamental para a construção da 
Cultura de Paz. “De um lado temos o papel 
acautelador do Estado de promover políticas 
públicas, serviços de alcance e qualidade que 
respondam aos agravos da violência e da 
violação de direitos e, do outro, a 
responsabilização da sociedade com uma 
participação mais ativa, para que possamos 
reduzir os índices relacionados às violações de 
direitos humanos”, colocou. 
  

Ainda de acordo com a secretária, é preciso 
que a haja uma ferramenta alternativa para 
além do âmbito da Justiça, que possa ser 
aplicada nas comunidades. “É preciso ensinar 
a comunidade a lidar e resolver os seus 
conflitos antes que virem crimes, ou violência 
física, verbal e psicológica, e causem danos 
muito maiores à coletividade”, mencionou. 
  
Justiça Restaurativa 
  

O Programa de Justiça Restaurativa será 
voltado para crianças e adolescentes que 
tenham cometido atos infracionais leves, ou  
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seja, sem agressão física. O programa também 
pode ser ampliado para a comunidade. A ideia 
é que sejam aplicadas menos punições e mais 
medidas restaurativas em casos de infrações 
leves, de modo que o infrator compreenda a 
dimensão do ato praticado e possa reparar o 
dano causado. 
  

Os princípios que orientam a justiça 
restaurativa são: corresponsabilidade; 
reparação de danos; atendimento à 
necessidade de todos os envolvidos; 
informalidade; voluntariedade; 
imparcialidade; participação; 
empoderamento; consensualidade; 
confidencialidade; celeridade e urbanidade. 
  

A lei foi desenvolvida de forma integrada 
com o Judiciário. Sua elaboração contou com a 
participação do Juizado da Infância e da 
Juventude, Atos Infracionais e Medidas 
Socioeducativas, com o Ministério Público do 
Estado de São Paulo e a Defensoria Pública. 
  

Com a lei, serão criados núcleos de Justiça 
Restaurativa, formados por profissionais que 
poderão aplicar técnicas para a resolução de 
conflitos, em que vítima e autor podem ser 
ouvidos e acolhidos em suas necessidades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comen 
  

Criado pela Lei nº 6.849 de 17 de dezembro 
de 1991, o Comen - Conselho Mujnicipal de 
Entorpecentes - é composto por membros do 
poder público, da sociedade civil (como 
instituições de ensino e organizações que 
atuam com prevenção e tratamento) e 
representantes das polícias federal, militar e 
civil. 
  

Entre as funções do Conselho estão: 
formulação da política municipal de prevenção 
e enfrentamento de álcool e drogas, 
atividades educativas e orientação da política 
de reabilitação de usuários de substâncias 
psicoativas e atividades de prevenção ao uso 
de álcool e outras drogas. 
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   A fim de oferecer uma oportunidade de 
profissionalização, o Serviço de Apoio aos 
Imigrantes, Refugiados e Apátridas ofereceu 
um curso de panificação gratuito para os 
usuários do órgão. Promovido por meio da 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, a qual o Serviço 
está vinculado, o curso é uma parceria com o 
Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa (IPEP) e 
já capacitou nove pessoas. Para 2018, a 
previsão é que novas turmas iniciem o curso a 
partir de março.  
  
   Ao longo do mês de novembro, os 
participantes aprenderam a preparar receitas 
de pães e salgados,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
com a finalidade de se especializar na área de 
panificação e gerar renda para suas famílias. A 
turma foi composta principalmente por 
mulheres que receberam certificados ao final 
do curso.  
 
   Segundo a psicóloga do Serviço de Apoio, 
Valéria Scatolini, além das informações 
técnicas recebidas na primeira aula, os alunos 
puderam renovar suas crenças, em sua tarefa 
de superação das adversidades, nas quais se 
inserem os desafios representados pelo 
idioma. “No diálogo com os demais 
participantes e com os professores, os alunos 
do curso acrescentaram ao conteúdo suas 
próprias histórias de vida e de superação 
usando o processo de preparo dos pães e 
salgados como um recurso”.  
 
   Durante o curso, os integrantes tiraram 
fotografias, enviaram a seus parentes 
distantes “como forma de alento à saudade”, 
contou Valéria. As aulas foram ministradas 
voluntariamente pelos estudantes Rosemeire 
Rodrigues da Silva e José Leandro Nogueira do 
curso de Gastronomia do IPEP, sob 
coordenação do professor Emilio Rodrigues.   
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Campinas elegeu os primeiros 
representantes da beleza da melhor idade: 
Rubens Domene Martins, 76 anos, ganhou o 
título de Mister Melhor Idade. Sueli Aparecida 
P. Rodrigues, de 63 anos, foi eleita a Miss 
Melhor Idade. Um público estimado de 2 mil 
pessoas acompanharam o entusiasmado 
concurso, realizado na tarde de quarta-feira, 6 
de dezembro de 2017, na Estação Cultura. O 
clima foi de descontração e muito alto astral. 
 
   O evento teve como jurados os voluntários 
Luizito Barreto, Valda Rolim, Lara Simioni, 
Franco Junior e Graça Moreira.  

 
“É uma celebração da vida. Campinas 

recebeu muito bem este projeto e esperamos 
mais candidatos no ano que vem”, disse a 
primeira-dama, Sandra Ciocci, que prestigiou o 
evento. Os vencedores do Mister e Miss 
Melhor Idade vão representar Campinas e vão 
participar do concurso estadual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Como Mister Simpatia ganhou José Cláudio 
Mendes, de 74 anos e como Miss Simpatia, 
Rosa Zeferino de 62 anos. Os vencedores 
receberam a faixa e um brinde de beleza. 
 
   Os candidatos Miss e o Mister Melhor Idade 
foram selecionados seguindo os critérios de 
beleza, elegância, desembaraço e simpatia. Os 
candidatos e candidatas desfilaram com traje 
social e foram entrevistados pelo 
apresentador.  
 
O desfile contou com show do Trio Los 
Ângeles e o ator Cleber Gonçalves foi o mestre 
de cerimônias voluntário, que se candidatou à 
vaga por meio da plataforma Transforma 
Campinas. 
 
   Os apoiadores do evento foram as 
secretarias municipais de Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, de Cultura, 
de Assistência Social e Segurança Alimentar, 
de Esporte e Lazer, além da GM, do Samu, da 
Ceasa, da Sanasa, da Padaria Orly, do 
Giovanetti e da Rugol Cosmetic. 
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Três temas relacionados às políticas 

afirmativas marcaram o Dia Internacional dos 
Direitos Humanos em Campinas. Na tarde de 
10 de dezembro de 2019, o prefeito Jonas 
Donizette assinou projeto de lei para criação 
do Museu da Paz e Centro de Educação, 
Memória, Estudos e Cultura Afro-Brasileira. 
Assinou também memorando de 
entendimento com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) e o Termo de Ajustamento de 
Conduta com o Ministério Público. 
Finalmente, sancionou a Lei de Cotas para 
concursos públicos municipais. 
  

A assinatura dos documentos com a Unesco 
e o Ministério Público visam garantir a 
implantação do Museu da Paz e Centro de 
Educação no casarão do Parque Ecológico 
Monsenhor Emílio José Salim, que passará por 
restauração. E a sanção da Lei de Cotas 
garante a reserva de 20% das vagas para 
negros em concursos públicos e processos 
seletivos municipais. 
  

O prefeito testemunhou sobre a importância 
do combate à discriminação racial: “hoje 
tivemos três temas muito importantes. 
Primeiro, assinamos um compromisso com a 
Unesco, que é reconhecida mundialmente 
pelo trabalho que realiza na garantia dos  
 

 
direitos humanos e contra a discriminação. 
Também assinamos o TAC com o Ministério 
Público. Os dois documentos irão garantir a 
produção do acervo do Museu da Paz. Assim, 
poderemos fazer as pazes com a nossa 
história”, ressaltou. 
  

Em relação à sanção da Lei de Cotas, 
aprovada pela Câmara Municipal na noite 
desta segunda-feira, dia 9, o prefeito ressaltou 
a importância de garantir o equilíbrio social. 
“A lei de cotas para a população negra 
ingressar no serviço público é um documento 
com regras que leva em conta a capacidade da 
pessoa, mas considera também uma realidade 
social que a população negra sofreu ao longo 
da nossa história e que, se olharmos para a 
sociedade, vamos perceber que existe uma 
diferença. Nós temos a população negra numa 
situação de desigualdade salarial de trabalho, 
as estatísticas de violência envolvem número 
muito maior de pessoas negras. Por isso, a 
sanção da lei de cotas trará um equilíbrio, uma 
condição de igualdade de disputa na nossa 
história”, reforçou Jonas Donizette. 
  
Museu da Paz 
  

A criação do Museu da Paz e do Centro de 
Educação fazem parte das ações de Campinas 
como município membro da Coalizão Latino-
Americana e Caribenha de Cidades contra o 
Racismo, a Discriminação e a Xenofobia, da 
Unesco. A adesão foi firmada em 2018, 
quando o município assumiu o compromisso 
de avançar nas políticas públicas de Direitos 
Humanos. 
  

O museu visa promover a Cultura de Paz e os 
Direitos Humanos para dar voz a todos os 
grupos vulneráveis, às vítimas das 
desigualdades, garantindo a preservação do 
patrimônio cultural. Contará com exposições 
permanentes, temporárias e itinerantes com  
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objetos de arte, fotografias e outros recursos 
audiovisuais que retratem momentos, 
situações e imagens representativas 
deesforços individuais e coletivos, com foco na 
história e cultura afro-brasileira, com destaque 
para o contexto campineiro. 
  

A secretária municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira, resumiu as ações  
desta terça-feira numa imagem: a senzala 
ocupando a casa grande. “É o sair da 
subalternidade para ocupar espaços de 
visibilidade na construção da sua própria 
identidade e para o reconhecimento da 
contribuição que tantos negros e negras 
deram para esta cidade e também ao nosso 
país”, relatou. 
  

Para ela, as ações ultrapassam o simbolismo 
da data quando fica garantida a 
implementação do Museu e Centro de 
Educação. “Não fazemos isso apenas de forma 
simbólica, mas concreta. A concretude se faz 
no espaço que será implementado, onde os 
valores da cultura afro-brasileira possam ser 
estudados, onde as memórias possam ser 
resgatadas e todo esse patrimônio histórico 
possa ser instalado, reconhecido, visitado e 
revisitado por toda a população, para que um 
processo educativo, cultural e social se 
perfaça”, concluiu. 
  
TAC 
 

Os recursos para a produção do acervo do 
Museu da Paz e Centro de Educação, 
Memória, Estudos e Cultura Afro-brasileira são 
de RS$ 443.119, 80, provenientes de um TAC 
(Termo de Ajustamento de Conduta) assinado 
entre o Ministério Público do Estado, uma 
empresa multada por danos ambientais e a 
Prefeitura de Campinas.  
 
 

Os recursos serão transferidos da empresa 
diretamente para a Unesco. 
 

A estruturação do acervo do Museu da Paz e 
dos projetos ambientais, conforme 
memorando de entendimento, deve 
acontecer até dezembro de 2020, e são 
independentes da reforma do casarão. A obra 
incluída na segunda etapa de revitalização do 
Parque Ecológico. 
  

De acordo com a promotora de Justiça 
Cristiane Hillal que assinou o TAC pelo 
Ministério Público, é muito importante que o 
governo municipal tenha essa visão em 
relação ao racismo e às políticas afirmativas. 
  

“A questão do museu é realmente um 
avanço não só pra Campinas, mas acho que 
para o Estado e até para o País porque acaba 
servindo de modelo. Outro exemplo é o Plano 
Municipal de Igualdade Racial, poucos 
municípios do País tem esse plano. Então, 
realmente é de se comemorar esse olhar para 
a questão do racismo e para a luta contra a 
desigualdade social. O museu é um local muito 
importante para que a gente possa rever a 
história, a nossa história do que somos feitos, 
quantas dores, quantas lutas tão marcadas e o 
quanto isso explica a nossa situação atual na 
sociedade em que vivemos”, argumentou. 
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Um Termo de Ajustamento de Conduta 
assinado por uma empresa privada junto ao 
Ministério Público, permitiu o financiamento 
para a criação e construção do chamado 
Museu da Paz, no casarão do Parque 
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em 
Campinas. O acordo com a justiça permitiu o 
investimento de R$ 500 mil. O local, vai 
abrigar além do museu, o Centro de 
Educação, Memória, Estudos e Cultura Afro-
brasileira, que será vinculado à secretaria de 
assistência social, pessoa com deficiência e 
direitos humanos. 
 
As unidades que funcionarão no casarão terão 
como propostas realizar a difusão dos 
princípios da cultura da paz e dos direitos 
humanos, a promoção, preservação, 
divulgação e conservação do patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultural afro-brasileiro e a investigação das 
memórias, história e cultura da comunidade 
negra de Campinas. Além disso, a iniciativa 
pretende contribuir para a desconstrução de 
preconceitos e estereótipos, no combate ao 
racismo e à discriminação racial. O prefeito de 
Campinas, Jonas Donizette, relembrou a 
história de crueldade contra os escravos na 
cidade. Para ele é simbólico que uma 
edificação que foi usada como local para 
manter escravos, seja transformada em um 
espaço para promover a cultura de paz.  

 

“Nós temos um casarão lá no Parque 
Ecológico, que foi uma casa grande, de 
escravos. É uma parte muito triste da história 
da humanidade e da história de Campinas. 
Campinas era tida como uma região que 
tratava seus escravos com muita severidade e 
crueldade. Então nós vamos aproveitar esse 
Museu da Paz para fazermos as pazes com a 
nossa história”, afirma. 

 

O prefeito Jonas Donizette sancionou 
também, durante o lançamento do Museu da 
Paz e do Centro de Educação, a lei que destina 
20% das vagas disponíveis no serviço público 
municipal para pessoas pretas ou pardas. 
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O Prefeito de Campinas, Jonas Donizette 
(PSB), assinou na tarde da terça-feira 10 de 
dezembro, na Sala Azul da Prefeitura, o 
projeto de lei que cria o Museu da Paz e o 
Centro de Educação, Memória, Estudos e 
Cultura Afro-Brasileira, no Casarão do Parque 
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, que 
vai passar por restauração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Prefeito falou sobre a importância da 
criação do Museu da Paz e a restauração do 
Centro de Memória da Cultura Afro-Brasileira. 

O Coordenador do Setor de Ciências Naturais 
e de Ciências Humanas e Sociais da Unesco, 
Fabio Soares, também esteve presente na 
cerimônia e comentou os objetivos desse 
projeto de lei. 

De acordo com a proposta, parte do acervo 
histórico do Centro de Educação, Memória, 
Estudos e Cultura Afro-Brasileira serão 
executados pela ONU, em parceria com a 
UNESCO. 

A instituição do Museu vai contar ainda com 
exposições permanentes e temporárias que 
visam a valorização do patrimônio cultural 
afro-brasileiro. 



       PROGRAMA MÃO AMIGA: MAIS DEZ BOLSISTAS CHAGAM AO MERCADO DE  

       TRABALHO - 16/12/2019 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Dez bolsistas do Programa Mão Amiga 
conquistaram uma nova perspectiva de vida 
na tarde da segunda-feira, dia 16 de 
dezembro, quando assinaram seu contrato de 
trabalho. Essa é a primeira vez em que dez 
integrantes do programa são contratados ao 
mesmo tempo. Anteriormente, outros 
bolsistas já foram inseridos no mercado de 
trabalho, mas individualmente.   
 
Os ex-moradores de rua foram capacitados 
pelo Ceprocamp como jardineiros. Eles irão 
atuar nos campos de trabalho da própria 
Prefeitura por meio de contrato de trabalho 
com a  empresa Litucera Limpeza e 
Engenharia, que presta serviços para a 
Secretaria de Serviços Públicos.   
 
Presente ao evento, o prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, recebeu o grupo de 
participantes do Programa na Sala Azul do 
Paço Municipal, com carinho e palavras de 
incentivo. “Nada se constrói sozinho e 
ninguém está imune a adversidades. Por isso é 
importante encontrar uma mão amiga. 
Sabemos que o recomeço é mais difícil, mas 
sempre é possível. Desejo a todos vocês força, 
garra e muitas bênçãos de Deus,” disse.   
 
Para a secretária de Assistência Social, Pessoa 
com Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira, a cerimônia foi um incentivo  
 

 
e um chamamento a outras empresas para 
que ofereçam essa oportunidade aos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
bolsistas. A medida segue o regulamento do 
Decreto 20.290/2019, que dispõe sobre a 
possibilidade de contratação de pessoas em 
situação de rua pelas empresas vencedoras de 
licitação pública no município de Campinas.   
“Esse é um programa de formação, mas que 
tem como princípio e objetivo a reconstrução 
de vida de todas essas pessoas que, neste 
momento transitório, enfrentam situações 
complexas e difíceis. A edição do decreto 
estimula empresas para que abram 
possibilidade de emprego aos nossos bolsistas 
e aqui já temos resultados”, comemorou 
Eliane.   
 
O Programa   
 
O Mão Amiga teve início em 2016, com o 
objetivo de dar formação profissional às 
pessoas em situação de rua, buscando 
reinseri-las no mercado de trabalho e, 
consequentemente, no convívio familiar e 
social. Os bolsistas são indicados pelos 
serviços da rede socioassistencial da 
Prefeitura e, para iniciarem os cursos, passam 
por um processo seletivo.   
 
Cada bolsista recebe R$ 976,75 por mês, o 
equivalente a 277 unidades fiscais (UFICs). 
Desde que teve início, 114 pessoas que viviam 
em situação de rua passaram pelo programa.   
O Mão Amiga está na quarta turma. Os 
bolsistas da turma atual que ainda não foram 
absorvidos pelo mercado de trabalho darão 
continuidade à formação profissional.   
 
Esta quarta turma foi a primeira a ser 
beneficiada pela parceria da Prefeitura com a 
Unimetrocamp. O acordo faculta aos bolsistas 
frequentar as aulas do curso de eletricista 
predial, que acontecem no próprio campus da 
universidade.   
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Em 2020, no quinto ano do programa, haverá 
ampliação no número de vagas. Em fevereiro, 
terá início uma primeira turma com 30 vagas 
e, em agosto, serão disponibilizadas mais 30. 
Atualmente, são 30 vagas por ano.   
 
Parcerias   
 
O Mão Amiga mantém parceria com 
entidades e empresas. Um dos parceiros é o 
Sinduscon (Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo), que 
possibilitou a abertura de várias 
oportunidades na formação e na 
empregabilidade.   
 
Foi por meio da articulação do Sinduscon que 
os primeiros bolsistas ingressaram no 
mercado de trabalho, passando a atuar na 
empresa MRV Engenharia. O Sinduscon 
também foi o articulador com a Unasp (Centro 
Universitário Adventista Campus de 
Engenheiro Coelho) que, em 2018, deslocou 
seus professores para dar aulas de hidráulica 
para os bolsistas. Foi também o sindicato 
patronal que, recentemente, trouxe a 
Unimetrocamp para o programa.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Outra empresa parceira é a Alternativa 
Terceirização, que presta serviços para a 
Secretaria Municipal de Administração e 
absorveu dois bolsistas do programa, que 
atualmente integram a equipe de limpeza do 
Paço. Outras parceiras de destaque são as 
empresas ligadas à Mostra+Sustentável, 
evento no qual os bolsistas participaram da 
execução dos projetos paisagísticos em 2018 e 
2019. 
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O histórico casarão da Fazenda Mato Dentro, 
localizado no Parque Ecológico Monsenhor 
Emílio José Salim, em Campinas (SP), vai 
abrigar o Museu da Paz e o Centro de 
Educação, Memória, Estudo e Cultura Afro-
brasileiros. O acervo do museu, que será 
formado por histórias de vida, documentos e 
fotografias, será captado pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), parceira no projeto, com 
recursos de um termo de ajustamento de 
conduta ambiental, de R$ 443 mil. 
 
A Fazenda Mato Dentro tinha inicialmente 

1.515 alqueires e foi formada a partir da 

Sesmaria Engenho Mato Dentro, fundada pelo 

tenente-coronel Joaquim Aranha Barreto de 

Camargo, em 1806, para a produção do 

açúcar. Ela permaneceu como engenho até a 

segunda década do século, quando 

começaram os primeiros cafezais em 

Campinas. 

Em 1950, a fazenda foi vendida e logo 

transferida ao Governo do Estado. A Fazenda 

Mato dentro foi então transformada em 

fazenda experimental, subordinada ao 

Instituto Biológico. Em 10 de maio de 1982, a 

sede da fazenda foi tombada pelo Patrimônio 

Histórico, e em 24 de setembro de 1988, o 

governador Orestes Quércia autorizou o início 

das obras do Parque Ecológico Monsenhor 

Emílio José Salim, na Fazenda Mato Dentro, 

prevendo o aproveitamento de 110 dos 285 

hectares de área como área de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 

assinou em novembro de 2019 o termo de 

ajustamento de conduta para a implantação 

do Museu da Paz. O recurso para a formação 

do acervo vem de uma empresa que foi 

multada por danos ambientais e que tem 

como obrigação, conforme TAC com o 

Ministério Público, reparar também sócio-

ambientalmente o entorno do local 

impactado. A expectativa é que o acervo seja 

captado até o final de 2020 e será exposto em 

mostras itinerantes pela cidade, até que a 

restauração do imóvel esteja concluída. O 

casarão concentrou maior número de 

escravizados na época da escravidão em 

Campinas por conta do cultivo da cana e do 

café. 
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“Campinas Criativa e as Mulheres que 
Inspiram" foi o tema da palestra realizada pela 
Coordenadoria de Políticas Públicas para a 
Juventude para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado em 8 de março. O 
evento reuniu cerca de 300 alunas do ensino 
médio da Escola Estadual Vitor Meireles, na 
manhã desta terça-feira, dia 10 de março. 
  
A assessora de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Prefeitura, Maria Cecília Campos, expôs a 
importância da criatividade para o novo mundo 
do trabalho. Também falou sobre economia 
criativa, que envolve segmentos nos quais as 
novas ideias e a originalidade agregam valor. 
  
Maria Cecília apresentou um panorama 
histórico das origens da cultura, da tecnologia 
e da inovação em Campinas, colocando a 
cidade em um patamar de cidade criativa, 
inteligente e conectada. Ela também relatou 
algumas histórias e casos de sucesso, entre eles 
o de mulheres empreendedoras que nasceram 
ou viveram em Campinas, como Ruth Kedar, 
designer que criou o logotipo do Google. 
 
“O conteúdo da palestra integra a pesquisa na 
área de Economia Criativa que está sendo feita 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Social e de Turismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O setor está antenado nas tendências e nas 
políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas 
em outras cidades do mundo”, comentou a 
palestrante. 
 

  
A Economia Criativa é uma nova forma de olhar 
para segmentos econômicos que usam a 
criatividade e o conhecimento como geração 
de valor para seus negócios. Entre eles estão a 
publicidade, arquitetura, design, moda, 
expressões culturais, artes cênicas, patrimônio 
e artes, música, audiovisual, editorial, pesquisa 
e desenvolvimento, biotecnologia e tecnologia 
da informação e comunicação. 
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O Programa Municipal Juventude Conectada da 
Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) foi 
selecionado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) para integrar o Programa Nacional de 
Formação de Agentes de Inclusão Digital 
(Pnaid). Com a seleção, Campinas terá dois 
Pontos de Inclusão Digital (PIDs) incluídos 
nesse programa do Governo Federal. 
  
 O edital de seleção foi publicado no Diário 
Oficial da União (DOU), na segunda-feira, dia 30 
de março de 2020. No total foram selecionadas 
262 unidades em todo o País. Essas unidades 
foram responsáveis por indicar os jovens que 
participaram do curso oferecido pelo programa 
federal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Em Campinas, o Programa Nacional de 
Formação de Agentes de Inclusão Digital 
(Pnaid) será implementado nos telecentros 
que já funcionam na Biblioteca Pública 
Municipal "Prof. Ernesto Manuel Zink" e na 
Coordenadoria da Juventude.  
 
 A expectativa é de começar a capacitação no 
segundo semestre de 2020. Durante dez 
meses, os jovens selecionados pela 
Coordenadoria de Políticas Públicas para a 
Juventude, farão o curso no formato de Estudo 
a Distância (Ead) nestes dois PIDs e receberam 
certificado emitido pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN). 
  
A conclusão do programa se deu com a 
elaboração de um projeto voltado à população 
do município com foco na melhoria dos 
serviços prestados pelo telecentro ou no 
estímulo ao uso dos serviços de governo 
eletrônico. Durante a quarentena por conta do 
combate ao novo coronavírus, os 27 
telecentros que são Pontos de Inclusão Digital 
(PIDs) de Campinas ficaram com as atividades 
suspensas. 
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A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos de Campinas 
abriu a 3ª edição do Fórum Campinas pela Paz 
com o show do Dia Internacional do Jazz 
(International Jazz Day). O evento foi adaptado 
para formato virtual devido à pandemia da 
Covid-19. O festival é organizado pelo Instituto 
Internacional de Jazz Herbie Hancock, de 
Washington (D.C.), em parceria com a Unesco. 
As apresentações puderam ser vistas  a partir 
das 16 horas (no horário de Brasília), da quinta-
feira, do dia 30 de abril de 2020, pelo site. 
  
Embaixador do International Jazz Day da 
Unesco, considerado um dos mestres do jazz, 
Herbie Hancock comandou a apresentação. A 
secretária Eliane Jocelaine Pereira foi 
convidada pelo Instituto a participar dessa 
celebração. Sua contribuição contou com a 
gravação de uma canção ao lado do músico 
Paulo Calasans, que integrou a banda do 
músico Djavan na década de 1980. 
  

 

 
Todos puderam conferir as apresentações, 
incluindo a participação da secretária de 
Campinas, acessando diretamente o site. 
 
“O momento atual, além de uma crise de saúde 
e econômica tem como fundo, no Brasil 
continental, uma crise de Direitos Humanos, 
que evidencia, ainda mais, as desigualdades 
sociais no país. Assim, a importância da 
promoção da Cultura de Paz e a garantia de 
Direitos Humanos se destaca”, avaliou Eliane 
Jocelaine. 
  
De acordo com a secretária, a solidariedade 
deve ser sistêmica e compreendida como 
ponto de ruptura das desigualdades sociais. 
“Desse modo, em um momento de 
emergência, além dos cuidados de saúde, 
temos a oportunidade de refletir sobre a 
necessidade de transformar nossas atitudes 
para uma melhor convivência e transformar o 
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mundo. Por isso espero que todos participem 
conosco deste movimento #campinaspelapaz", 
evidenciou. 
  
  
International Jazz Day 
  
O International Jazz Day 2020 foi transmitido 
ao vivo pelo site http://jazzday.com. Além da 
apresentação de  Herbie Hancock  o festival 
contou com apresentações de Marcus Miller, 
Lang Lang, Charlie Puth, Cécile McLorin Salvant, 
John McLaughlin, Dianne Reeves, Dee Dee 
Bridgewater, Sibongile Khumalo, Alune Wade, 
John Beasley, Ben Williams, Lizz Wright, John 
Scofield, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy, Youn 
Sun Nah, A Bu, Jane Monheit e Joey 
DeFrancesco, entre outros. 
  
A Unesco e o Instituto de Jazz Herbie Hancock 
fizeram um apelo a esses artistas para criar 
mensagens de vídeo, gravações de áudio e 
outras expressões de participação para mostrar 
solidariedade a todos os afetados pela 
pandemia. 
 
Fórum 
 
A terceira edição do Fórum Campinas pela paz 
terá continuidade com mesas de debates e 
apresentações culturais que ocorrerão entre os 
meses de maio a dezembro e também poderão 
ser acompanhadas virtualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os temas englobam a nova realidade vivida 
pela população mundial, com reforço nas 
questões de educação sem violência, diálogo 
intercultural, aprender a viver juntos, entre 
outros. 
 
O Fórum também irá buscar privilegiar artistas 
e produtores de cultura locais para que possam 
fomentar suas atividades nesse período de 
pandemia, a partir das temáticas de Direitos 
Humanos e Cultura de Paz. 
 
Juntamente com o Fórum, a Secretaria 
desenvolverá outras ações. A primeira delas 
será a criação da Central de Direitos Humanos 
para facilitar o diálogo com as pessoas sobre as 
questões de violência. Outra ação inclui uma 
parceria entre a Prefeitura, a Unicamp e o 
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região 
para um projeto de fomento para produção de 
máscaras de tecido por um público vulnerável. 

http://jazzday.com/
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A terceira edição da Semana Municipal do 
Brincar – A paz em língua de brincar traz o 
tema “Brincadeira não tem época”. Desta vez, 
todas as atividades foram realizadas 
virtualmente. A ideia é usar esse momento de 
isolamento social para incluir brincadeiras de 
todos os tempos na rotina da família. A ação 
integra o Fórum Campinas pela Paz, aberto no 
último dia 30 de abril. 
 
Para isso, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos criou um grupo no Facebook, no 
qual pais e filhos puderam postar suas 
brincadeiras favoritas. Desde contar histórias 
para os seus pequenos como um jogo de 
tabuleiro, uma interpretação teatral, uma 
partida de videogame, enfim, coisas que se faz 
em casa para desfrutar os bons momentos 
com as crianças. 
 
De acordo com a secretária Eliane Jocelaine 
Pereira, um fato que mereceu atenção de 
todos e que faz total diferença na qualidade 
das brincadeiras, é a forma como o adulto 
intervém e se relaciona com a atividade. “Por 
isso, mesmo neste período de isolamento 
social, mantivemos a Semana do Brincar e 
contamos com a participação ativa dos pais. 
Afinal, o adulto, mais experiente, ao brincar 
junto com as crianças, enriquece a fantasia  

 
trazendo e propondo a continuidade da 
brincadeira com um repertório cultural que as 
crianças sozinhas ainda não possuem”, 
ressaltou. 
 
As atividades tiveram início na segunda-feira, 
dia 18 de maio e 2020. A proposta foi que mãe, 
pai e irmãos se reunissem para brincar juntos. 
Os avós que estavam distantes também 
puderam participar enviando como 
interagiram com os netos neste período de 
isolamento social. 
 
A ideia central da semana foi a de usar as 
brincadeiras como ferramentas de educação 
para a paz e sua importância no 
desenvolvimento da primeira infância. A 
semana campineira integra-se ao Movimento 
pelo Brincar, criado em 1996, na Suíça, e 
comemorado em 28 de maio, data 
reconhecida pela Unesco. O Movimento se 
espalhou pelo mundo e foi ampliado para a 
Semana Mundial do Brincar, desde 2009. 
 
As ações da Semana do Brincar organizada 
pela Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, em parceria com organizações que 
atuam na proteção à infância e construção da 
paz estão em consonância com um eixo 
exclusivo do Plano da Primeira Infância 
Campineira (PIC). 
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Para a coordenadora do PIC, Jane Valente, é 
muito importante reconhecer o brincar como 
direito fundamental para orientar as ações do 
poder público, com o intuito de promover 
espaços e tempos para as brincadeiras, acesso 
a brinquedos e a ambientes ricos em 
possibilidades imaginativas. 
 
“As crianças têm o direito de brincar e de 
escolher seus brinquedos, brincadeiras e 
parceiros. Brincar garante que a criança faça 
suas escolhas. Escolha seus parceiros, temas e 
regras. Durante as brincadeiras as crianças se 
expressam, vivenciam sentimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
compartilham situações imaginárias, exploram 
o mundo ao seu redor, participam e recriam a 
cultura lúdica, encontrando sentidos para seu 
universo”, reforçou. 
 
A Semana Municipal do Brincar foi instituída 
no calendário oficial de evento de Campinas 
em 2018, pela Lei nº 41/18. Desde então, a 
programação ocorre anualmente na semana 
de 28 de maio, Dia Mundial do Brincar. Com a 
necessidade do isolamento social, neste ano, 
as atividades ocorreram virtualmente ao longo 
da segunda quinzena de maio. 
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O “Fórum Virtual Campinas pela Paz - 2020” 
teve uma consulta pública aberta aos 
profissionais de arte e cultura e às 
organizações da sociedade civil que atuam na 
construção da Cultura de Paz e na defesa dos 
Direitos Humanos. O objetivo foi o de que os 
interessados apresentassem propostas que 
comporiam um Banco de Ideias de Atividades 
Virtuais, tendo como tema a Cultura de Paz e 
Direitos Humanos e 26 subtemas (veja no final 
da matéria). 
  
O texto da consulta pública foi publicado na 
página 2 da edição do Diário Oficial do 
Município, nesta segunda-feira, dia 18 de 
maio, e pode ser acessado no site. 
  
Devido à necessidade de isolamento social 
gerado pela prevenção à contaminação pela 
Covid-19, esta edição do Fórum Campinas pela 
Paz, que seria realizado de forma presencial 
entre os dias 29 de abril e 2 
 
 
 
 

 
 
 de maio, está sendo reprogramada para 
ocorrer de forma virtual. Foram utilizados 
recursos tecnológicos disponíveis como mídias 
sociais para lives, publicação de vídeos, salas 
virtuais e videoconferências (webinário). 
  
A consulta pública aos artistas ficou aberta até 
o dia 31 de maio. As atividades inscritas 
puderam integrar a programação cultural on-
line, principalmente as autorais ou de domínio 
público que estão em total consonância com a 
temática do evento. 
  
Os artistas poderão usar diferentes linguagens: 
artesanato, comunicação digital, hip hop, 
culturas tradicionais e/ou populares, gestão 
cultural, leitura e literatura, patrimônio e 
memória, gastronomia, circo, dança, música, 
teatro, artes visuais, cinema e audiovisual. 
Para isso, puderam utilizar suportes como 
gravações de esquetes, curtametragens, 
apresentações artísticas, contação de 
histórias, aulas, rodas de conversa, seminários, 
palestras e textos relacionados às linguagens 
acima. 
  
Os profissionais de arte e cultura e as 
organizações da sociedade civil que tiveram 
interesse em apresentar propostas puderam 
enviar e-mail para o endereço 
eletrônico centraldh@campinas.sp.gov.br, aos 
cuidados de Fórum Paz. O arquivo deveria 
conter a identificação do autor(a) ou do 
representante da organização da sociedade 
civil com: nome completo; RG.; telefone de 
contato; e e-mail, além da área de atuação 
artística e cultural ou de atuação da 
organização; indicação do subtema com o qual 
a proposta irá dialogar; indicação da 
linguagem e da modalidade e descrição da 
proposta. 
 

http://centraldh@campinas.sp.gov.br/
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A última semana do mês de maio teve uma 

atividade da “Semana do Brincar – A paz em 

língua de brincar” voltada aos servidores 

públicos. Foi a terceira edição do “Pais e Filhos 

no Paço”, mas, neste ano, devido à necessidade 

de isolamento social, a ação ocorreu 

virtualmente, por meio de um grupo criado no 

Facebook, que pode ser acessado em 

https://www.facebook.com/groups/pazemling

uadebrincar/ . 

  

A proposta para este ano foi a de que os 

servidores públicos que trabalham no Paço 

Municipal enviassem via Facebook vídeos, 

fotografias e mensagens de atividades lúdicas 

que fizeram com seus filhos durante o período 

de quarentena.  

 

Mãe de três filhos, a servidora Carla Cristina de 

Almeida que é chefe de setor de Gestão de 

Pessoas da Secretaria de Assistência Social, 

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 

contou que participou das duas edições 

anteriores do Pais e Filhos no Paço. 

  

  

“Eles gostaram muito de conhecer o meu local 

de trabalho porque sempre que saio pra 

trabalhar me perguntam onde vou. E conhecer 

onde passo o dia foi interessante para eles. 

Principalmente para o João Pablo que agora 

está com 5 anos. Eu também trouxe a 

Giovanna, de 11 anos, e a Manuela, de 7 anos.” 

   

Carla também comentou que achou essa 

iniciativa muito válida e que, neste ano, 

também irá garantir a participação dos seus 

filhos de forma virtual. “As crianças gostam 

muito de brincar de show de talentos. Vou 

gravar um vídeo de um desses momentos de 

descontração em família e enviar ao grupo do 

Facebook na próxima semana”, afirmou. 

   

Semana do Brincar 

  

A terceira edição da Semana do Brincar trouxe 

como tema “Brincadeira não tem época”. E, 

todas as atividades foram realizadas 

virtualmente. A ideia foi usar o momento de 

isolamento social para incluir brincadeiras de 

todos os tempos na rotina da família. A ação 

integrou o Fórum Campinas pela Paz, aberto no 

último dia 30 de abril. 

   

Para isso, a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 

Humanos criou um grupo no Facebook, que 

pode ser acessado 

em https://www.facebook.com/groups/pazem

linguadebrincar/, no qual pais e filhos, avós, 

tios, tias, madrinhas e padrinhos, irmãos, 

puderam postar suas brincadeiras favoritas. 

Desde contar histórias para os seus pequenos 

https://www.facebook.com/groups/pazemlinguadebrincar/
https://www.facebook.com/groups/pazemlinguadebrincar/
https://www.facebook.com/groups/pazemlinguadebrincar/
https://www.facebook.com/groups/pazemlinguadebrincar/
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como um jogo de tabuleiro, uma interpretação 

teatral, uma partida de videogame, enfim, 

coisas que se faz em casa para desfrutar os 

bons momentos com as crianças. 

  

As atividades tiveram início no último dia 18 de 

maio. As ações da Semana do Brincar 

organizada pela Secretaria de Assistência 

Social, em parceria com organizações que 

atuam na proteção à infância e construção da 

paz, estão em consonância com um eixo 

exclusivo do Plano da Primeira Infância 

Campineira (PIC). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Semana Municipal do Brincar foi instituída no 

calendário oficial de evento de Campinas em 

2018, pela Lei nº  41/18. Desde então, a 

programação ocorre  anualmente na semana 

de 28 de maio, Dia Mundial do Brincar. Com a 

necessidade do isolamento social, neste ano, as 

atividades ocorrerão virtualmente ao longo da 

segunda quinzena de maio. 
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A Prefeitura convocou os 50 primeiros      
candidatos aprovados no processo seletivo     
simplificado para agente de ação social que se        
autodeclararam pretos ou pardos, para     
participarem da avaliação presencial junto à      
Comissão de Heteroidentificação, que foi     
realizada na segunda e terça-feira, dias 22 e        
23 de junho, na Estação Cultura. O certame        
prevê a contratação de 25 profissionais que       
vão atuar na Secretaria de Assistência Social,       
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. 
  
A heteroidentificação é uma avaliação     
presencial feita por uma comissão para      
confirmar visualmente se o candidato se      
enquadra na autodeclaração realizada para a      
cota. O resultado desta etapa do processo       
seletivo será publicada no Diário Oficial, que       
pode ser acessado   
em www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/, 
de quinta-feira, 25 de junho.  
  
O responsável pela Coordenadoria de     
Promoção da Igualdade Racial (Cepir), Sérgio      
Max de Almeida Prado, viu essa etapa como        
um avanço na luta para promover a igualdade        
de oportunidades. “O processo pioneiro no      
município de Campinas atende o anseio da       
comunidade negra. É uma ação afirmativa      
que consta no Plano Municipal de Promoção       
da Igualdade Racial elaborado nesta     
Administração”, comemorou Almeida Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse foi o primeiro processo de seletivo       
realizado com a aplicação da Lei      
Complementar nº 250 de dezembro de 2019,       
que estabeleceu cotas raciais para negros nos       
concursos e processos seletivos da Prefeitura. 
  
Mais de 2,8 mil candidatos disputaram as 25        
vagas que estão sendo oferecidas. Deste      
total, 952 disputaram vagas da cota racial e        
cinco para pessoas com deficiência, após      
análise dos laudos enviados. 
  
Os agentes serão contratados pelo prazo de       
até 12 meses, sem possibilidade de      
prorrogação. O salário desses profissionais     
será de R$ 2.690,79, além do auxílio       
alimentação de R$ 1.041,51 e vale transporte       
nos mesmos moldes do pago aos servidores       
municipais. 
 

 
 

http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/
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Campinas foi o primeiro município do Estado 
de São Paulo e o segundo do Brasil  a aderir ao 
Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). 
Todos os trâmites para a adesão foram feitos 
pela Coordenadoria de Políticas Públicas para 
a Juventude da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH). 
  
A participação no Sinajuve garante ao 
município vários benefícios para 
implementação de políticas públicas para a 
juventude. Entre as vantagens estão a oferta 
de cursos de capacitação aos gestores, 
prerrogativas em relação à informação e 
planejamento, além da disponibilização de um 
mapa com a geolocalização dos 
estabelecimentos promotores de políticas 
públicas destinadas a esse público no País. 
  
A secretária Nacional de Juventude, Jayana 
Nicaretta da Silva, via assessoria, ao comentar 
a adesão de Campinas, afirmou que o Sistema 
é uma inovação para a política de juventude. 
“O Sinajuve permite que o Brasil alcance outro 
patamar em nível mundial. É uma 
oportunidade que temos de integrar a política 
pública de âmbito nacional com os demais 
entes federados e 
 

 
a sociedade civil organizada, alcançando, com 
isso, nossa missão como Secretaria Nacional 
da Juventude." 
 
Conforme o coordenador de Políticas Públicas 
para a Juventude, Felipe Gonçalves, integrar 
esse sistema é de suma importância para o 
município. “O Sinajuve é uma importante 
ferramenta de articulação de políticas públicas 
de juventude com as esferas de governo 
Estadual e Federal, para construção, 
aprimoramento e melhor aplicação de 
iniciativas para a população jovem. O fato de 
ser o primeiro município do Estado de São 
Paulo e segundo do Brasil a realizar a adesão 
ao Sistema Nacional de Juventude reafirma 
nosso pioneirismo e compromisso com 
aqueles que contam com o serviço público”, 
comentou. 
 
Diretrizes do Sistema 
  
O Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013) 
estabelece o Sistema Nacional de Juventude 
como forma de articulação e organização da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e da sociedade civil para promoção 
de políticas públicas para este segmento da 
população. 
  
O Sinajuve tem como diretrizes a 
descentralização de ações e cooperação entre 
os diferentes entes federativos (União, 
Estados, Distrito Federal e municípios), 
respeitando a diversidade regional e 
territorial. Prevê também a promoção da 
participação social, especialmente dos jovens, 
na formulação, na implementação, no 
acompanhamento, na avaliação e no controle 
social das políticas públicas de juventude. 
Além da transparência e ampla divulgação dos 
programas, das ações e dos recursos das 
políticas públicas de juventude. 
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Campinas integra o restrito grupo de 
municípios que compõem a Rede Brasileira 
Urban95. A iniciativa reúne cidades de todo o 
País com o objetivo de fortalecer, incrementar 
e desenvolver programas e políticas públicas 
para a primeira infância no Brasil. 
   
Lançado na terça-feira, dia 7 de julho, o projeto 
foi resultado da parceria entre a Fundação 
Bernard Vanleer e o Instituto Cidades 
Sustentáveis. Além de Campinas, a rede inclui 
outros dez municípios brasileiros que 
apresentam práticas inovadoras na área da 
primeira infância. 
   
Durante o lançamento que ocorreu por 
videoconferência houve a formalização dessa 
parceria com a Fundação e com o projeto 
Cidades Sustentáveis. O evento contou com a 
participação do vice-prefeito Henrique 
Magalhães Teixeira e da secretária municipal 
de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 
  
De acordo com o vice-prefeito, “a primeira 
infância é um momento crucial da vida de cada 
um de nós como seres humanos. A atenção do 
município em relação ao tema, somando-se a 
instituições parceiras de tamanha qualidade, 
demonstra o envolvimento, a valorização e a 
seriedade com que Campinas vem trabalhando 
a questão. Foi emocionante ver o entusiasmo 
das pessoas com o lançamento do Projeto  

 
Urban95, agora no Brasil", afirmou Henrique 
Magalhães Teixeira. 
  
Para a secretária, integrar esse projeto vai 
permitir mudanças palpáveis para a cidade. 
“Isso significa pensar uma cidade mais 
amigável e inclusiva para as crianças na 
primeira infância, promovendo mudanças nos 
espaços públicos e nas oportunidades que 
moldam os primeiros seis anos da vida das 
crianças”, evidenciou Eliane Jocelaine. 
  
O projeto apoiará os municípios na realização 
de um diagnóstico detalhado sobre a 
experiência e acesso de crianças e bebês às 
cidades, oferecendo dados que poderão 
embasar a construção de políticas públicas 
mais acertadas para a primeira infância e 
alinhadas a outras agendas estratégicas locais. 
   
Além disso, pretende apoiar a implementação 
e monitoramento de planos municipais pela 
primeira infância, com mecanismos que 
garantam a contínua priorização dessa agenda 
pelos gestores públicos. 
  
A Primeira Infância em Campinas 
  
A coordenadora do Plano pela Primeira 
Infância Campineira (PIC), Jane Valente, 
entende que estar entre as 11 cidades 
brasileiras convidadas a participar, em rede, de 
um projeto de uma cidade amigável para a 
primeira infância é trabalhar o presente e o 
futuro do município. 
   
“Tudo o que tenho estudado e conhecido 
desses projetos aplicados em municípios da 
Europa, bem como, da América Latina é 
esperançoso. É a validação de uma nova forma 
de fazer gestão. Uma gestão que trabalha na 
raiz das questões que enfrentam a 
desigualdade social de forma intersetorial. O 
conhecimento precisa estar a serviço do 
desenvolvimento humano”, argumentou. 
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Campinas finalizou o PIC em 2018. O plano tem 
como proposta central integrar os serviços 
existentes no município com as diversas 
políticas públicas setoriais. O documento 
expressa o compromisso de pensar e planejar 
a cidade para as crianças de zero a seis anos de 
idade para os próximos dez anos. 
  
O material foi elaborado de forma articulada 
entre as diversas esferas do poder público e da 
sociedade civil tendo em vista a defesa, 
promoção e realização dos direitos da criança. 
O PIC visa ainda tornar Campinas uma cidade 
amigável, onde as crianças pequenas tenham 
espaços, equipamentos e brinquedos 
planejados para elas, ou seja, totalmente 
alinhado com o objetivo da Rede Urban95. 
  
Avanços na Rede 
  
Nos últimos anos, o município tem qualificado 
a rede de serviços para atender as crianças na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
primeira infância. Entre os avanços 
implementados nesta Administração estão o 
abrigo feminino para acolher mulheres e seus 
filhos; a Casa da Gestante que atende grávidas 
em situação de rua, a ampliação do número de 
casas lares além da manutenção de dois 
serviços de acolhimento em família 
acolhedora e de acolhimento institucional. 
Neste governo também foram implantados 
cinco parques infantis inclusivos nas diferentes 
regiões da cidade. E, em parceria com a 
Unicamp e apoio técnico da Fundação Bernard 
Vanleer, está implementando o Observatório 
da Primeira Infância. 
   
Os dados serão fornecidos pelas Secretarias 
Municipais de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos; Saúde e 
Educação. A fase de definição de indicadores 
para as políticas públicas da primeira infância 
está prevista para ser finalizada até dezembro 
deste ano. 
 



       FÓRUM LANÇA LIVRO SOBRE CULTURA DE PAZ E ALTRUÍSMO EM LIVE – 29/07/2020 
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O Fórum Virtual Campinas pela Paz, realizado 
pela Prefeitura de Campinas, entre os meses de 
junho a dezembro, lança o livro “Eu Não Vou 
Perturbar Sua Paz – Dialética sobre Cultura de 
Paz e Altruísmo”. A obra será apresentada 
durante live que ocorre nesta quarta-feira, dia 
29 de julho, às 18h30 pelo youtube 
(https://youtu.be/lBp4QZfJVlc) 
  
O evento virtual contará com a participação da 
autora, Eliane Jocelaine Pereira, secretária 
municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, da diretora e 
representante da Unesco no Brasil, Marlova 
Jovchelovitch Noleto e da integrante da Equipe 
Brasil do Projeto Living Peace International, 
Glaucya Maria Lopes Lino e terá mediação do 
psicólogo Leonardo Duart Bastos.  
  
Com a afirmação de que não há paz sem 
direitos humanos, a autora conduz os leitores à 
compreensão do trabalho individual e coletivo 
que deve ser feito. A cada capítulo do livro, a 
amplitude desse conceito se impõe como 
campo de defesa por todos. Assim, o leitor é 
interpelado acerca do compromisso de cada 
um com o país e a cidade em que vive, e propõe 
caminhos para alcançar uma sociedade mais 
coesa e altruísta. 
  
A tônica do altruísmo como método transversa 
a totalidade desta obra, com abordagens que 
demonstram as inúmeras possibilidades de 
contribuição na construção de um mundo 
melhor, em que a cultura de paz pavimente a 
garantia de direitos humanos, a igualdade e a 
equanimidade para o desenvolvimento social, 
cultural e econômico do país.  
  
Para a autora é preciso romper as barreiras do 
individualismo, enxergando dentro de uma 
sociedade sistêmica e interdependente, em 
que os mínimos atos do cotidiano podem 
interferir no resultado de inúmeras vidas. O  
 

diálogo entre o público e o privado, e o convite 
feito para se compartilhar a responsabilidade 
pelas agruras do mundo, evidencia-se de forma 
singela em histórias e situações vivenciadas por 
muitos.  
  
Participam  
 

 
 
Eliane Jocelaine Pereira  
Autora do Livro “Eu Não Vou Perturbar Sua Paz 
– Dialética sobre Cultura de Paz e Altruísmo”, 
Advogada, Servidora Pública, Secretária 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura 
de Campinas 
  
Glaucya Maria Lopes Lino  
Mestre em Educação, Professora e 
Coordenadora Pedagógica na Prefeitura do Rio 
de Janeiro, Integrante da Equipe Brasil do 
Projeto Living Peace International, 
Embaixadora de Paz pelo Círculo Universal de 
Embaixadores de Paz 
  
Marlova Jovchelovitch Noleto  
Mestre em Serviço Social, Diretora e 
Representante da UNESCO no Brasil 
  
Leonardo Duart Bastos 
Psicólogo, Coordenador de Projetos da Cáritas 
Arquidiocesana e Diretor do CEI Campinas 
  
Endereços de transmissão da Live:  
  
https://www.facebook.com/campinaspelapaz/

 



       PREFEITURA ABRIU 120 VAGAS NO PROCESSO SELETIVO PARA O JUVENTUDE 
CONECTADA - 12/08/2020 
 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 
 

 
 
 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
abriu inscrições para novo processo seletivo do 
programa socioeducativo Juventude 
Conectada, com 120 vagas voltadas para jovens 
com idade entre 15 e 29 anos que residam em 
Campinas. 
  
As inscrições são gratuitas e serão realizadas 
exclusivamente pela internet. O limite será de 
3 mil inscritos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 
  
Os candidatos aprovados irão atuar como 
bolsistas do programa num dos 27 telecentros 
instalados nas diferentes regiões da cidade.  
 
A proposta é incentivar a participação desse 
jovem em atividades relacionadas ao 
atendimento ao público, informática, às 
tecnologias de informação e comunicação e a 
cultura digital. 
 
O objetivo central do Juventude Conectada é 
promover a inclusão social dos jovens por meio 
da inclusão digital com o propósito de afastá-
los do mercado de trabalho informal, 
proporcionando-lhes melhores condições de 
empregabilidade. Os jovens também são 
estimulados a frequentar o ensino básico 
obrigatório e participar de outras atividades 
socioeducativas. 
  
Para que possam se dedicar às atividades 
educativas culturais e de lazer e melhorar as 
condições socioeconômicas, os participantes 
recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ R$ 
551,81 ao mês, equivalente a 152,60 Unidades 
Fiscais de Campinas (UFCI’s). Além disso, os 
bolsistas participam de oficinas e de ações que 
visam fomentar novos empreendimentos. 
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       CAMPINAS GANHA ABRIGO PARA SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E  
       EMERGENCIAL - 09/04/2018 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
O abrigo emergencial Zilda Arns foi 
inaugurado na manhã da segunda-feira, dia 9 
de abril, pelo prefeito de Campinas, Jonas 
Donizette. Com capacidade para atender 30 
pessoas, é um serviço que vai dar apoio às 
famílias em eventuais situações de 
calamidade pública e emergência, como 
incêndios, desabamentos, deslizamentos, 
alagamentos ou pessoas removidas de áreas 
consideradas de risco.     
 
O prefeito Jonas Donizette afirmou que o 
espaço mostra que Campinas é uma cidade 
resiliente e que se prepara para 
acontecimentos imprevistos. “O abrigo Zilda 
Arns foi construído para abrigar pessoas por 
um período de tempo até que reconstruam 
suas vidas. Possui beliches, camas, 
travesseiros, roupas de cama, mesa e banho e 
tem 1.472 metros quadrados, com área 
interna de 560 metros quadrados. É mais uma 
ação do programa 'Campinas em Movimento - 
50 Dias de Entregas”'.     
 
Para a secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, a 
inauguração foi de grande satisfação, não 
somente para ela, mas para todas as pessoas 
da secretaria que já há algum tempo 
planejavam criar um equipamento do tipo.  

“Esse equipamento representa a efetivação da 
política de assistência social e, acima de tudo, 
o compromisso, a sensibilidade e a proteção 
social voltada a famílias que precisarão dese 
serviço. O serviço leva o nome especial da 
doutora Zilda Arns que possui tanta 
representatividade em nosso País e trabalhava 
pela promoção da paz e pelo 
desenvolvimento da primeira infância, duas 
bandeiras abraçadas por essa gestão”, afirmou 
a secretária.    
 
 
O evento teve a presença da sobrinha de Zilda 
Arns, Lilian Arns, que veio do município de 
Forquilhinha, em Santa Catarina, para a 
inauguração. “O prefeito prova com essa 
atitude que é um prefeito inteligente, pois, 
Dra. Zilda sempre falava que o gestor 
inteligente é aquele que investe na infância, 
se preocupa com a infância e ouve seus 
técnicos”. Lilian também trouxe uma novidade 
aos presentes. Contou que a servidora Jane 
Valente, coordenadora do Plano Municipal 
para Primeira Infância Campineira (PIC) e ex-
secretária de Assistência Social do município 
de Campinas, receberá um prêmio por sua 
atuação em prol da primeira infância, na 
cidade natal de Zilda.   
  
Abrigo  
 
Na entrada do abrigo, o prefeito conversou e 
posou para fotos com participantes do 
programa Parceiros da Cidade – Mão Amiga, 
que oferece formação em jardinagem e 
paisagismo para pessoas em situação de rua. 
A equipe do programa foi responsável por 
preparar o jardim da entrada do abrigo. Jonas 
Donizette conversou ainda com voluntárias da 
Pastoral da Criança de Campinas que vieram 
acompanhar Lilian Arns.    
 
Também participaram da inauguração 
vereadores, deputados e os secretários  
 



       CAMPINAS GANHA ABRIGO PARA SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E  
       EMERGENCIAL - 09/04/2018 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

municipais do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Rogério 
Menezes, e Comunicação, Guilherme Fabrini; 
além do presidente do Camprev, Dr.  José 
Ferreira Campos Filho.   
 
Para inauguração do abrigo Zilda Arns foi feito 
um investimento de R$ 130 mil usados na 
adequação do espaço. A unidade será auto-
gerida pelas famílias, que vão organizar a 
rotina durante o período em que estiverem no  
abrigo. As famílias vão receber as providências 
básicas, como o cartão nutrir emergencial, e, 
se necessário, vestuários. Há banheiros 
feminino e masculino adaptados, quatro 
quartos com beliches, um quarto para pessoas 
idosas, salas de atendimento, de reuniões, de 
TV e de convivência. Tem ainda cozinha, 
refeitório, almoxarifado, dois depósitos, 
guarda-volumes e rouparia. Na área externa, 
de 912 metros quadrados, há uma quadra e 
um jardim.     
 
A equipe que atua no abrigo realiza 
articulações com as políticas públicas e redes 
sociais de apoio para prover as necessidades e 
promover o acesso aos serviços e benefícios 
socioassistenciais necessários às  Zilda Arns   
Dra. Zilda Arns Neumann foi médica pediatra 
e sanitarista, fundadora e coordenadora 
internacional da Pastoral da Criança,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundadora e coordenadora nacional da 
Pastoral da Pessoa Idosa – organismos de 
ação social da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Médica, foi também 
representante titular da CNBB,do Conselho 
Nacional de Saúde e membro do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES). Nascida em Forquilhinha (SC), 
residia em Curitiba (PR), mãe de cinco filhos e 
avó de dez netos. 
 

Dra. Zilda Arns Neumann recebeu o título de 
Cidadã Honorária de 11 estados e 37 
municípios brasileiros, 19 prêmios (nacionais 
e internacionais) e dezenas de homenagens 
de governos, empresas, universidades e 
outras instituições, pelo trabalho realizado na 
Pastoral da Criança. Morreu vítima do 
terremoto ocorrido na cidade de Porto 
Príncipe, Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010.  

 



        SEGUNDA CASA DE PASSAGEM É ENTREGUE EM CAMPINAS 
          UNIDADE PODE RECEBER ATÉ 25 MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA - 25/10/2019 

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
A Casa de Passagem Efraim foi entregue na 
quarta-feira 23 de outubro em Campinas. A 
unidade, que faz parte do Programa Centro 
Vivo, é a segunda da cidade. A primeira foi 
inaugurada em 2013, no bairro Guanabara.  
 
Segundo a Prefeitura, a Casa Efraim oferece 
25 vagas em sistema de abrigo provisório para 
homens ou mulheres adultos em situação de 
rua até que eles possam voltar para as 
famílias ou arrumarem um emprego ou até 
conquistarem a própria moradia. O tempo 
máximo de permanência no local vai ser de 
seis meses.  
 
Ainda de acordo com a Administração 
Municipal, as pessoas só vão poder ser 
encaminhadas para a casa de passagem pelos 
serviços da rede socioassistencial de 
Campinas. A gestão do local vai ser executada 
pela entidade Uniasec (União de Amor, Ajuda 
e Salvação em Cristo), por meio de um termo 
de colaboração e financiamento da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo o prefeito de Campinas, Jonas 
Donizette (PSB), o objetivo da casa vai ser 
promover a reinserção social, comunitária e 
familiar das pessoas.  
 
Para a secretária de Assistência Social, Pessoa 
com Deficiência e Direitos Humanos de 
Campinas, Eliane Jocelaine Pereira, os 
moradores da casa de passagem vão receber 
condições para que desenvolvam 
independência e autocuidado.  
 
A Casa de Passagem Efrain fica localizada na 
Avenida Barão de Monte Alegre, número 454, 
na Vila Teixeira.  
 



       CASA LAR AMPLIA A REDE MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO - 31/10/2019 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette 
(PSB), entregou ontem, no distrito de Barão 
Geraldo, a 17ª unidade da Casa Lar — um 
espaço que tem como objetivo acolher 
crianças e adolescentes, de zero a 17 anos e 
11 meses, vítimas de violência doméstica e 
que são afastados do convívio familiar por 
meio de uma medida de proteção judicial. 
Assim como as demais residências do tipo, a 
Casa Lar de Barão Geraldo é o que mais se 
aproxima do ambiente familiar. 

 

Além de ser uma casa convencional, com sala, 
quartos e cozinha, a estrutura foi montada de 
forma que seus moradores possam seguir uma 
rotina familiar tradicional, com direitos, 
deveres e obrigações, como ir à escola, fazer 
supermercados e passear em parques. Ao 
todo, a nova unidade tem capacidade para 
abrigar até 10 crianças e adolescentes. 

 

Todas as unidades residenciais do programa 
contam também com profissionais que vivem 
nas casas para cuidar das crianças e jovens. No 
caso do espaço inaugurado ontem, em Barão 
Geraldo, ele terá equipe de profissionais 
composta por duas “mães sociais”, uma 
cuidadora de apoio, uma coordenadora, um 
psicólogo e um assistente social. O custo de 
manutenção do local será R$ 600 mil por ano. 

 

De acordo com Jonas, a casa tem como 
objetivo amenizar o sofrimento das crianças 
separadas de suas famílias. “Nós temos hoje 
176 crianças atendidas nas Casas Lares de 
Campinas. Ao todo, a nossa rede de proteção 
tem capacidade para atender 400 pessoas e 
hoje temos 375 jovens sendo atendidos. É um 
duro retrato da sociedade. Cabe à Prefeitura 
procurar fazer o melhor possível para 
amenizar esse problema”, comentou. 

 

De acordo com a secretária municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Joceliane Pereira, o 
modelo de acolhimento nunca é a primeira 
medida buscada pela Prefeitura para a 
proteção da criança. Segundo ela, os primeiros 
esforços são para que a criança fique com uma 
família, biológica ou extensa. “Se precisar ficar 
em acolhimento, a Casa Lar é a reprodução 
mais próxima de um ambiente familiar. Quem 
vem para cá são as crianças com menos 
chance de adoção ou que ainda podem 
retornar para sua família de origem. É um 
serviço importantíssimo e que trabalha a 
autonomia, o desenvolvimento e o 
protagonismo desses jovens, ajudando eles a 
ter um futuro digno”, ressaltou. 

 

Acolhimento 

Os serviços de acolhimento de Campinas são 
geridos pela Secretaria de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e 
executados por entidades socioassistenciais 
conveniadas com o poder público. 

 

A modalidade Casa Lar foi implantada no 
município em 2009. Além dela, Campinas 
conta com mais quatro modalidades de 
acolhimento para crianças e adolescentes: 
dois serviços de acolhimento familiar, seis 
abrigos, uma casa de passagem e duas 
repúblicas para jovens, totalizando 400 vagas. 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/10/campinas_e_rmc/877346-casa-lar-amplia-a-rede-municipal-de-acolhimento.html


       REGIÃO NORTE GANHA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS     
04/12/2019 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
 
O Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social Norte – Creas Norte - foi 
inaugurado na quarta-feira, dia 4 de 
dezembro, em Campinas, pelo vice-prefeito 
Henrique Magalhães Teixeira. Esta foi a quinta 
unidade de Creas que oferece orientação 
jurídica, acolhimento e diagnóstico, além de 
toda a articulação com a rede 
socioassistencial, assistente social e psicólogo. 
A capacidade de atendimento é de 80 
famílias/mês. 

 
Henrique Magalhães Teixeira ressaltou a 
importância e extensão das parcerias com as 
instituições públicas e do terceiro setor para o 
sucesso do trabalho e lembrou que este foi o 
quarto equipamento do tipo inaugurado nas 
gestões do prefeito Jonas Donizette. “É o 
momento de reconhecer o trabalho que está 
sendo feito. Estamos no caminho correto. Este 
é um serviço de média complexidade que 
exige muito equilíbrio emocional dos 
servidores que tratam de questões difíceis 
trazidos pela população. É uma vocação e é 
preciso ter grandes qualidades para realizar 
esta função”. 

  
 
 
 
 

 
Antes, a população da região norte era 
atendida pelo Creas leste, que acumulava a 
gestão das duas regiões, leste e norte. O Creas 
atende a mulheres, idosos, crianças e 
adolescentes que sofrem com o abandono, 
exploração financeira, trabalho infantil, 
negligência e violências física, sexual e 
psicológica. 

  
Segundo a secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, o Creas 
Norte foi uma conquista muito grande para o 
município, num momento em que a política de 
assistência social precisa ser muito fortalecida. 
“Campinas está avançando nas políticas 
públicas de assistência que, na medida do 
possível, estão sendo ampliadas e recebendo 
investimentos, mesmo em um cenário de crise 
econômica”, afirmou. 

 
Eliane também ressaltou o papel importante 
que os servidores exercem para os cidadãos. 
“Nossos funcionários são nosso maior 
patrimônio para que possamos ter serviços de 
alcance e qualidade para toda a população de 
Campinas em vulnerabilidade social que deles 
necessitem. O Creas é uma unidade 
fundamental para que possamos combater as 
violações de direitos e as violências e ter um 
espaço de escuta e de atendimento protetivo 
aos indivíduos e as famílias”. 

 
Os Creas funcionam em estreita articulação 
com o Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, conselhos tutelares e 
outras organizações de defesa de direitos. 
Também se articulam com os demais serviços 
socioassistenciais e com outras políticas 
públicas. 

 
 
 
 

 



       REGIÃO NORTE GANHA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS     
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       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
O Creas Norte terá parcerias com as 
instituições: Ação Forte, Centro Promocional 
Tia Ileide – CPTI, Associação Beneficente 
Direito de Ser, Sociedade Educativa de 
Trabalho e Assistência – Seta e Assistência 
Social da Paróquia do Sagrado Coração De 
Jesus. 

 
A unidade está localizada na Avenida Brasil, 
1.987, Jardim Guanabara. Ela será coordenada 
pela psicóloga Paula Westim. A equipe 
também é composta por assistentes sociais, 
psicólogos, assessor jurídico e profissionais da 
área administrativa. 

 
 

 
 

  
 

 
Com essa nova unidade, Campinas passa a ter 
Creas nas cinco regiões da cidade. 

  
O primeiro Creas implantado em campinas foi 
o Creas Leste no ano de 2008. O segundo foi o 
Sul, inaugurado em 2014. O terceiro, 
Noroeste, foi inaugurado em 2015. O quarto, 
o Sudoeste, foi inaugurado em 2017. 
Atualmente, os outros quatro Centros de 
Referência Especializados atendem 2.047 
famílias por mês. 

 

 



       BANHEIROS PÚBLICOS DA 13 DE MAIO PASSAM A FUNCIONAR NO CENTRO DE   
CAMPINAS - 17/12/2019 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
Os banheiros públicos de Campinas, 
instalados na Rua 13 de Maio, na Praça Rui 
Barbosa, centro da cidade, passaram a 
funcionar para a população a partir da quarta-
feira, 18 de dezembro. Ficam aberto todos os 
dias, das 6h às 22h. O prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, fez uma visita técnica no 
local, acompanhado de secretários municipais 
e funcionários dos setores envolvidos na 
implantação dos sanitários. 
 
A instalação dos banheiros faz parte de um 
conjunto de ações de requalificação para o 
centro da cidade, o “Centro Vivo” e vem 
atender a uma reivindicação antiga da 
população. Foi viabilizado em conjunto pelas 
Secretaria de Serviços Públicos, Setec e 
Sanasa. 
 
“As pessoas sabem que ter esse banheiro 
público é uma reivindicação antiga da 
população. Fizemos muito bem feito, mas 
precisamos manter limpo. Quero pedir a 
colaboração para que as pessoas ajudem a 
manter o local conservado e limpo”, disse o 
prefeito Jonas Donizette.  
 
Os sanitários foram instalados em três 
contêineres metálicos, decorados e com ar-
condicionado. Há um feminino e um 
masculino, cada um deles com seis cabines. E 
um dividido entre sanitário família, com 
fraldário, e banheiro acessível, para pessoa 
com deficiência. A área é toda cercada e no 
pátio interno foi instalado piso intertravado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Setec instalou os contêineres. A Sanasa fez a 
ligação de água e de esgoto e a Secretaria de 
Serviços Públicos fez de um jardim no entorno 
dos sanitários. Também será responsável por 
garantir a limpeza e a manutenção do 
equipamento.  
 
O banheiro funciona das 6h às 22h. 
Inicialmente, não será cobrado o uso dos 
sanitários. A partir do ano de 2020, será 
estudada a uma pequena cobrança, ainda sem 
valor e data exata definidos. As pessoas em 
situação de rua não pagarão para usar os 
sanitários, quando passar a ser cobrado.  
 
Centro Vivo  
 
Além dos banheiros, o “Centro Vivo” inclui 
uma série de intervenções urbanas focadas 
em melhorias no Centro como 240 novos 
pontos de iluminação pública; implantação de 
21 câmeras de reconhecimento facial; reforço 
no efetivo da gm; inauguração da 2ª casa de 
passagem e instalação da 2ª casa da cidadania 
e do bagageiro.  
 



       COMITÊ INTERSETORIAL DISCUTE POLÍTICA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO  
       DE RUA - 11-02-2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
Na manhã da terça-feira, dia 11 de fevereiro, 
reunião ampliada do Comitê Gestor do Plano 
Intersetorial de Atenção à População em 
Situação de Rua de Campinas discutiu 
questões que envolvem a elaboração da 
política municipal de atendimento integral a 
esse segmento da população.  
 
O encontro reuniu os membros do Comitê 
que representam 15 órgãos da administração 
pública direta e indireta e também 
representantes de outros órgãos da sociedade  
civil organizada como a OAB 3ª Subseção de 
Campinas, a Arquidiocese de Campinas e a 
Câmara Municipal. Também participaram 
profissionais, técnicos da área, pessoas em 
situação de rua e cidadãos interessados no 
tema. Para o coordenador do Comitê Gestor,  
 

 

 
 
Mário Dino Gadioli, essa foi uma excelente 
reunião porque trouxe vários 
questionamentos das pessoas envolvidas com 
a questão. “A cada colocação feita abrimos a 
possibilidade de qualificar o nosso trabalho. 
Afinal, política pública se faz assim, ouvindo 
os protagonistas para que possamos fazer as 
adequações necessárias”, detalhou.  
 
De acordo com a diretora do Departamento 
de Operações de Assistência Social, Sílvia 
Brito, esses encontros são momentos 
importantes para dar visibilidade aos serviços 
existentes no município e também reafirmar o 
propósito de continuar avançando, além de 
colher as demandas da população. “Este é um 
espaço que aproveitamos para avançar na 
compreensão coletiva da razão de cada  
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serviço e darmos continuidade ao trabalho 
para que seja cada vez mais qualificado. 
Também é um momento de abertura onde a 
participação da população em situação de rua 
e de outros atores possibilita alcançarmos 
uma unidade no entendimento da 
complexidade desse fenômeno complexo 
multidimensional que envolve várias causas”, 
completou.  
 
As pessoas que se encontram em situação de 
rua vem de uma longa trajetória de rupturas – 
familiares, comunitárias e sociais que 
envolvem uso de substâncias psicoativas, 
desemprego e conflitos familiares, orientação 
sexual entre outras questões. Portanto, são 
situações específicas que demandam uma 
compreensão ampliada de cada problema e 
exige ações de diversas áreas para oferecer 
um novo projeto de vida a essas pessoas. 
 
“Além disso, é preciso que a pessoa em 
situação de rua se comprometa com o plano 
de atendimento elaborado em conjunto pelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
técnico de referência e se coloque no centro  
do seu plano para conseguir avançar”, 
explicou a diretora.  
 
Comitê  
 
O Comitê envolve as áreas de Saúde, 
Assistêcia Social, Habitação, Comunicação, 
Segurança Pública (Guarda Municipal), 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete 
do Prefeito, Serviços Públicos, Transporte, 
Trabalho e Renda, Verde e Meio Ambiente e 
Serviços Técnicos Gerais (Setec).  
 
Atualmente, além da participação de 
representantes dos órgãos públicos 
municipais, o comitê conta com 
representantes da Câmara Municipal, OAB 3ª 
Subseção, pessoas em situação de rua, 
Arquidiocese de Campinas, dos serviços da 
rede de atenção a essa população, Casa de 
Oração de Campinas, Fórum Direitos 
Humanos, Conselho de Segurança (Conseg) 
Centro, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU)/Proesp. 
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Mesmo em época de grave crise econômica, 
Campinas, na contramão de cidades do Estado 
de São Paulo e do Brasil, ampliou políticas 
públicas para o atendimento humanizado à 
população em situação de rua. Em 
consequência, diferentemente de outras 
grandes cidades, o número dessa população na 
cidade se mostrou proporcionalmente menor 
que em outras metrópoles. 
  
Realizado em 2019, o último levantamento 
feito pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos (SMASDH) contabilizou um total de 
822 pessoas em situação de rua na cidade. Este 
número inclui aqueles que estão nos serviços 
de acolhimento e os que estão efetivamente 
nas ruas. 
  
 A contagem abrangeu os atendidos nos 
serviços de acolhimento, abrigos e casas de 
passagem, e também aqueles que 
efetivamente pernoitam nas ruas. Essas 
situações foram consideradas porque as 
pessoas vivem em grande rotatividade, ora 
estão em acolhimento no albergue, 
 
 
 
 
 
 
  

ora retornam para a rua. É justamente essa 
mobilidade entre a rua e os serviços, e a 
fragilidade no processo de reconstrução de 
suas vidas que leva ao tratamento de 
“população em situação de rua”. 
  
 A secretária municipal de Assistência Social, 
Eliane Jocelaine Pereira, esclareceu que a 
criação do Comitê Gestor do Plano Intersetorial 
de Atenção à População em Situação de Rua de 
Campinas, a implantação de novos serviços 
como a Casa de Passagem e a instalação dos 
banheiros públicos da área central permitem 
trabalhar em duas frentes: o atendimento 
digno a essa população e a diminuição dos 
impactos para a cidade. 
  
“A situação de rua é um fenômeno secular de 
expressão das desigualdades sociais. As 
pessoas que se encontram nesta situação 
devem ser olhadas como sujeitos de direitos, e 
a solução para esse fenômeno complexo deve 
envolver o conjunto da sociedade. Por isso, em 
um país que figura entre os dez mais desiguais 
do mundo, a responsabilidade é de toda a 
sociedade”, explicou a secretária. 
  
Eliane também disse que, dentro desse 
contexto e da continuidade das ações 
intersetoriais, apesar da complexidade do 
fenômeno, Campinas mantém uma média 
histórica de dez por cento de aumento dessa 
população ao ano.  
  
A secretária também informou que, nos 
próximos meses, serão implantados o serviço 
de bagageiro para a população em situação de 
rua, a hospedaria social, a loja popular e a 
segunda Casa da Cidadania. 
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Rede de atendimento 
  
 De acordo com a nova contagem, persiste a 
linha histórica de variação de acréscimo de 10% 
ao ano, sendo que em 2019 foram 
contabilizadas 822 pessoas em situação de rua 
no município de Campinas. A contagem 
realizada em 2016 contabilizou 623 pessoas. 
  
É importante esclarecer que todas as pessoas 
em situação de rua são, ou podem ser 
assistidas pela Prefeitura de Campinas por 
meio dos serviços ofertados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e pela Rede de 
Saúde. 
 
Os serviços oferecidos servem aos diversos 
ciclos de vida de cada indivíduo e contemplam 
o processo de vinculação, aceitação de 
atendimento e inclusão em acolhimento e 
saída das ruas. A trajetória ao longo de todas 
essas etapas pode levar anos. 
  
 Para fornecer esse suporte, a rede de 
atendimento a esse público conta com 
diferentes serviços, acionados e necessários às 
diferentes fases em que o indivíduo se 
encontra. A Prefeitura oferece Abordagem 
Social de Rua e Consultório na Rua; Centros de 
Referência Especializados (Centro POP); 
Albergue; Acolhimento Institucional (Abrigos 
masculino/feminino e Casas de Passagem); 
Residências Inclusivas; Repúblicas para Jovens; 
Casa da Gestante, Programa Mão Amiga, 
Programa Recomeço, e ações do 
Departamento de Bem Estar Animal (DPBEA). 
  
Além desses serviços específicos, as pessoas 
em situação de rua, enquanto cidadãos de 
direitos, são atendidas nos Centros de Saúde, 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS) e 
Distritos de Assistência Social (DAS) e pelo 
Projeto Recâmbio. 
  

Dados da contagem 
  
O levantamento também permitiu aprofundar 
o conhecimento da população em situação de 
rua de Campinas. A contagem demonstrou que 
a relação com o uso de álcool e outras drogas e 
o grande tempo de permanência em situação 
de rua dificultam o processo de saída das ruas. 
Também foi observado que houve maior 
descentralização dessa população em período 
coincidente com a implementação do Plano 
Intersetorial de Atenção à População em 
Situação de Rua de Campinas e de 
intensificação de políticas públicas integradas. 
  
Historicamente, observa-se maior número 
dessas pessoas no centro das cidades. Em 
Campinas, esse dado não difere de outros 
municípios do Brasil ou do mundo. A região 
Leste, área central da cidade, tem a maior 
concentração - quase metade, 49% de toda a 
população - em situação de rua. Seguem-se as 
regiões norte, com 24%; sul, com 22%; 
noroeste, registrando 3%, e sudoeste, 2%. 
  
Em 2016, 60% dessas pessoas concentravam-
se na região Leste. Naquele ano, a segunda 
região com maior número de pessoas em 
situação de rua era a região Norte, com 17%, 
seguida da região Sul, com 7%. 
 
Na contagem de 2019, compreendendo a 
importância das amplas discussões sobre 
gênero, a Prefeitura incluiu o campo LGBT. Mas 
como nos anos anteriores, a predominância é 
do sexo masculino (82%), seguido do feminino 
15%. A população LGBT registrou 3% do total. 
  
Cor, raça e idade 
  
As informações sobre cor ou raça foram 
autodeclaratórias. Dentre as classificações 
estão cor ou raça preto, parda, amarelo, 
indígena, branca e sem informação. Pardos, 
com 43,6%, e pretos, 23,3%, totalizaram 67% 
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da população negra; brancos foram 31,3%. 
Indígena e amarelos juntos representam 1,7%. 
  
“A inserção desse dado considerou a 
importância da reflexão sobre o racismo 
estrutural, de forma a proporcionar análise de 
implementação de políticas de igualdade racial 
que contribuam para a redução da 
vulnerabilidade social incidente sob grupos 
raciais historicamente excluídos”, comentou 
Eliane Jocelaine. 
  
Em relação à faixa etária, o número de pessoas 
entre 25 e 39 anos foi de 42% do total da 
amostra. Em seguida estão os de 40 a 49 anos, 
somando 29%. Em terceiro lugar, 
representando 17%, vêm os de 50 a 59 anos, 
enquanto os pesquisados de 18 a 24 anos são 
6%. É possível observar que existe um grande 
número de pessoas em idade economicamente 
ativa, com faixa etária predominante entre 25 
e 49 anos, que corresponde a 71% do total. A 
porcentagem de idosos ficou em 5%. 
 
 A maioria das pessoas entrevistadas (39%) 
relatou ser munícipe. A fatia de 23,4% relatou 
ter vindo de outras cidades do Estado de São 
Paulo; um total de 12,1% é da Região 
Metropolitana de Campinas; 16,1% de outro 
Estado,  e 9,1% da capital paulista. Apenas 0,3% 
disseram ter vindo de outro país. 
  
Tempo na rua 
 
A contagem com dados de 2019 levantou que 
12% das pessoas estão em situação de rua 
entre um dia e um mês, 22% responderam 
estar na rua entre um e seis meses. Dos 
entrevistados, 20% encontram-se há mais de 
10 anos nas ruas. Estes dados demonstram que 
a oferta de políticas públicas tem sido efetiva 
para evitar a fixação dessas pessoas nas ruas. 
Também demonstram a complexidade da 
intervenção em se tratando de pessoas com 
grande tempo de permanência nas ruas. 

  
A relação que as pessoas em situação de rua 
estabelecem com o álcool e outras drogas 
dificulta o trabalho de construção de novas 
opções. Aproximadamente 8% das pessoas 
entrevistadas supostamente tem sofrimento 
psíquico,  e 6% podem ter alguma deficiência. 
“Usamos o termo supostamente porque não há 
laudo que comprove a deficiência e o problema 
psíquico”, informou a secretária. 
  
O levantamento também abordou a 
escolaridade das pessoas em situação de rua. A 
porcentagem de pessoas que não concluiu o 
ensino fundamental foi de 47%. Em 2016, esse 
número era de 54% e em 2015, de 59%. 
Também foi observado que houve aumento no 
número de pessoas com ensino médio 
e  superior com relação a 2016. 
  
Em relação ao uso de substâncias psicoativas, o 
levantamento apontou que o álcool continua 
sendo a substância de maior predileção 
utilizada pelas pessoas entrevistadas (32%), 
seguida do tabaco (25%), crack (17%), maconha 
(15%) e cocaína (11%). Comparando com a 
contagem de 2016, observou-se que o crack 
ultrapassou a maconha, saindo da quarta para 
a terceira posição. Das pessoas que 
responderam esse campo da pesquisa, 63% 
disseram que utilizam uma ou mais Substâncias 
(álcool, cocaína, maconha, crack, tabaco etc). 
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  O serviço de Acolhimento Familiar foi 

divulgado pela Prefeitura de Campinas na 

terça-feira, dia 3 de março de 2020, em evento 

organizado na capital paulista pela Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Ciesp). Campinas foi convidada para expor o 

trabalho porque o município é referência na 

área. 

 

  O evento incluiu uma oficina, dirigida para a 

proposta de desenvolver ideias e soluções 

inovadoras para três desafios temáticos ligados 

a programas sociais para crianças na primeira 

infância. Os desafios foram colocados para um 

grupo de pessoas que se inscreveram 

aleatoriamente para participar da dinâmica.   

Os temas, apresentados por especialistas, 

foram “Transparência na demanda por vagas 

em creches”; “Empresas e a Primeira Infância” 

e “Famílias Acolhedoras''. Este último tema foi 

apresentado pela coordenadora do Plano 

Primeira Infância Campineira, Jane Valente. 

   

  O desafio proposto por Jane foi encontrar 

fórmulas para fortalecer o voluntariado pela 

modalidade de famílias acolhedoras. Os 

participantes tinham que refletir e sugerir 

ideias para envolver empresas e voluntários, a 

fim de viabilizar a expansão dos serviços de 

famílias acolhedoras.  O objetivo é conseguir 

que crianças, na primeira infância, não 

permaneçam em instituições de acolhimento 

durante o período de afastamento familiar por 

medida de proteção. “A reflexão também 

abrangeu a questão de possíveis incentivos que 

possam ser oferecidos pelas empresas para 

garantir a implementação de serviços de 

acolhimento familiar,” explicou a 

coordenadora. 

 
   

A oficina realizada pela Fiesp/Ciesp integra um 

conjunto de ações e projetos que vêm 

acontecendo desde 2018. As iniciativas 

inserem-se no programa Ideathon Primeira 

Infância, implantado pela instituição. 

  

Primeira Infância 

  

  Primeira Infância é a etapa da vida que 

começa no exame pré-natal e se prolonga até o 

sexto ano de vida. Pesquisas comprovaram que 

esse é um período crucial para o crescimento e 

o desenvolvimento do ser humano.  

  

  É exatamente nesses primeiros anos que o 

cérebro humano se desenvolve em um ritmo 

sem precedentes se comparado a qualquer 

outro momento da vida: nos primeiros mil dias 

de vida, quase mil células cerebrais se 

conectam por segundo. São essas conexões as 

responsáveis pela saúde mental e física, assim 

como pelos resultados da aprendizagem, 

aquisição de competências sociais e 

capacidade do ser humano de se adaptar e ser 

produtivo. “É por isso que falar de investimento 

em Primeira Infância é falar de investimento no 

futuro”, definiu Jane Valente. 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), por meio da 
Comissão de Enfrentamento à Violência 
Doméstica contra Crianças e Adolescentes 
(CVDCCA), preparou uma programação virtual 
para esta semana com o intuito de marcar a 
data de 18 de maio, o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 
  
A agenda de atividades incluiu lives que serão 
transmitidas ao vivo pelos perfis que foram 
criados pela comissão em redes sociais: 
Facebook, Instagram e Youtube. Na segunda-
feira, dia 18 de maio de 2020, às 19h, o 
conteúdo da live é voltado aos jovens. A 
apresentação foi de Rick Moura Lancellotti com 
a participação de Carol MC e Cecília Melo. 
  
Na terça e na quinta-feira, dias 19 e 21 de maio 
de 2020, no mesmo horário, as lives tiveram 
caráter mais formativo para os profissionais 
que trabalham com o tema. 
  
Para criar uma identidade local, ao habitual 
slogan “Faça bonito” a comissão acrescentou 
“Não faça Silêncio”. Assim, o bordão do 
município de Campinas ficou: “Não Faça 
Silêncio, Faça Bonito”. Todas as adaptações da 
programação ocorreram devido à necessidade 
de cumprir o isolamento social causado pela 
pandemia do novo coronavírus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 de maio 
 
 O 18 de maio é o Dia Nacional de Combate a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
Celebrada desde 2000, a data tem como 
objetivo mobilizar a sociedade para esse tema. 
Essa data foi escolhida porque neste dia, em 
1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, 
violentada e cruelmente assassinada no 
Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias 
depois carbonizado e os seus agressores, 
jovens de classe média alta, nunca foram 
punidos. 
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O Serviço de Acolhimento e Proteção Especial       
à Criança e ao Adolescente (Sapeca) da       
Secretaria Municipal de Assistência Social,     
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos      
(SMASDH) de Campinas completou 23 anos      
de existência no mês de junho. Um dos mais         
antigos serviços de acolhimento em família      
acolhedora do País, comemorou o aniversário      
com o lançamento de um livro eletrônico, o        
ebook “Guia de Orientações – tudo o que        
você queria saber sobre o Sapeca”. 
  
A publicação foi resultado do trabalho da       
equipe de profissionais do Sapeca que      
sistematizou as principais dúvidas e     
questionamentos dos interessados pela    
proposta de acolhimento familiar. “Pioneiro     
nessa modalidade de acolhimento, ao longo      
dos anos, o serviço atendeu estudantes,      
profissionais de diversas áreas, equipes de      
outros municípios ou estados e famílias da       
comunidade que buscaram esclarecimentos    
sobre o acolhimento familiar de crianças e       
adolescentes em medida de proteção. Isso      
nos levou a produzir esse material”, contou a        
responsável pelo serviço Ana Carolina Pereira. 
  
O livro digital está disponível no      
site www.sapeca.campinas.sp.gov.br  na guia  
Publicações. O material, que pode ser      
baixado gratuitamente, traz mais de 70  
 
 

perguntas e respostas sobre o funcionamento      
do Sapeca. “Assim, destacamos o     
compromisso em compartilhar nossa    
metodologia e nossa experiência com outros      
profissionais da área e a disseminação da       
cultura de acolhimento familiar”, comentou     
Ana Carolina. 
  
O ebook retrata a metodologia de trabalho       
desenvolvida e, principalmente, informações    
sobre o papel das famílias acolhedoras nesse       
processo. Tem como objetivo central     
contribuir com informações claras e     
completas sobre essa modalidade de     
atendimento, para que mais profissionais e      
famílias possam compreender essa tipologia     
de serviço que atende com primazia o direito        
de crianças e adolescentes à convivência      
familiar e comunitária, a atenção a sua família        
de origem, o exercício da cidadania e       
responsabilidade social na parceria com as      
famílias acolhedoras. 
 
A história 
  
A história do Sapeca começou há 23 anos, em         
junho de 1997, como uma proposta      
alternativa no cuidado de crianças, a partir       
das discussões de um grupo de profissionais       
ligados ao abrigo municipal. Os envolvidos      
nesse processo participaram ativamente da     
disseminação da cultura de acolhimento     
familiar, contribuindo na construção de uma      
nova política. 
 
Nessas duas décadas de funcionamento, o      
Sapeca vivencia um processo contínuo de      
crescimento, realizações e conquistas,    
adquirindo experiências significativas com o     
acolhimento familiar. Passando de um serviço      
alternativo e inovador à modalidade prevista      
na política pública de garantia dos direitos de        
crianças e adolescentes à convivência familiar      
e comunitária. 
 
 
 

http://www.sapeca.campinas.sp.gov.br/
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Passaram pelo serviço de Campinas 235      
crianças e adolescentes que receberam     
cuidado e proteção nas famílias acolhedoras,      
enquanto precisaram. Durante esse período     
se tornou referência para profissionais e      
municípios que ainda estão em fase de       
implantação do acolhimento familiar em suas      
regiões. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Sapeca é um serviço previsto no artigo 90         
do Estatuto da Criança e do Adolescente       
(ECA) como colocação familiar e tem por       
finalidade atender à criança e ao adolescente       
com medida protetiva, em famílias     
acolhedoras. 
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O prefeito Jonas Donizette lançou a 
plataforma do programa Emprega Bem, 
voltado a pessoas com deficiência, na manhã 
de 27 de junho de 2017, na Sala Azul. A 
plataforma tem espaço para que pessoas com 
deficiência possam cadastrar o currículo, e as 
empresas, por sua vez, insiram as vagas 
disponíveis. O funcionamento do programa foi 
apresentado pela secretária municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e 
Cidadania, Eliane Jocelaine Pereira, e pelo 
diretor de Planejamento e Gestão da 
Secretaria, Paulo Guimarães. 
 

“A questão do emprego é um assunto muito 
sensível a todas as pessoas. O grande desafio 
do futuro é a geração de emprego em todas as 
áreas. Por isso, lançamos esta plataforma, que 
atende a um nicho de profissionais, no caso, 
pessoas com deficiência. Esta ferramenta é 
importante não somente pelo contato entre 
empresas e profissionais com deficiência, mas 
pela oportunidade de qualificação que é 
oferecida”, disse o prefeito Jonas Donizette. 
 

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania é a responsável 
pela gestão do programa e por promover a 
interface entre as empresas e os candidatos às 
vagas. 
 

“O trabalho dignifica o homem e é essencial 
para todos nós. Desenvolvemos nossa 
identidade porque contribuímos para a 
economia do País e agregamos valor social. 
Com este programa, buscamos o 
reconhecimento da capacidade profissional 
das pessoas com deficiência. Chamamos essas 
empresas, que tem responsabilidade em 
contratar pessoas com deficiência, para que 
valorizem esses profissionais”, disse a 
secretária municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira. 
 

As empresas inserem na plataforma as vagas 
disponíveis para pessoas com deficiência e os 
interessados cadastram o currículo e fazem a 
busca conforme o perfil. Todo o processo será 
acompanhado pela Secretaria da Pessoa com 
Deficiência, desde o cadastro do currículo até 
a fase pós contratação. Caso um candidato 
não seja selecionado, será encaminhado para 
qualificação. 
 

“Queremos enaltecer o profissional e não a 
deficiência. Que as empresas contratem essas 
pessoas pelo potencial e não somente para 
cumprir a lei de cotas. O objetivo é estimular 
as pessoas para que mostrem a potencialidade 
que possuem”, afirmou Paulo Guimarães, 
diretor de Planejamento e Gestão da 
Secretaria. 
 

A demanda surgiu das pessoas que buscam o 
Centro de Referência da Pessoa com 
Deficiência, da Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e 
Cidadania, e das empresas, que pediam auxílio 
para encontrar pessoas qualificadas e 
preencher as vagas disponíveis. Segundo 
dados do IBGE de 2010, Campinas tem cerca 
de 140 mil pessoas com algum tipo de 
deficiência. 
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As Secretarias de Educação e de Trabalho e 
Renda também integram o programa, 
oferecendo orientações de trabalho e oficinas 
para as pessoas com deficiência, por meio de 
parceria com o Centro Público de Apoio ao 
Trabalhador (CPAT) e do Centro de Educação 
Profissional de Campinas (Ceprocamp). O 
programa está previsto na lei 15.290, 
publicada em setembro de 2016. A lei de cotas 
(lei 8.213 de julho de 1991) estabelece um 
percentual obrigatório de contratação de 
pessoas com deficiência de acordo com o 
número total de funcionários. 
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O aplicativo Tecla Samu, elaborado para uso 
por pessoas com deficiência auditiva, foi 
lançado pelo prefeito Jonas Donizette na 
manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, na Sala 
Azul da Prefeitura. A ferramenta veio dar 
resposta a uma necessidade de comunicação 
entre os surdos e o serviço de urgência e 
emergência Samu, e já está liberada para uso. 
  
O desenvolvimento do aplicativo é uma 
iniciativa do Samu em parceria com a 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Informática dos 
Municípios Associados (IMA) e a empresa 
Nearbee, que desenvolve soluções 
tecnológicas em saúde, segurança e qualidade 
de vida. O projeto não teve custo para a 
Prefeitura. 
   
A ferramenta foi apresentada pelo diretor de 
Planejamento, Gestão e Controle da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo 
Guimarães. De acordo com dados do IBGE 
colhidos no censo de 2010, existem, pelo 
menos, 48.300 surdos na cidade. 
  
 “A inclusão é para todos e ter acesso a um 
serviço de saúde é fundamental. É a 
inteligência humana e a tecnologia aplicadas 
para o bem. Esse trabalho em conjunto tornou 
possível o desenvolvimento de um aplicativo 
acessível que vai ajudar quase 50 mil pessoas 
na cidade”, disse o prefeito Jonas Donizette. 
  

“Esta foi uma iniciativa inovadora, uma junção 
de esforços para desenvolver uma tecnologia 
que amplia a inclusão e a autonomia das 
pessoas com deficiência auditiva”, disse a 
secretária municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira. Entre as pessoas com deficiência que 
têm autonomia, o surdo era o único que não 
conseguia acionar o Samu, porque era 
necessário ligar e conversar com a telefonista e 
com o médico regulador. 
   
“Tínhamos a preocupação em atender esses 
4,5% da população de Campinas, uma parcela 
expressiva, que tem deficiência auditiva e não 
tinha como acionar o serviço de urgência e 
emergência”, disse o coordenador do Samu, 
José Roberto Hansen, que levou a ideia de 
desenvolver uma ferramenta específica para 
surdos para a Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 
  
 Por meio do Tecla Samu, os surdos podem 
entrar em contato diretamente com o Samu 
apenas utilizando os ícones do aplicativo. De 
imediato, a equipe do Samu receberá a 
identificação e localização exata (via GPS) do 
usuário. 
   
O aplicativo é pioneiro no Brasil e de uso 
exclusivo para surdos em Campinas, para evitar 
trotes. A linguagem dos ícones desenvolvidos 
para o sistema do Tecla Samu foi orientada pela 
Associação dos Surdos de Campinas 
(Assucamp). 
  
 A diretora financeira da Associação de Surdos 
de Campinas (Assucamp), Mônica Amaral 
Azevedo, contou que o lançamento da 
ferramenta foi comemorado pela comunidade 
surda da cidade. “Os surdos estão em todos os 
lugares e agora, quando estivermos em 
situação de emergência, poderemos chamar o 
Samu, seja para nós ou para outra pessoa que 
precise. A comunidade surda agradece por esta 
iniciativa”, disse Mônica. 
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  O Tecla Samu pode ser baixado gratuitamente 
pela Play Store para o sistema operacional 
Android. Em cerca de 15 dias, será 
disponibilizado para IOS, na 
Apple Store. 
  
  
Como funciona 
  
  
O aplicativo pode ser baixado por qualquer 
pessoa, mas para fazer uma solicitação é 
preciso ser cadastrado como surdo na 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e possuir o cartão Bem Acessível. 
Quem não tiver o cartão deve fazer o cadastro 
diretamente na Secretaria. Ao acionar o 
sistema, o usuário será identificado e o acesso, 
liberado. 
  
Após acessar o aplicativo com a senha, o 
sistema identifica o nome, a idade e localização 
atual do usuário. Ao clicar em determinados 
ícones, o Samu recebe as informações, 
identifica o que ocorreu e se o atendimento é 
com o usuário ou com outra pessoa. Esse 
procedimento gera uma ocorrência e cria, 
automaticamente, uma ficha de atendimento. 
  
Os dados são enviados diretamente para o 
operador de frota e, de acordo com a situação, 
será liberada uma UTI ou viatura de suporte 
básico para socorro. 
  
  
Capacitação em Libras 
  
  
Outro aspecto fundamental é que os 
funcionários do Samu estão recebendo 
treinamento da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) com a intérprete da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 
Josie Ananias, para que possam atender e 
conversar com os surdos no momento em que 
a ambulância chegar ao local da ocorrência. 

Três turmas de funcionários, que trabalham 
nas ambulâncias, já passaram por capacitação. 
Novos ciclos de treinamento serão realizados 
para que todos possam ser capacitados. 
  

  
 
O Samu atende cerca de cinco mil chamados 
por mês. Tem três bases na cidade - no Centro, 
Taquaral e distrito Campo Grande -, possui 
viaturas de suporte avançado (com um médico, 
um enfermeiro e um motorista socorrista) e de 
suporte básico (com um auxiliar de 
enfermagem e um motorista socorrista). 
  
  
Cartão Bem Acessível 
  
  
O cartão Bem Acessível foi lançado pela 
Prefeitura de Campinas em novembro de 2015, 
com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas 
com deficiência aos serviços públicos 
municipais. Quem ainda não tem o cartão deve 
se cadastrar no Centro de Referência da Pessoa 
com Deficiência, na Avenida Anchieta, 343, 1º 
andar, Centro. É preciso levar os seguintes 
documentos (original e cópia): RG, CPF, 
comprovante de endereço, uma foto 3x4 e 
laudo médico emitido por órgão público (com 
código CID - Cadastro Internacional de 
Doenças), atestando a deficiência. O laudo não 
deve ter mais de 60 dias da data de emissão. 
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Mais de mil pessoas passaram pela Estação 
Cultura no último sábado, dia 30 de setembro, 
para o encerramento do Setembro Verde, Mês 
da Inclusão. Cerca de 30 organizações da 
sociedade civil e entidades que atuam em prol 
das pessoas com deficiência se reuniram para o 
evento, que teve variadas atrações esportivas e 
artístico-culturais como dança, música, teatro e 
exposições de arte. O evento foi promovido 
pela Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Cidadania e contou 
com o apoio da Guarda Municipal, SAMU e 
Secretaria de Cultura.  
 

  
  

 
Equipes da Prefeitura também aproveitaram o 
evento para apresentar a plataforma Emprega 
Bem, voltada a pessoas com deficiência, e o 
Transforma Campinas, projeto que aproxima 
voluntários e entidades para criação de uma 
cidade mais solidária. 
  
  
Além de todas as atividades, os participantes 
puderam aproveitar os food trucks que 
trouxeram variedade de produtos, com 
qualidade e preços acessíveis. Também 
estavam à venda produtos da economia 
solidária. A renda dos food trucks foi revertida 
às entidades participantes. 
  
  
O evento ainda teve a presença de um 
personagem muito especial, o Leão Solidário, 
da campanha de destinação do imposto de 
renda para o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), que 
gerencia o Fundo da Criança para entidades 
cofinanciadas.  
  
  
A secretária municipal da pasta, Eliane 
Jocelaine Pereira, disse que o evento foi 
fundamental para trabalhar a inclusão das 
pessoas com deficiência por meio de 
ferramentas como a integração entre 
entidades e poder público. “Os visitantes foram 
extremamente receptivos ao evento e 
puderam desfrutar de todas as atrações, além 
de receber informações sobre os serviços 
públicos ofertados para as pessoas com 
deficiência na cidade de Campinas”, 
completou.  
  
 
 
Eliane ressaltou a importância do evento, 
dizendo que “foi uma oportunidade para 
abordar a quebra de barreiras atitudinais 
perante as pessoas com deficiência. A  
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integração entre o público representa, de fato, 
aquilo que nós queremos para nosso 
município, uma Campinas mais acolhedora, 
mais humana e mais acessível”. 
 

 
 
Mês especial 
  
 O Setembro Verde foi um mês especial de 
celebração à luta pela garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência. Instituído no 
calendário oficial de Campinas em 2016, o mês 
relaciona-se com o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, que foi comemorado 
em 21 de setembro.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre as entidades que participaram do evento 
na Estação Cultura estão a Fundação Síndrome 
de Down, que se apresentou com seu grupo de 
capoeira, e o Centro de Educação Especial 
Síndrome de Down, cujos participantes 
encenaram uma peça sobre o mercado de 
trabalho.  
 
Quem gosta de esporte também pôde 
participar dos jogos para desenvolvimento de 
competências levados pelo Centro 
Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com 
Deficiência (Ciadp) da PUC-Campinas. 
  
 
As apresentações de música, por sua vez, 
incluíram canto com a Pró Visão e viola com a 
Adacamp – Associação para o Desenvolvimento 
dos Autistas de Campinas. Exposições de 
pinturas do artista Kleber Araujo da Tiquira 
Centro de Desenvolvimento Humano e de 
trabalhos manuais do Centro Educacional 
Integrado – CEI também puderam ser 
conferidas durante o evento. 
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O projeto “Ouça Bem”, que irá fornecer 
aparelhos auditivos para 300 pacientes, foi 
lançado pelo prefeito Jonas Donizette na tarde 
desta terça-feira, dia 7 de novembro. Serão 
beneficiados jovens, adultos e idosos que 
residem no município e vivem em situação de 
vulnerabilidade social. 
  

Os aparelhos custam entre R$1,5 mil e R$ 7 
mil, dependendo da necessidade do paciente. 
Não há fila de espera para crianças. Elas são 
atendidas prioritariamente, para que o 
aprendizado escolar não seja comprometido. 
  

A ação é uma parceria da Prefeitura, por meio 
das secretarias dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Cidadania e de Saúde com 
Apascamp (Associação de Pais e Amigos 
Surdos de Campinas), Fundações Starkey e 
Fundação Affonso Ferreira, o braço social do 
Instituto Penido Burnier. 
  

Apresentando o projeto, o prefeito Jonas 
Donizette lembrou que o “Ouça Bem” segue o 
mesmo processo da distribuição de óculos 
para as crianças da rede pública de ensino. 
“Nós estamos lançando o “Ouça Bem” do 
mesmo jeito que fizemos com os óculos, por 
meio de parcerias. Foi feito um diagnóstico e 
havia uma demanda de 300 pessoas que 

procuraram os nossos serviços de Saúde com 
problemas de audição - parcial ou total. Já a 
quantidade de aparelhos que será produzida e 
distribuída depende da avaliação que 
acontecerá no próximo dia 25 de novembro”, 
disse o prefeito. Os novos exames confirmarão 
se os casos são mesmo para receber o 
aparelho, de que tipo e se para um ou os dois 
ouvidos. 
  

Ao agradecer as instituições parceiras, Jonas 
Donizette ressaltou que “é mais um problema 
que resolvemos usando uma forma criativa 
através de parceria que, além de confeccionar 
e distribuir os aparelhos personalizados, fará o 
acompanhamento dos pacientes para verificar 
se as pessoas estão se adaptando”. 
  

Durante a cerimônia, foi enfatizado que, na 
crise pela qual o País está passando, o “Ouça 
Bem” é muito benéfico, porque embora a rede 
do Sistema Único de Saúde (SUS) forneça 
aparelhos, há uma fila de espera para adultos. 
Com o projeto, essas pessoas poderão ser 
atendidas mais rapidamente. Além do 
prefeito, participaram do lançamento a 
secretária municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira; o secretário municipal de Saúde, 
Carmino Antonio de Souza; o diretor clínico do 
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Instituto Penido Burnier e representante da 
Fundação Affonso Ferreira, Renato Guedes de 
Melo; a gerente de produtos da Starkey do 
Brasil e coordenadora geral da Fundação, 
Camila Quintino; a representante da 
Apascamp, Adriana Machado; e demais 
autoridades do município. 
  

Outros projetos 
  

A Administração Municipal tem desenvolvido 
projetos voltados para as pessoas com 
deficiência. Em 2015 foi lançado o cartão 
“Bem Acessível”, com o objetivo de facilitar o 
acesso das pessoas com deficiência aos 
serviços públicos municipais. 
  

No último mês de agosto, a Prefeitura lançou 
o aplicativo “Tecla Samu”, uma ferramenta 
que possibilita a comunicação de pessoas 
surdas com o Serviço de Urgência e 
Emergência por meio do celular. Ainda neste 
ano, por meio de um convênio, também com 
o Instituto Penido Burnier e com a organização 
não-governamental Onesight, foram 
entregues 2.511 óculos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 
  

A secretária dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Cidadania, Eliane Jocelaine 
Pereira, lembrou que o atendimento e o 
cuidado com as pessoas é o maior patrimônio 
e investimento de organizações e instituições. 
“É neste sentido que apresentamos o projeto 
“Ouça Bem”, cuja base principal está na  força 
da integração que perfaz a força da inovação. 
Aproveito para ressaltar o compromisso que a 
Secretaria de Saúde tem com as pessoas com 
deficiência no município de Campinas, que são 
olhadas com todo o cuidado e proteção, 
levando a que todo investimento possível e 
necessário seja construído nessa perspectiva”. 
  

Para o secretário de Saúde, Carmino de Souza, 
a área da Saúde tem uma peculiaridade 
incrível, “além de cuidar de um sistema 

enorme e complexo, também cuida da 
singularidade dos problemas. Há três anos 
consecutivos temos feito um trabalho muito 
importante com a Secretaria de Educação em 
relação à distribuição de milhares de óculos 
para as nossas crianças com deficiência visual 
e alta vulnerabilidade social com apoio da 
Onesight, também junto com o Penido 
Burnier, que mobiliza um conjunto de 
profissionais. Agora, pela primeira vez, vamos 
fazer a distribuição de aparelhos auditivos 
para que 300 pacientes não fiquem alienados 
e possam voltar à vida normal”, testemunhou. 
  

O secretário explicou ainda que cada aparelho 
tem que ser moldado e customizado para o 
paciente, que será acompanhado pelo resto 
da vida. “Esse é um trabalho excepcional e 
extremamente importante, de uma 
singularidade e de uma cidadania 
absolutamente fundamentais”, finalizou. 
  

Fases 
  

O projeto “Ouça Bem” terá três fases distintas. 
A primeira está marcada para o dia 25 de 
novembro, quando um mutirão de médicos 
otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos 
voluntários fará a avaliação das pessoas já 
triadas para a pré-moldagem e otoscopia 
(exame visual direto do canal auditivo externo 
e do tímpano, efetuado com instrumentos 
específicos). 
  

Na segunda etapa, que deve ocorrer em até 
três meses após a primeira, os aparelhos serão 
produzidos pela Fundação Starkey e entregues 
aos pacientes. A terceira fase será o 
acompanhamento dos pacientes e a 
manutenção dos aparelhos. A Fundação 
Starkey atua no mundo todo realizando 
missões para levar aparelhos auditivos a quem 
precisa. São equipamentos de qualidade, 
desenvolvidos com alta tecnologia.



       PREFEITURA ENTREGA O PRIMEIRO PARQUE INFANTIL INCLUSIVO DO  
       MUNICÍPIO – 05/03/2018 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
Gira-gira, Casinha do Tarzan e dois balanços 
compõem o primeiro Parque Infantil Inclusivo 
do Município, que foi entregue pela Prefeitura 
de Campinas na manhã do domingo, 4 de 
março, na Pedreira do Chapadão. O parque 
permite que crianças com e sem deficiência 
brinquem juntas. 
 
 A implantação do equipamento é resultado 
do trabalho intersetorial entre as secretarias 
municipais de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos; do Verde, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SVDS); e de Serviços Públicos.  
 
A titular da Secretaria de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira, conta que este é um 
passo importante na política de inclusão 
desenvolvida pela Prefeitura. “A infância é um 
período fundamental para o desenvolvimento 
emocional, social e cognitivo do ser humano e 
não podemos negar às crianças com 
deficiência esse desenvolvimento saudável”, 
disse a secretária. De acordo com ela, a ação, 
fundada na Cultura de Paz, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
integra também as políticas públicas de 
proteção à criança com deficiência.  
 
O Primeiro Parque Infantil Inclusivo teve 
investimento de aproximadamente R$ 24 mil, 
oriundo de um Termo de Ajustamento de 
Conduta assinado por uma empresa junto à 
SVDS. “Isso mostra o quanto a 
intersetorialidade é necessária na 
Administração Pública para que o maior 
número de pessoas seja beneficiada com 
recursos das diferentes áreas. Cuidar do meio 
ambiente também é cuidar das pessoasvo”, 
disse o secretário da SVDS, Rogério Menezes. 
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O Parque Dom Bosco recebeu o segundo 
parque infantil inclusivo de Campinas. Evento 
realizado no domingo, dia 30 de setembro, no 
período da manhã, marcou a inauguração do 
espaço. O parque infantil inclusivo é híbrido, 
isto é, permite que todas as crianças, com 
deficiência ou não, brinquem nos brinquedos 
gira-gira, gangorra, balanço múltiplo e balanço 
vai-e-vem.     
 
Crianças de várias idades estrearam os 
brinquedos que oferecem a elas uma 
oportunidade para brincar com segurança e 
juntas, promovendo a inclusão. O evento de 
inauguração também teve a presença dos 
voluntários dos Griots – contadores de 
histórias e da cantora e recreadora Eliane 
Pompom que animaram os presentes no local.     
O processo de escolha do local de instalação 
dos brinquedos foi conduzida em colaboração 
com o Comitê Intersetorial do Plano “Primeira 
Infância Campineira” (PIC). Essa política está 
em consonância com a política do Plano que 
está sendo elaborada pelo município e 
também está de acordo com a política 
municipal de promoção da cultura de paz. O 
investimento para a concepção dos parques 
teve o apoio do Fundo Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente. O investimento 
para a construção e compra de equipamentos 
do parquinho foi de R$ 20 mil. Mais três 
parques serão inaugurados nos próximos 
meses.     
 
A secretária Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou que a 
inclusão deve ser direito de todas as crianças 
e de todas as infâncias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
“O segundo Parque Infantil Inclusivo é a 
política pública para a pessoa com deficiência 
acontecendo, mostra o florescimento da 
inclusão e o acolhimento da educação para a 
paz pela comunidade”.   
 
Eliane ressaltou ainda que a educação para a 
paz e a proteção da primeira infância ocorrem 
naturalmente, por meio do brincar, o que 
facilita as relações intergeracionais e 
igualitárias de modo pacífico. “E é o que 
estamos buscando proporcionar para todas as 
regiões da cidade”.     
 
A construção do parque faz parte do projeto 
de Cultura de Paz, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH) em parceria com 
a Secretaria de Serviços Públicos e com o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), que financiou a 
compra dos brinquedos via fundo. A proposta 
do parque inclusivo também tem o apoio da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da 
Sanasa e do projeto Lia (Lazer, Inclusão e 
Acessibilidade). 
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A chuva fina que caiu durante a tarde do 

sábado do dia 1º de dezembro de 2018, não 
impediu que mais de 600 pessoas 
aproveitassem o Festival de Arte “Inclusão na 
Diversão”, no Parque das Águas, em 
Campinas. Muita gente foi conferir as 
apresentações de dança, música e teatro que 
animaram a festa. 
  

O evento, patrocinado pelo PROAC 
(Programa de Ação Cultural da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo), teve como 
intuito mostrar o protagonismo da pessoa 
com deficiência, enfatizando suas capacidades 
e a importância da valorização social. 
  

“A arte e a música foram ferramentas e 
estratégias fundamentais para  garantir o 
sucesso do primeiro Festival de Arte e Inclusão 
na Diversão”, disse a secretária municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 
  

De acordo com a secretária, o festival teve 
um público considerável e as famílias puderam 
interagir com as crianças. “Assim, podemos 
dizer que atingimos o nosso objetivo de 
integrar e sensibilizar as pessoas em relação à 
quebra e o rompimento do preconceito. 
Levamos profissionais que demonstraram sua 
capacidade e habilidades para além da sua 
própria deficiência. Esse todo nos deu a 
dimensão de como podemos, cada vez mais, 
utilizar essas estratégias e  ferramentas para 
tornar Campinas uma cidade mais inclusiva”, 
finalizou. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O Festival foi organizado pelo Centro de 
Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), 
vinculado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH). Sua realização 
também marcou o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência celebrado nesta  
segunda-feira, dia 3 de dezembro, em diversos 
países. 
  

O projeto elaborado pelo CRPD venceu o 
edital em primeiro lugar no Estado de São 
Paulo. Duas outras edições do Festival 
também serão realizadas em 2019. 
  
Alegria e arte 
  

O palhaço Perna de Pau recebeu o público 
no evento e os guiou às tendas com 
informações e atividades sobre quatro 
modalidades de deficiência: física, intelectual 
e mental, auditiva e surdez e deficiência visual 
e cegueira.  
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Uma quinta tenda, com o tema “profissões”, 
teve como objetivo mostrar as capacidades 
profissionais de pessoas com deficiência. 
Cinco pessoas adultas com deficiências reais, e 
com carreira profissional sólida, fizeram uma 
demonstração de seus trabalhos. 
  
Os personagens da Turminha Inclusão na 
Diversão participaram do festival. Inspirados 
em crianças reais atendidas pelo Centro de 
Referência da Pessoa com Deficiência, eles são 
utilizados em apresentações de teatro e  
ações interativas nas escolas e demais 
atividades promovidas pela SMASDH.  
A turminha é composta por cinco crianças: 
Sofia, criança cega; João Victor, com 
deficiência física; Jade, sem deficiência; Enzo, 

que tem deficiência intelectual (autista); e 
Isabela, criança surda. 
 

No palco principal foram realizadas diversas 
atrações artísticas, como a apresentação do 
grupo Humaniza Dança e de teatro com os 
bonecos da Turma do Bairro. O evento 
terminou com o depoimento de uma mãe de 
uma criança com deficiência que chamou o 
público a fazer um gesto simbólico e soltar as 
bexigas para o ar. 
  
O público também ganhou pacotes de pipoca 
e bexigas infladas com gás hélio com a frase 
“Solte seu preconceito”. 
  
As ilustrações foram feitas voluntariamente 
pelo produtor Leandro Bucatte, diretor de 
Planejamento e responsável pela direção e 
criação de arte gráfica e audiovisual do LC2 
Group. 
 

 

 

 

 

 

 



       2º FESTIVAL INCLUSÃO NA DIVERSÃO ACONTECE SÁBADO NA PEDREIRA DO                                               
CHAPADÃO - 13/02/2019 

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 

A Pedreira do Chapadão foi palco do 
segundo Festival de Arte Inclusão na Diversão 
no dia 16 de fevereiro de 2019, das 14h às 
17h. O evento gratuito teve apresentações 
musicais, de dança e teatro. Os personagens 
da Turminha Inclusão na Diversão estavam 
presentes. Composta por personagens 
inspiradas em crianças reais atendidas pelo 
Centro de Referência da Pessoa com 
Deficiência (CRPD), a Turminha tem cinco 
crianças: Sofia, criança cega; João Victor, com 
deficiência física; Jade, sem deficiência; Enzo, 
que tem deficiência intelectual (autista); e 
Isabela, criança surda. 
  

Quem passou por lá também ganhou 
pacotes de pipoca e bexigas com a inscrição 
“Solte seu Preconceito”. Ao final do evento, 
uma mãe de uma criança com deficiência deu 
um depoimento e convidou os presentes a 
soltarem os balões para o ar. 
  

A secretária Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
(SMASDH), Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou 
a importância do evento que se insere dentro 
das políticas públicas voltadas para as pessoas 
com deficiência. “Ficamos muito felizes em 
poder realizar mais uma edição do Festival. 

Incluir brincando e informar convivendo é uma 
das melhores maneiras de promover direitos e 
a superação de barreiras atitudinais”. 
  

O Festival Inclusão na Diversão trouxe as 
oficinas Incluir Brincando, uma iniciativa que 
teve quatro tendas com informações e 
atividades sobre quatro modalidades de 
deficiência: física, intelectual e mental, 
auditiva e surdez e deficiência visual e 
cegueira. Em cada uma delas houve uma 
entidade que tratou dessa deficiência e que 
fez oficinas para mostrar, de forma lúdica, 
quais são as limitações destas deficiências. 
Essas atividades ocorreram entre 14h e 15h30, 
no primeiro momento do festival. 
  

Uma quinta tenda teve como tema 
“profissões”, tendo como objetivo mostrar as 
capacidades profissionais de pessoas com 
deficiência. Cinco pessoas adultas com 
deficiência, e com carreira profissional sólida, 
farão uma demonstração de seus trabalhos. 
Esses profissionais conversaram com a 
população, respondendo perguntas e 
desconstruindo preconceitos. Das 15h30 às 
17h, no palco principal, houve teatro de 
bonecos com a Turma do Bairro e 
apresentação do grupo Humaniza Dança. 
  

A ação foi promovida pelo CRPD, ligado à 
SMASDH. Os recursos são do PROAC 
(Programa de Ação Cultural da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo) e seu projeto 
elaborado pelo CRPD venceu em primeiro 
lugar no Estado de São Paulo no edital. São 
três edições do festival no total. A primeira 
edição foi em dezembro de 2018 e a terceira 
será no dia 4 de maio de 2019, no Parque 
Dom Bosco. 

 

 

 



       PARQUE DAS ÁGUAS RECEBE TERCEIRO PARQUE INFANTIL INCLUSIVO DE 
CAMPINAS - 25/02/2019 

        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 

inaugurou, dia 23 de fevereiro de 2019, um 

parquinho infantil inclusivo no Parque das 

Águas, no Parque Jambeiro. O parquinho é 

híbrido, isto é, permite que todas as crianças, 

com deficiência ou não, brinquem nos 

brinquedos adaptados: gira-gira, gangorra e 

dois balanços. O Parque das Águas é uma área 

verde referência para 30 mil pessoas que 

vivem nos bairros da região. 

 
Após lembrar da grande reurbanização que o 
Parque das Águas passou em 2017, o prefeito 
Jonas Donizette destacou a entrega do 
parquinho, reforçando que a inclusão deve ser 
direito de todas as crianças e de todas as 
infâncias. “Dentro da criança com deficiência 
pulsa um coração igualzinho como de 
qualquer outra criança, com vontade de 
brincar, de sorrir, de se divertir, são os 
mesmos desejos de outras crianças”, afirmou 
Jonas Donizette, enfatizando também que os 
equipamentos oferecem a oportunidade das 
crianças brincarem juntas e com segurança, 
promovendo a inclusão. 
  
A escolha do local de instalação dos 
brinquedos ocorreu em conjunto com o 
Comitê Intersetorial do plano “Primeira  

 
Infância Campineira” (PIC) e está em 
consonância com nossa política municipal de 
promoção da Cultura de Paz. 
 
É o terceiro parquinho inclusivo na cidade. O 
primeiro foi inaugurado em março de 2018 e 
fica na Pedreira do Chapadão. O segundo foi 
instalado no Parque Dom Bosco e funciona 
desde setembro do ano passado. No total 
estão previstos cinco na cidade: os outros dois 
serão inaugurados nos próximos meses. 
  
Serão investidos R$ 117 mil no total nos cinco 
parques, verbas derivadas em parte do Fundo 
Municipal da Criança e Adolescente e outra de 
termos de ajustamento de conduta. 
  
A iniciativa foi da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa Com Deficiência e 
Direitos Humanos, com apoio das Secretarias 
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e de Serviços Públicos. Os projetos 
também têm o apoio do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente, da Secretaria de 
Esportes e Lazer, da Sanasa e do Projeto Lia, 
movimento nacional de pessoas que querem 
difundir a importância da inclusão também na 
diversão. 
  
A inauguração contou também com as 
presenças do vice-prefeito de Campinas, 
Henrique Magalhães Teixeira, secretários 
municipais, vereadores, moradores da região e 
integrantes do Projeto Lia. 
  
Além dos parquinhos inclusivos, existem 
também academias para pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida no Parque 
Dom Bosco, Lagoa do Taquaral, Bosque dos 
Jequitibás, Vila Padre Anchieta, Parque 
Luciano do Valle e na Pedreira do Chapadão. 

 

 

 



       CAMPINAS INAUGURA JARDIM DOS SENTIDOS GISELA HELLER GORDON - 
08/08/2019 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 

 
 

Jardim dos Sentidos Gisela Heller Gordon foi 
inaugurado na quarta-feira do dia 8 de agosto 
de 2019, como parte das comemorações dos 
245 anos de Campinas. O Jardim dos Sentidos 
é um espaço inclusivo que, além do contato 
com a natureza, oferece às pessoas a 
possibilidade do estímulo aos sentidos do 
nosso corpo como a audição, a visão, o tato, o 
olfato e o paladar. O espaço fica na rua 
armando Oswaldo Precaro, 200, Vila Bourbon, 
Sousas – ao lado do Centro de Referência em 
Reabilitação (CRR) Jorge Rafful Kanawaty, em 
Sousas.  
  

O prefeito Jonas Donizette contou que as 
plantas e os demais componentes do jardim 
podem ser tocados, cheirados e provados. 
Segundo ele, o espaço foi idealizado como 
espaço terapêutico, pensando nas pessoas 
que estão em tratamento nas unidades de 
saúde, principalmente no CRR. “A obra é mais 
um trabalho entregue pela Prefeitura para 
atender às pessoas que estão fazendo 
reabilitação. Nós já fizemos uma melhora no 
Centro de Reabilitação e, hoje, nós estamos 
entregando o Jardim dos Sentidos. O olfato é 
estimulado por plantas aromáticas como 
menta, lavanda. Na parte degustativa temos 
plantas que as pessoas podem experimentar, 
na sensorial temos algumas plantas com 
textura diferente e na parte auditiva, temos 
metais, conchas e bambus. 
 

 É um jardim que foi projetado de forma 
especial para a pessoa que por algum 
problema ou deficiência tenha dificuldade em 
ter essa sensibilidade por meio de seus 
sentidos”.  
 

O secretário de Saúde, Carmino de Souza, 
ressaltou que o Jardim dos Sentidos está em 
um local importante, anexo ao CRR que 
também foi recuperado ao longo da atual 
gestão. “Essa é uma área que mais 
acreditamos na saúde, que é o 
multiprofissionalismo. Todos estão 
trabalhando para atender a singularidade 
dessas pessoas que são especiais. Aqui há 
várias oficinas de artes manuais que são 
trabalhadas de forma pedagógicas. Esse 
Jardim dos Sentidos é único na cidade e 
inédito. As pessoas têm todas as 
possibilidades de estabelecer cada um dos 
sentidos e isso é algo muito diferente”, 
afirmou.  

 
Também presente na cerimônia, a secretária 

de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, 
também participou do evento e lembrou a 
importância da interlocução entre as 
diferentes áreas da Prefeitura. “O Brasil tem 
um deficit histórico com as pessoas com 
deficiência, muito em conta de um processo 
longo e uma exclusão social das pessoas com 
deficiência. Ainda persiste em muitos lugares 
uma supremacia do que se considera normal e 
ideal, excluindo a potencialidade das pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida. Os 
projetos integrados são absolutamente 
necessários e eu fico muito feliz em encontrar 
pessoas que pensam diferente, que trabalham 
e legitimam a igualdade”, afirmou.  
  
 
 
 
 
 



       CAMPINAS INAUGURA JARDIM DOS SENTIDOS GISELA HELLER GORDON - 
08/08/2019 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

Sobre o Jardim 
  

É um jardim arredondado, com dez canteiros 
com plantas e flores coloridas, ervas 
medicinais, condimentos, chás, gramas e 
pedriscos. Foi inspirado em experiências da 
Europa e em outras do Brasil, como o Jardim 
Sensorial de Curitiba e o Parque Inhotim, em 
Minas Gerais. É totalmente acessível, livre de 
barreiras arquitetônicas garantindo que as 
pessoas com deficiência possam aproveitar o 
espaço. 
  

O jardim oferece canteiros com corrimão, 
guia, trilha específica para cadeira de rodas, 
bancos, informações úteis sobre o espaço e os 
nomes das plantas escritos em português e 
em braille. Possui piso tátil.  
  

Foram investidos cerca de R$ 425 mil na 
construção do local. Os recursos são 
provenientes de um convênio entre a 
Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho. 
O projeto foi elaborado por profissionais que 
trabalham com plantas medicinais no CRR e 
teve apoio da Comissão Permanente de 
Acessibilidade. O projeto arquitetônico foi 
feito pela arquiteta da Emdec Thaís 
Mendonça, que faz parte da Comissão de 
Acessibilidade. A idealizadora foi Heloísa 
Pimentel que também participou do evento. O 
Conselho de Saúde também participou do 
projeto.  
 

A expectativa é que cerca de 50 pessoas 
passem pelo Jardim Sensorial por semana. O 
espaço vai funcionar das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 
  

A placa do Jardim dos Sentidos tem um QR 
Code que serve tanto a pessoas com 
 
 
 
 

 
 
deficiência visual quanto auditiva entender as 
informações. Ao acessar o QR Code por meio 
do celular a pessoa é direcionada a um vídeo 
que é audiovisual e interpretado em libras e 
passa todas as informações disponíveis na 
placa. Este é um modelo que será adotado 
para todos os equipamentos que forem de uso 
da população com deficiência a partir de 
agora, de acordo com a secretária Eliane 
Jocelaine.  
  

O evento teve a presença da família da 
senhora Gisela Heller Gordon, o esposo Flávio 
Gordon e os filhos André e Lara. A equipe de 
funcionários e de usuários do projeto também 
esteve presente. O representante dos usuários 
e trabalhadores do CRR, Alexandre Possi, 
entregou um exemplar do livro “Estou Vivo”, 
escrito pelo jornalista João Nunes e com 
projeto da psicóloga Maria Rodrigues, para o 
prefeito Jonas Donizette. “Foi uma luta grande 
para nós dentro do Conselho Local; tivemos 
várias reuniões com essa pauta. O Jardim dos 
Sentidos é uma conquista para todos e vai 
servir a muitos pacientes e ajudar muitas 
pessoas na reabilitação”.  
  
Sobre Gisela Heller Gordon 
 

Gisela Heller Gordon trabalhou de 1987 a 
1999 na Prefeitura de Campinas. Arquiteta 
formada pela USP, dirigiu o Departamento de 
Urbanização de Favelas, trabalhou na 
Coordenadoria Ambiental e Departamento de 
Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento 
e Meio Ambiente, na Secretaria de Obras e no 
Departamento de Parques e Jardins (DPJ).  
 

Tinha como projeto a construção de um 
Jardim dos Sentidos em Campinas e por isso a 
homenagem. Faleceu em 22 de novembro de 
2013 vítima de AVC (acidente vascular 
cerebral). 

   



       TURMINHA DA INCLUSÃO DA DIVERSÃO VISITA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE  
       RAO – 08/05/2019 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 

 
Os alunos da Escola Municipal Vicente Rao, 
localizada no Parque Industrial, receberam na 
sexta, dia 26 de abril, a Turminha da Inclusão 
da Diversão. Com cinco personagens, a 
turminha chama a atenção para a inclusão e o 
combate ao preconceito.    
 
A Turminha é composta pela personagem 
Sofia que tem deficiência visual, o Enzo que é  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
autista, o João Victor que tem paralisia 
cerebral, a Isabella que é surda e a Jade que é 
uma criança sem deficiência e que representa 
a inclusão.  
 
A apresentação que foi organizada pela 
equipe do  Centro de Referência da Pessoa 
com Deficiência (CRPD) e contou com o apoio 
das professoras e coordenadoras da escola. A 
ação reuniu cerca de 250 alunos que puderam 
obter conhecimento sobre como respeitar as 
diferenças, por meio de uma forma divertida e 
lúdica.   
 
O diretor de Gestão das Políticas dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, Paulo Renato Alves 
Guimarães, explicou que o objetivo das 
apresentações foi  despertar as crianças para a 
necessidade de incluir e combater o 
preconceito.    
 



       CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS AMPLIA ATENDIMENTO A PESSOAS  
SURDAS - 30/01/2020 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

A contratação de mais quatro intérpretes de 
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) ampliou 
em mais de 35% o atendimento a pessoas 
surdas ou que tenham deficiência auditiva, 
prestado pela Central de Interpretação de 
Libras (CIL). O serviço é oferecido 
gratuitamente pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos da Prefeitura de Campinas 
desde setembro de 2015, por meio do Centro 
de Referência da Pessoa com Deficiência 
(CRPD) e tem como objetivo promover 
acessibilidade ao deficiente auditivo residente 
no município. 
  

De acordo com a secretária da Pasta, Eliane 
Jocelaine Pereira, a garantia dos Direitos 
Humanos, do acesso e fruição dos serviços 
públicos passa, necessariamente, pela garantia 
de acessibilidade também comunicacional. 
“Por isso nos empenhamos para que 
tivéssemos a ampliação da Central de Libras, 
que representa também a qualificação dos 
serviços voltados às pessoas com deficiência 
em nosso município”, relatou. 
  

Com a atuação dos novos profissionais, em 
menos de seis meses, a média de atendimento 
mensal da Central subiu de 84 para 114 
pessoas. “Nossa previsão é que haja novo 
aumento nesse número em 2020”, comentou 
o diretor de Gestão das Políticas dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, Paulo Renato 
Guimarães. 
  

O serviço consiste basicamente em facilitar a 
comunicação das pessoas surdas com os 
órgãos públicos, por meio de intermediação 
de intérpretes de Libras. 

 
O intérprete acompanha a pessoa com 

deficiência auditiva em atendimentos 
externos, no âmbito público, como postos do 
INSS, hospitais, Centros de Saúde (CS), 
delegacias, defensoria pública, poder judiciário 
(CEJUSC, JEF, JEC, Fórum (audiências), Centro 

Público de Atendimento ao Trabalhador 
(CPAT) para cadastro de currículo, dentre 
outros serviços públicos. 
 

 
 

Os atendimentos podem ser realizados 
presencialmente, externamente e 
remotamente. Os atendimentos presenciais 
ocorrem na própria Central de Intérpretes de 
Libras onde o deficiente auditivo faz os 
agendamentos necessários a sua demanda 
com apoio dos Tradutores Intérpretes de 
Língua de Sinais (TILS) que, por meio de 
chamada telefônica ou acesso aos sites de 
órgãos públicos, fazem a intermediação do 
atendimento utilizando a linguagem de sinais 
e a oralização. 
  

Para os atendimentos externos, um tradutor 
da Central de Libras, acompanha a pessoa 
surda até o órgão público, para estabelecer 
acessibilidade da comunicação entre as partes. 
Já os atendimentos remotos ocorrem por 
intermédio de videochamada. 
  

As videochamadas podem ocorrer de duas 
formas. A de dois pontos acontece quando um 
deficiente auditivo está em um serviço público 
e faz uma ligação em videochamada para a 
Central que intermediará a conversa entre ele 
e o ouvinte do local. 
  

Há também a possibilidade de três pontos. 
Nesse caso, a pessoa surda está em casa ou  
outro local e faz uma videochamada para a 



       CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS AMPLIA ATENDIMENTO A PESSOAS  
SURDAS - 30/01/2020 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 Central de Libras que por sua vez, realiza o  
contato com o serviço público, intermediando 
a conversa entre eles. Os atendimentos 
remotos podem ser feitos pelo WhatsApp da 
CIL pelo número (19) 9.9119-5316. 
 

 
remota entre o serviço e a pessoa com 
deficiência auditiva. “Caso o serviço público 
necessite da presença de um tradutor de 
Libras para acompanhar o atendimento 
externo é preciso fazer a solicitação com 
antecedência”, lembrou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O diretor da área também informa que se 
um serviço público precisar fazer contato com 
alguma pessoa surda basta procurar a Central 
de Libras para intermediação da comunicação  

 
 

 
Os atendimentos externos podem ser  

solicitados via e-mail cil@campinas.sp.gov.br 
ou pelo telefone (19) 3231-6940. O 
atendimento da Central de Libras ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
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       CÂMARA DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE CAMPINAS REALIZA PRIMEIRA  
       REUNIÃO - 10/11/2017 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
A Câmara Intersecretarial de Segurança 
Alimentar (Caisan) do município de Campinas 
realizou na terça-feira, dia 7 de novembro, sua 
primeira reunião. De acordo com os 
participantes, o encontro foi muito produtivo, 
e possibilitou à equipe municipal conhecer a 
estrutura e funcionamento da Caisan Estadual 
e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Sisan), no qual Campinas está 
inserido. 
 
O encontro reuniu representantes da 
Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo, do Conselho 
Estadual de Segurança Alimentar (Consea/SP) 
e da Câmara Intersecretarial de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável 
(Caisan/SP). Durante a reunião foram 
fornecidas orientações aos secretários 
municipais e demais representantes do 
município para a formulação de políticas 
públicas que visam garantir o acesso da 
população a alimentos de qualidade. 
 
Conforme a secretária da Assistência Social e 
Segurança Alimentar, Eliane Jocelaine Pereira, 
a CAISAN une forças para o bem comum. “Essa 
Câmara tem a função de convergir os 
trabalhos realizados nas secretarias, no 
sentido de potencializar as ações com o 
objetivo de entregar à população um serviço 
público melhor, otimizado e com mais 
qualidade”, ressaltou.  
 
De acordo com a diretora do Consea/SP, 
Rudineia Carla Augusto, “os participantes 
receberam orientações sobre o papel da 
Câmara e a gestão intersetorial das políticas de 
segurança alimentar no município, 
funcionamento, atribuição e estrutura da 
CAISAN municipal e sua importância dentro do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
(SISAN)”. 
 
 

 
A reunião também contou com a presença dos 
presidentes da Centrais de Abastecimento de 
Campinas (CEASA), Wander de Oliveira 
Villalba; e da Sociedade de Abastecimento de 
Água e de Saneamento (SANASA), Arly de Lara 
Romêo; dos secretários municipais de Saúde, 
Carmino de Souza e de Trabalho e Renda, Luis 
Yabíku; além de outros representantes das 
secretarias municipais de Assistência Social e 
Segurança Alimentar; Trabalho e Renda; 
Saúde; Educação; Chefia de Gabinete do 
Prefeito; Desenvolvimento Econômico, Social e 
de Turismo; e da SETEC - Serviços Técnicos 
Gerais, que integram a Caisan de Campinas. 
 
Caisan Campinas 

 
A Caisan do município de Campinas foi 
instituída em dezembro de 2016 por meio do 
decreto nº 19.357. A Câmara tem como 
finalidade promover a articulação e a 
integração dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal ligados à área 
de segurança alimentar e nutricional. 
 
Também cabe à Câmara Intersecretarial 
elaborar e revisar, a partir das diretrizes 
emanadas do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar (COMSEA/Campinas) e 
da Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, o Plano e a Política 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional dentre outras funções 
especificadas no texto do decreto.  

 



       PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR CAPACITA PRIMEIRA TURMA EM  
       AGROECOLOGIA – 04/09/2019 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
O projeto-piloto “Campinas Cidade Apetitosa” 
formou na sexta-feira, dia 13 de dezembro, a 
primeira turma do curso em Agroecologia, no 
qual a prioridade é a implantação de hortas 
comunitárias e o aproveitamento integral dos 
alimentos. A capacitação é resultado de uma 
parceria entre o departamento de Segurança 
Alimentar e Nutricional (DSAN) da Prefeitura 
de Campinas e o Núcleo de Estudos em 
Agroecologia, Educação e Sociedade (NEAES) 
do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).   
 
Além do aprendizado sobre Agroecologia, os 
alunos receberam conhecimentos de políticas 
públicas em alimentação. A proposta do curso 
é beneficiar agricultores, estudantes, 
pesquisadores e consumidores com a 
divulgação de estratégias socioeducativas e 
atividades de ensino com foco em educação 
popular.   
 
O objetivo central é o desenvolvimento da 
agricultura familiar e urbana como uma 
alternativa sustentável e ecológica, sendo 
uma garantia de segurança alimentar 
nutricional, além da promoção do 
desenvolvimento social.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com o diretor do DSAN, Domis 
Lopes Vieira, a avaliação de todos os 
envolvidos foi positiva. “Esse modelo 
possibilita a implantação de um projeto ao 
qual a comunidade adere, impulsiona e 
preserva, abarcando os aspectos qualitativos 
no processo de implantação e avaliação das 
políticas sobre alimentação”, afirmou.   
 
O chefe de gabinete da Secretaria, Carlos 
Eduardo de Resende, explicou que os 
formandos receberam um certificado de 
conclusão de curso na sede do Instituto 
Federal de São Paulo, no Cidade Satélite Íris, 
onde também ocorreram as aulas. 



 

Envolver a população na criação de hortas 
urbanas é o foco do projeto-piloto “Campinas 
Cidade Apetitosa”, que oferece curso gratuito 
de extensão sobre segurança alimentar e 
tecnologias sustentáveis para agricultura 
familiar agroecológica. A capacitação é o 
resultado de uma parceria entre o 
Departamento de Segurança Alimentar e 
Nutricional (DSAN) da 
Prefeitura de Campinas e 
o Núcleo de Estudos em 
Agroecologia, Educação e 
Sociedade (NEAES) do 
(IFSP).   
  

O projeto, implantado na 
região noroeste de 
Campinas, território com 
alto índice de população 
em extrema pobreza, teve 
início no mês de agosto.  

A ação objetiva combater a fome, garantir o 
direito humano à alimentação adequada e à 
promoção da saúde, inclusão produtiva, bem-
estar e fortalecimento da comunidade.     

“Com essa parceria com IFSP, pretendemos 
alavancar o envolvimento da população na 
criação de hortas urbanas, formando um 
coletivo de agricultores com os alunos  

 

 

 

 

 

 

 

matriculados no curso”, ressaltou o diretor do 
DSAN, Domis Lopes Vieira.     

O curso ocorre na sede do Instituto Federal de 
São Paulo, que fica na Rua Heitor Lacerda 
Guedes, 1.000, no Cidade Satélite Íris. Visa 
desenvolver a agricultura familiar e urbana 
como uma alternativa sustentável e ecológica, 

sendo uma garantia de 
segurança alimentar 
nutricional, além da 
promoção do 
desenvolvimento social.     

“Dessa forma, vamos 
difundir a produção 
familiar agroecológica 
na região noroeste da 
cidade, além de abordar 
os conceitos da 
educação alimentar e 

nutricional, promover uma alimentação 
saudável e adequada, tendo em vista a 
formação e a mudança de hábitos 
alimentares”, observou o diretor.    

A proposta com o curso é beneficiar 
agricultores, estudantes, pesquisadores e 
consumidores com a divulgação de estratégias 
socioeducativas e atividades de ensino com 
foco em educação popular. Atualmente, 25 
pessoas frequentam as aulas. 



       PROGRAMA NUTRIR CAMPINAS ENTREGA MAIS 900 CARTÕES EM DEZEMBRO  
       13/12/2019 
         Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 
 
A Prefeitura de Campinas entregou, no mês 
de dezembro, mais 935 cartões do Programa 
de Segurança Alimentar Nutrir Campinas. 
Com essa ampliação, quase três mil pessoas 
passaram a ser 
beneficiadas pelo 
programa. 
 
A entrega ocorre 
sempre na plataforma 
da Estação Cultura. 
Nos dias 12 e 13 de 
dezembro, mais de 400 
famílias foram 
contempladas, e nos 
dias 17 e 23, outras 
500 receberam o 
cartão.  
 
Conforme o diretor do 
Departamento de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Domis Vieira, o 
compromisso de ampliar o número de famílias 
beneficiadas continua valendo no próximo 
ano.  
 
“Em janeiro, lançaremos o calendário anual 
de atendimento do ano de 2020.  Atualmente, 
temos 6152 famílias atendidas pelo programa, 
abrangendo a inclusão de casos emergenciais. 
São 400 cartões que ficam disponíveis para 
diversos serviços de assistência social em 
vários locais da cidade. Há também os que são  
solicitados pela Defesa Civil, quando a família 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
que vive em situação de vulnerabilidade sofre 
algum tipo de incidente como uma enchente 
ou incêndio”, explicou Domis. 
 

 
Cartão Nutrir Campinas 

 
O Nutrir Campinas, 
implementado em 
junho de 2016 para 
substituir a cesta básica, 
permite aos 
beneficiários comprar 
no mercado perto de 
casa. A medida é 
importante para 
desenvolver o comércio 
local e propiciar 
melhorias para o bairro. 
 
O documento do 
programa é um cartão 

magnético, do tipo vale-alimentação, no valor 
de R$ 91,68 (26 UFICs) mensais, para a 
compra de alimentos de primeira 
necessidade. O cartão vale por um ano e é 
recarregado sempre no primeiro dia útil do 
mês.  
 
Para participar do programa, as famílias 
precisam estar inseridas no Cadastro Único do 
governo federal e são selecionadas pelo 
Sistema de Governança Municipal (SIG-M), 
que analisa os dados. A prioridade é para 
famílias com crianças de zero a quatro anos, 
que tenham pessoas com deficiência ou 
idosos no grupo familiar.  
 



       PREFEITURA DE CAMPINAS REALIZA 2ª EDIÇÃO DA FEIRA DE SEGURANÇA  
       ALIMENTAR - 19/08/2019 
         Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

A Prefeitura de Campinas realizou a segunda 
edição da “Feira, Direitos e Segurança 
Alimentar e Nutricional”. Neste ano, o evento 
trouxe como tema “Campinas Cidade 
Apetitosa” e ocorrereu na Estação Cultura, no 
dia 23 de agosto. 
 

O objetivo desta ação foi realizar uma 
atividade intersetorial unindo a entrega do 
benefício alimentar - Cartão NutrirCampinas, 
evento totalmente administrativo executado 
pelo Departamento de  Segurança Alimentar e 
Nutricional (DSAN) da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH), a uma estrutura 
que agregou outros parceiros tanto do poder 
público como da sociedade civil organizada. 
 
Dessa forma, participaram os serviços ligados 
a área de segurança alimentar, direitos 
humanos e de promoção da cidadania, além 
de  apresentações artísticas e culturais. 
Também estiveram envolvidas as cooperativas 
técnicas e as instituições vinculadas ao 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltada à população em geral, a Feira visou 
discutir e difundir sistemas alimentares que 
sejam inclusivos, resilientes, seguros e 
marcados pela diversidade. “Nossa ideia é 
apresentar às pessoas, inclusive às famílias 
que recebem o Cartão Nutrir, uma 
alimentação economicamente acessível e 
saudável fazendo uma abordagem baseada 
nos direitos humanos, que minimize o 
desperdício e conserve a biodiversidade”, 
explicou o diretor do DSAN Domis Vieira 
Lopes.  

 
 



 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 
sancionou na tarde da quinta-feira, 18 de 
junho, lei do novo Banco de Alimentos da 
cidade. “A lei moderniza nosso Banco de 
Alimentos e institui no município o Sistema de 
Segurança Alimentar e nutricional na cidade”, 
disse a secretária Municipal de Assistência 
Social, Eliane Jocelaine Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lei, em linhas gerais, reconhece e legitima a 
segurança alimentar como direito humano 
adequado cujos programas e projetos devem 
ser executados pelo poder público e mediante 
critérios específicos pela sociedade civil.  

O segundo ponto é a modernização do banco, 
que passar a ser reconhecido como 
equipamento de segurança alimentar com 
atribuições ampliadas como criar programas e 
mecanismos para receber ativos financeiros e 
poder, por exemplo, credenciar mercados 
locais para a população fazer suas compras 
diretamente com o Cartão Nutrir ou retirar 
alimentos mediante vouchers eletrônicos. 
“Isso é fomentar a economia, o que a gente 
precisa nesse momento de pandemia”, explica. 

O prefeito pontuou que a lei perpetua as 
conquistas que a cidade teve na área social, 
como política de Estado, já que tem 
continuidade para além do governo atual. 



       CAMPINAS PASSA A INTEGRAR SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR  –       
          12/07/2020 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
Campinas passa a integrar o Sisan (Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional) do Ministério da Saúde. O termo 

de adesão foi assinado na sexta-feira 10 de 

Julho.  

 

O objetivo central do Sisan é garantir, 

progressivamente, o direito humano à 

alimentação adequada. Para isso, o Governo 

Federal formula e implementa políticas e 

planos de segurança alimentar e nutricional 

para todo o Brasil. Além disso, o Sisan busca 

estimular a integração entre poder público e 

sociedade civil e promover o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação 

da segurança alimentar e nutricional em todo 

o território nacional.  

 

De acordo com a secretária municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, a 

adesão ao sistema nacional coroa as ações que 

o município de Campinas tem realizado, antes 

e durante a pandemia, para consolidação da 

política de segurança alimentar no município. 

 

Esse processo como um todo envolve a nova 

lei do Sistema de Segurança Alimentar 

Municipal, a ampliação do Cartão Nutrir, a 

modernização do Banco de Alimentos e, agora, 

é consolidado com a formalização da adesão 

ao Sisan Nacional. 

 

“É mais um destaque de que Campinas tem 

avançado nessa política pública  dando a 

devida importância à ampliação e qualificação 

da segurança alimentar mesmo antes da 

pandemia e é um cenário que favorecerá 

muito as ações após a pandemia”, ratificou a 

secretária. 
 





       AÇÃO VAI REINTEGRAR ÀS FAMÍLIAS 43 CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
       ABRIGADOS – 07/04/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Uma ação conjunta entre Prefeitura, serviços 
de acolhimento conveniados à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH), 
Ministério Público e Vara da Infância e da 
Juventude (VIJ) permitiu que 43 crianças e 
adolescentes fossem reintegrados aos seus 
grupos familiares. Seja a família nuclear, 
extensa, padrinhos afetivos ou mesmo alguns 
funcionários que aderiram a ideia como forma 
de melhorar a proteção das crianças e diminuir 
a circulação de pessoas nos abrigos e casas 
lares, durante o período da pandemia de 
coronavírus. 
  
A iniciativa contou com a parceria da Fundação 
Feac e da organização social Bolsa de Valores 
Humanos (BVH). As instituições promoveram 
campanhas de arrecadação para atender 
famílias em vulnerabilidade social do município 
e também apoiaram a ação de reintegração de 
crianças e adolescentes durante o período da 
pandemia da Covid-19. 
  
A medida integrou ações de proteção das 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
diretriz da política pública de Assistência Social 
no município de Campinas. Devido à pandemia 
do novo coronavírus, a pasta uniu esforços para 
salvaguardar o isolamento social durante a 
quarentena, além de  promover essa proteção 
aos diferentes segmentos da população que 
dependem dos serviços socioassistenciais. 

 Volta para casa 
  
A coordenadora de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade de Criança e Adolescente, 
Maria José Geremias esclareceu que as 43 
crianças e adolescentes que estavam em 
processo de reintegração foram indicadas 
pelos gestores dos serviços de acolhimento. 
Elas só poderão sair depois da autorização 
judicial. Até a data desta publicação, foram 
expedidas 17 autorizações da Justiça. 
Campinas, atualmente, tem cerca de 380 
crianças e adolescentes em acolhimento. 
  
No total foram feitas 28 reintegrações para 
família de origem ou família extensa; nove 
integrações com padrinhos afetivos ou rede 
socioafetiva e seis integrações na casa de 
funcionários do abrigo municipal. Das 17 
guardas excepcionais expedidas pela Vara da 
Infância e da Juventude sete foram para família 
de origem/extensa; uma para rede socioafetiva 
e cinco para funcionários. 
  
"O retorno dessas crianças para famílias de 
origem já tinha parecer favorável para a 
reintegração familiar. O Poder Judiciário está 
apenas agilizando o processo. Outros casos são 
daqueles que participam do serviço Acordar de 
Apadrinhamento Afetivo executado pela 
Associação de Educação do Homem do 
Amanhã (Aehda). Esses padrinhos 
concordaram em receber essas crianças e 
adolescentes em suas casas durante esse 
período de isolamento social", detalhou Maria 
José. 
  
A coordenadora também contou que alguns 
funcionários do Centro Municipal de Proteção 
a Criança e ao Adolescente (CMPCA), se 
dispuseram a receber algumas dessas crianças 
em suas casas. "Assim, deixo aqui meu 
agradecimento especial a esses funcionários e 
aos padrinhos afetivos que, mais uma vez, 
demonstram o compromisso com a proteção 



       AÇÃO VAI REINTEGRAR ÀS FAMÍLIAS 43 CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
       ABRIGADOS – 07/04/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

das crianças e adolescentes que ficam sob seus 
cuidados", ressaltou. 
  
Para a secretária de Assistência Social, Eliane 
Jocelaine Pereira, a união de esforços é 
essencial para garantir proteção àqueles mais 
vulneráveis. "Neste momento emergencial, 
além da importância do trabalho protetivo 
realizado pela Secretaria com a rede de 
serviços de acolhimento de crianças e 
adolescentes, somam-se ao esforço de 
prevenção à Covid-19, órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos, funcionários, sociedade 
civil, Fundação Feac e BVH, em um exemplo do 
que podemos produzir de poderoso quando 
unimos forças para garantir o acolhimento 
familiar, o afeto e a proteção de nossas 
crianças", avaliou. 
   
Feac 
  
 A Fundação Feac lançou o #MobilizaCampinas, 
que por meio da ajuda da sociedade e de uma 
rede de mais de 60 Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), pretende distribuir cartões 
alimentação no valor de R$ 200,00 por mês 
para milhares de famílias socialmente mais 
vulneráveis e que tem a situação agravada com 
o avanço do coronavírus e consequente 
diminuição das atividades econômicas. 
  
A porta de entrada para que as famílias 
recebecem o cartão alimentação, que também 
pode ser usado para a compra de itens de 
higiene e limpeza, são as Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) parceiras da Feac. 
  
A Feac esclareceu que são estas instituições 
sociais que estão nos territórios e possuem 
 
 
 
 
 
 

uma relação de proximidade e capilaridade 
com as comunidades e, dessa forma, estão 
qualificadas a indicarem quais são as famílias 
mais vulneráveis neste período de pandemia, 
segundo critérios estabelecidos pela equipe de 
profissionais que elaborou a ação.  
 
As doações  de qualquer valor foram feitas pelo 
site www.mobilizacampinas.org.br . Todo o 
valor arrecadado pelo movimento foi 
destinado para as famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
  
BVH 
   
A Associação Bolsa de Valores Humanos é uma 
organização social que tem a missão de investir 
e proteger pessoas que estejam envolvidas 
com os serviços de acolhimento institucional 
de crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias de origem, além dos educadores dos 
serviços. 
  
No momento de pandemia lançou a Campanha 
"Vírus do Amor" que visou arrecadar e 
distribuir para os serviços de acolhimento 
institucional de Campinas, e famílias das 
crianças e adolescentes abrigados, produtos de 
primeira necessidade, como kits de 
higiene/limpeza e cestas básicas. 
  
A campanha abrangeu 368 crianças e 
adolescentes em serviços de acolhimento e 
125 famílias de origem no município de 
Campinas. Para colaborar com a campanha 
bastou entrar no site da Bolsa de Valores 
Humanos e fazer sua opção de doação. 
  
 



       DOAÇÃO DA LIVE "AMIGOS" É ENTREGUE PARA O BANCO DE ALIMENTOS DE              
       CAMPINAS - 27/04/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
 
O Banco de Alimentos de Campinas recebeu na 
manhã de segunda-feira, dia 27 de abril de 
2020, 400 cestas básicas de alimentos e mais 
400 kits com produtos de limpeza e higiene, 
doados durante a live do projeto dos cantores 
sertanejos Amigos, que foi transmitida pelo 
YouTube na segunda-feira da semana passada, 
dia 20 de abril. 
  
 Além dos beneficiados em Campinas, o show 
virtual dos artistas também arrecadou 
dinheiro para o Hospital do Amor de 
Barretos  e também para o projeto “Amigos do 
Bem”, que ajuda pessoas que vivem no sertão 
nordestino. 
  
 O Banco de Alimentos distribuiu os itens para 
as entidades conveniadas ao projeto, que vão 
repassar às famílias em situação de 
vulnerabilidade social e também para aquelas 
que estão em dificuldades financeiras por não 
conseguirem trabalhar devido à quarentena, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
medida determinada pelas autoridades de 
saúde para evitar a disseminação do novo 
coronavírus. 
  
Projeto Amigos 
  
O Projeto Amigos, que reúne as duplas de 
cantores sertanejos Zezé di Camargo & 
Luciano, Chitãozinho & Xororó e também 
Leonardo, transmitiu na segunda-feira da 
semana passada, dia 20 de abril, a live pelo 
YouTube do festival Villa Mix. Foram mais de 
quatro horas de duração, com a apresentação 
dos principais sucessos dos artistas.  
  
 Durante a transmissão pela internet, os 
artistas incentivaram o público a fazer doações 
para ajudar as pessoas em dificuldades 
durante a pandemia da Covid-19. 
  
 A live fez parte das comemorações do retorno 
dos Amigos, formado pelos ícones do 
sertanejo, que comemoram neste ano 20 anos 
da primeira reunião. 

 



      BANCO DE ALIMENTOS DISTRIBUI PRODUTOS DE CAMPANHA SOLIDÁRIA 
      PARA ENTIDADES - 28/04/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 
 
 

O Banco de Alimentos de Campinas iniciou na 
terça-feira, dia 28 de abril de 2020, a 
distribuição dos produtos angariados na 
Campanha Regional de Arrecadação do 
Conexão Solidária, realizada pela Prefeitura em 
parceria com a EPTV no  final de semana. Foram 
encaminhados no primeiro dia 4,5 mil quilos de 
gêneros alimentícios que beneficiarão mais de 
cem famílias. 
  
A campanha solidária teve por objetivo ajudar 
as pessoas que estão em dificuldades 
financeiras no período de isolamento social, 
medida tomada para conter o avanço do novo 
corononavírus. 
  
A entrega foi feita por meio de entidades 
assistenciais cadastradas, que retiram os itens 
na sede do Banco de Alimentos e os levam às 
famílias beneficiadas. Entre as entidades que 
receberam os mantimentos nesta terça-feira 
estão: Centro Comunitário do Parque Itajaí, 
Afascom, Associação dos Permissionários 
Taxistas, Casa Vovô Nestor, Centro de 
Referência LGBT e Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. 
  
De acordo com a coordenadora do Banco de 
Alimentos, Bruna Angelis, o objetivo foi 
entregar todos os produtos arrecadados até o 
dia 30 de abril. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conexão Solidária 
  
A Prefeitura de Campinas, em parceria com a 
EPTV, realizou no último final de semana, nos 
dias 25 e 26 de abril, a Campanha Regional de 
Arrecadação do Conexão Solidária. Durante os 
dois dias foram arrecadados 18,5 toneladas de 
alimentos e produtos de higiene e 4,5 
toneladas de roupas e calçados. 
  
As doações foram entregues aos voluntários no 
Balão do Castelo, na Avenida Andrade Neves, 
no sistema drive-thru, sem a necessidade de 
sair do carro. Durante os dois dias, 1.345 
veículos passaram pelo local para deixar 
donativos. 
  
A Administração municipal participou da 
campanha por meio da Secretaria de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos e de 80 voluntários inscritos 
pela plataforma Transforma Campinas. 
 

 



BANCO DE ALIMENTOS RECEBE 1 TONELADA DE MACARRÃO DA 
SELMI E VÔLEI RENATA - 04/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 

O Banco Municipal de Alimentos de Campinas, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
(SMASDH), recebeu uma tonelada de macarrão 
do Pastifício Selmi e Vôlei Renata, time 
patrocinado pela empresa de massas. A doação 
foi entregue na tarde da última quinta-feira, dia 
30 de abril. 
  
  
Os produtos serão incluídos nas cestas básicas 
que são distribuídas para as 198 entidades 
socioassistencias cadastradas que 
operacionalizam a entrega para as mais de seis 
mil famílias. Os beneficiados são pessoas que 
vivem em situação de vulnerabilidade social e 
nutricional nos bairros próximos a essas 
instituições, evitando grande deslocamento 
das pessoas. 
  
  
De acordo com o diretor do Departamento de 
Segurança Alimentar da SMASDH, Alexandre 
Polo do Vale, desde o início da pandemia da 
Covid-19 houve um grande aumento na 
procura por cestas básicas. “Uma doação deste 
porte é muito importante sempre! 
Principalmente nesse momento de pandemia 
em que a procura de alimentos triplicou. E, com 
isso vamos conseguir atender muitas famílias”, 
comentou. 

Selmi e Vôlei Renata 
  
  
O pastifício Selmi, patrocinador máster do time 
campineiro Vôlei Renata, que sempre 
desenvolve ações sociais, também entrou na 
luta para reduzir as dificuldades enfrentadas 
pelas instituições durante a crise do 
coronavírus. 
  
  
Nos jogos disputados no Ginásio do Taquaral, 
os ingressos são trocados por um quilo de 
alimento não perecível e tudo que é 
arrecadado vai para o Banco de Alimentos de 
Campinas. Nos últimos dez anos, foram mais de 
100 toneladas doadas. Com o encerramento 
antecipado da Superliga Masculina, por conta 
da epidemia da Covid-19, a Selmi fez a doação 
de uma tonelada de macarrão para suprir a 
falta de arrecadações nas partidas que seriam 
realizadas na reta final do torneio. 
  
 

 
 
“É uma forma de ajudarmos o Banco Municipal 
de Alimentos, principalmente neste período 
em que as instituições e as famílias cadastradas 
mais precisam. O trabalho já é realizado com o 
comando da equipe de vôlei durante as 
competições, no entanto, entendemos que 
nesta fase de queda das arrecadações pela falta 
de jogos, é um momento importante para 
reforçarmos esta parceria e estarmos ainda 



BANCO DE ALIMENTOS RECEBE 1 TONELADA DE MACARRÃO DA 
SELMI E VÔLEI RENATA - 04/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

mais juntos da comunidade”, explicou Marcelo 
Guimarães, diretor comercial da Selmi.  
  
  
“Muitas pessoas tem passado por dificuldades 
neste período, e a ‘tônica’ das grandes 
empresas durante esta crise trágica é colaborar 
de forma generosa para o bem da sociedade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como um todo, sobretudo para aqueles que 
mais precisam. A Selmi, ao doar uma tonelada 
de macarrão, dá um exemplo claro deste 
movimento transformador de cooperação e 
solidariedade que estamos tendo a 
possibilidade de vivenciar”, acrescentou André 
Heller, embaixador e coordenador técnico do 
Vôlei Renata. 
 



       OPERAÇÃO INVERNO AMPLIA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
       RUA - 05/05/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Desde a última sexta-feira, dia 1º de maio, teve 
início em Campinas mais uma edição da  
Operação Inverno da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH) que se estende 
até o mês de setembro. Nestes meses, há 
ampliação em duas horas no horário noturno 
do serviço de abordagem social do SOS Rua, 
que atende a população em situação de rua. O 
atendimento que normalmente é das 8h até às 
22h, durante a operação vai até a meia-noite. 
  
Para solicitar atendimento às pessoas em 
situação de rua que requerem cuidados, 
principalmente durante as noites mais frias, 
basta ligar para o SOS Rua no número (19) 
99984-6496, das 18h até às 21h, todos os dias 
da semana, incluindo sábados e domingos. 
  
A Operação Inverno tem como objetivo 
acolher as pessoas em situação de rua e suprir 
suas necessidades imediatas facilitando o seu 
acesso emergencial aos serviços da rede de 
proteção do município, por meio do 
referenciamento social durante o inverno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Uma das ações desta operação é a 
distribuição de cobertores que, neste ano 
começou antes desse período devido à 
pandemia da Covid-19. Já distribuímos mais de 
400 cobertores para a proteção das pessoas 
para evitar que se resfriem e adoeçam”, 
lembra a diretora do Departamento de 
Operações de Assistência Social, Silvia Brito. 

 

 

 

 

 

 



      SOS RUA MANTÉM ATIVIDADES DURANTE A QUARENTENA COM REFORÇO NA  
      PROTEÇÃO - 05/05/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
 
O serviço de abordagem social de população 
adulta em situação de rua, o SOS Rua, 
conveniado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos (SMASDH), manteve suas 
atividades normalmente desde o início da 
pandemia da Covid-19. Mas teve reforço nas 
ações de proteção contra a Covid-19. 
   
As atividades foram realizadas diariamente, das 
8h às 24h. A novidade foi o reforço nos 
cuidados de proteção para evitar a transmissão 
do novo Coronavírus, com orientação e a 
distribuição de máscaras, produtos de higiene 
pessoal, água e alimentação. 
  
Na mesma semana, a partir de doações, o SOS 
também montou um varal solidário em frente 
a unidade para que as pessoas em situação de 
rua possam pegar as máscaras reutilizáveis 
quando precisarem. 
  
Para garantir o atendimento continuado aos 
usuários, as equipes de abordagem usaram 
máscaras e, quando necessário, utilizavam 
luvas. “Nós redobramos a questão da 
segurança em saúde durante a aproximação 
das pessoas e também fazemos uma intensa 
ação de conscientização sobre a Covid-19”, 
explicou coordenadora do SOS Rua, Ana 
Cândido. 
  
  
 
 
 

Orientação e auxílio 
  
As equipes deram as orientações básicas sobre 
a importância de lavar as mãos, não 
compartilhar objetos e também sobre a 
necessidade de ficarem protegidos em algum 
equipamento público. “As duplas de 
educadores sociais explicam a importância de 
procurarem o albergue, um abrigo ou até 
mesmo que retornem para suas casas. Para 
quem está recebendo auxílio emergencial é 
sugerido que procurem um quarto numa 
pensão enquanto estivermos nesse período. 
Essa é mais uma forma de fazer a higiene 
pessoal diária, lavar as mãos constantemente e 
não dormir ao relento”, reforçou a 
coordenadora. 
  
O SOS também distribuiu máscaras, água e 
cobertores, além da entrega de alimentação 
nas regiões mais distantes do centro da cidade. 
“Nós já entregamos cerca de 500 máscaras 
para a população em situação de rua, também 
distribuímos sabonete e creme dental. Outra 
ação importante é abordagem para a inclusão 
nos abrigos emergenciais que foram 
implementados pela Prefeitura”,  detalhou 
Ana. 
  
Embora não seja parte do trabalho do SOS Rua 
em tempos normais, por causa do coronavírus 
as equipes levaram marmitex nas regiões 
Noroeste, Sudoeste, Norte e no Distrito de 
Sousas que são mais afastadas do centro e há 
menos chance das pessoas em situação de rua 
conseguirem alimentação porque o comércio 
estava fechado. 
 



      PARCERIA ENTRE PREFEITURA DE CAIXA ECONÔMICA AMPLIA ORIENTAÇÃO AO  
      CIDADÃO - 06/05/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Teve início na quarta-feira, dia 6 de maio de 
2020, uma ação do Programa Municipal de 
Inclusão Digital “Juventude Conectada” da 
Prefeitura de Campinas para facilitar o 
atendimento ao cidadão nas agências da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Os jovens 
orientaram as pessoas em como usar as novas 
tecnologias para solicitar o auxílio emergencial 
do Governo Federal. 
  
A parceria firmada entre a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) e a 
Caixa incluiu a ação de 20 bolsistas do 
programa que atuaram, das 8h às 12h, nas 
agências que tem maior fluxo de clientes (Ouro 
Verde, Amoreiras, Londres, Conceição, Rosário 
e Glicério). 
  
“Disponibilizamos à Caixa a atuação dos 
bolsistas do Programa Juventude Conectada 
com dois objetivos: auxiliar os cidadãos em 
vulnerabilidade social que estão buscando as 
agências para o recebimento do auxílio 
emergencial, de forma a ampliar os 
esclarecimentos e ajudar no cadastro digital no 
aplicativo da Caixa para as pessoas que não são 
habituadas a processos digitais, sendo que 
esta é a atuação dos bolsistas usualmente, e 
evitar aglomerações, diminuindo o risco de 
contágio”, comentou a secretária Eliane 
Jocelaine Pereira. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em campo 
 
“Essa parceria entre a Caixa e a Prefeitura de 
Campinas é muito importante, pois a soma de 
esforços de todos levará melhores condições 
de atendimento para aqueles que mais 
precisam nesse momento”, avaliou o 
superintendente de rede da CEF, Rafael 
Conessa. 
  
Ao todo são 20 bolsistas que, distribuídos nas 
seis agências, fizeram a triagem e atendimento 
ao cidadão para utilizar os aplicativos Auxílio 
Emergencial e Caixa Tem. Os jovens 
orientaram as pessoas nos caixas eletrônicos, 
ajudaram com cópias de documentos e 
formulários e prestaram informações básicas 
nas filas. 
 
 

 



BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS RECEBE CESTAS BÁSICAS DA 
FUNDAÇÃO DA UNICAMP - 13/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 

O Banco Municipal de Alimentos da Secretaria 

de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos (SMASDH) recebeu na tarde 

do dia 13 de maio de 2020, o primeiro lote de 

cestas básicas adquiridas pela Fundação de 

Desenvolvimento da Universidade Estadual de 

Campinas (Funcamp), por meio da Campanha 

Unicamp Solidária. 

   

A entrega das 386 cestas oficializou o 

lançamento da Campanha que ocorreu via 

reunião virtual, com a participação do reitor da 

Unicamp, Marcelo Knobel, da secretária Eliane 

Jocelaine Pereira, e da coordenadora geral da 

Funcamp, Cleusa Filipini Ferreira. 

   

A iniciativa foi coordenada pela Diretoria 

Executiva de Planejamento Integrado (Depi) da 

universidade com apoio da Funcamp. O 

objetivo era arrecadar recursos para aquisição  

 

 

 

e distribuição de cestas básicas para a 

população em situação de vulnerabilidade 

social de Campinas devido à situação de 

pandemia da Covid-19 provocada pelo 

coronavírus SARSCoV-2. 

A campanha conta com a parceria da Secretaria 

de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos da Prefeitura que faz a 

gestão de entregas do Banco de Alimentos de 

Campinas. 

   

Como ajudar 

  

 De acordo com os organizadores, a proposta 

foi a de estabelecer ações de engajamento da 

comunidade da Unicamp e de seus parceiros, a 

partir da crença de que todos podem ajudar, 

mesmo sem sair de casa. As doações puderam  

ser feitas acessando o site 

http://www.funcamp.unicamp.br/portal/camp

anha/index.htm onde foram disponibilizados 

três canais para arrecadação: transferência 

bancária, cartão de crédito e boleto bancário. 

   

Com os recursos arrecadados, a Funcamp 

adquiriu cestas básicas em estabelecimentos 

comerciais que entregaram as cestas 

diretamente ao Banco de Alimentos de 

Campinas. 

 

http://www.funcamp.unicamp.br/portal/campanha/index.htm
http://www.funcamp.unicamp.br/portal/campanha/index.htm


PREFEITURA APRESENTA AÇÕES PARA FORTALECER ESTRUTURA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 15/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

O prefeito Jonas Donizette destacou as ações e 

medidas de assistência social neste período de 

pandemia, durante a transmissão ao vivo na 

manhã desta sexta-feira, 15 de maio, como a 

contratação de agentes de ação social, o envio 

de projetos de lei - o que estabelece as 

diretrizes municipais do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e o que cria o Sistema 

de Segurança Alimentar no município.   

 

 

“Com estas ações, vamos fortalecer a estrutura 

e o trabalho da assistência social, que tem sido 

fundamental no suporte às famílias em 

situação de vulnerabilidade”, disse o prefeito, 

Jonas Donizette. 

  

   

A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos preparou as 

diretrizes municipais e enviará, até o fim de 

maio, um projeto de lei que cria o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) para 

Campinas. A finalidade é habilitar o município 

para receber aporte de recursos de outras 

esferas governamentais.  

  

   

Também será aberto um processo seletivo 

emergencial para contratação temporária de 

25 agentes de ação social.  

 

 

 

 

 

O edital está em processo de elaboração e a 

previsão é que os agentes iniciem o trabalho 

até o início de junho.  

  

 
 

A Prefeitura também está elaborando o projeto 

de lei que cria o Sistema de Segurança 

Alimentar no município. O objetivo é 

modernizar o funcionamento do atual Banco 

de Alimentos para facilitar os processos de 

arrecadação de doações e de distribuição de 

benefícios à população em vulnerabilidade 

social e nutricional. 

  

  

“As ações da assistência social têm sido 

fundamentais para lidar com os impactos da 

pandemia. Por isso, é tão importante qualificar 

e fortalecer todas essas medidas para 

fortalecer o trabalho de quem está na linha de 

frente”, disse a secretária de Assistência Social, 

Eliane Jocelaine Pereira. 

  

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTACA DIFERENTES AÇÕES DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR - 22/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 

Medidas para garantir a segurança alimentar 

foi um dos pontos de destaque durante a 

transmissão ao vivo na manhã desta sexta-

feira, 22 de maio, pelo secretário de Relações 

Institucionais, Wanderley de Almeida.  

 

“Estamos tomando medidas para o 

enfrentamento da pandemia do coronavírus, 

atuando em todas as áreas para amenizar o 

sofrimento das pessoas”, disse o secretário. 

   

Entre as ações, a secretária de Assistência 

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 

Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, esclareceu 

que cestas básicas estão sendo distribuídas a 

famílias que necessitam por meio do Banco de 

Alimentos. Outras famílias já receberam o 

Cartão Nutrir, distribuídos em 93 pontos, sem 

aglomeração, com o qual podem comprar 

diretamente os itens de alimentos, higiene e 

limpeza.  

 

 

Antes da pandemia, o Cartão Nutrir atendia 

pouco mais de 5 mil famílias. Este número foi 

ampliado para 26 mil famílias, atendendo mais 

de 100 mil pessoas. Todos os cartões foram 

entregues habilitados, prontos para serem 

usados. 

   

O Banco de Alimentos de Campinas já recebeu 

cerca de 70 toneladas de alimentos. Esses 

mantimentos foram entregues para mais de 13 

mil famílias, o que equivale a mais de 45 mil 

pessoas beneficiadas, que não fazem parte do 

Cadastro Único do município. “Para quem não 

estava nos critérios de receber o Cartão Nutrir, 

pode ser beneficiário do Banco de Alimentos. 

Uma política pública muitíssimo importante”, 

disse a secretária Eliane Jocelaine. 

   

A Secretaria de Assistência Social também 

firmou uma parceria com o Instituto Pague 

Menos, por cinco meses. O Instituto vai doar, 

neste primeiro momento, mil cestas básicas, e 

nos próximos quatro meses, 800 cestas por 

mês. “É um reforço importante para nossa 

política de segurança alimentar”, completou a 

secretária.  

  

Campinas também está recebendo 38 mil 

cestas básicas do Governo do Estado e estão 

sendo entregues no Banco de Alimentos. A 

logística de entrega dessas cestas está sendo 

organizada pela Prefeitura e pelo Estado.    

  

 



      ASSOCIAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOA CESTAS E MÁSCARAS PARA  
      O BANCO - 22/05/2020 
      Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos recebeu na 
sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, um total 
de 140 cestas de alimentos e mil máscaras de 
proteção, que foram encaminhadas ao Banco 
de Alimentos de Campinas. A doação dos itens 
foi uma iniciativa da Associação dos 
Comerciantes de Material de Construção 
(Acomac) de Campinas e Região, que 
deflagrou, no início do mês, uma campanha de 
arrecadação junto aos seus associados. 
  
A oficialização da entrega ocorreu na sede da 
Acomac, no Parque Itália, em Campinas, e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contou com a participação do presidente da 
entidade, Ricardo Pertile Neto, e da secretária 
de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 
 
Segundo Pertile Neto, a ideia de fazer uma 
campanha de arrecadação surgiu logo no início 
da quarentena, em 3 de março, em retribuição 
ao fato de o segmento ter sido declarado 
essencial e poder continuar trabalhando no 
período. "É a forma que encontramos, dentro 
das nossas possibilidades, de ajudar as pessoas 
que estão passando por este momento difícil. 
Parabéns a toda a sociedade que está engajada 
nesta causa", disse o presidente da entidade. 
  
Além de Campinas, os municípios de 
Hortolândia, Sumaré, Americana e Nova 
Odessa também receberam cestas de 
alimentos da Acomac. 
  
Para a secretária Eliane Jocelaine, todas as 
doações são muito bem-vindas neste 
momento de crise decorrente da pandemia de 
coronavírus. "Que a ação solidária da Acomac 
sirva de inspiração para outras instituições", 
disse Pereira. 
 
Até o momento, o Banco de Alimentos de 
Campinas recebeu a doação de 71 toneladas 
de alimentos e sete toneladas de produtos de 
higiene pessoal e de limpeza, os quais foram 
distribuídos às famílias e instituições 
cadastradas. 
  



BANCO DE ALIMENTOS DE CAMPINAS RECEBE 6 TONELADAS DE DOAÇÕES - 
23/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 
 
O Banco de Alimentos de Campinas recebeu na 
manhã da quarta-feira, 13 de maio de 2020, 
seis toneladas de gêneros (314 cestas, de 19 
quilos cada uma) da rede de supermercados 
Covabra em apoio à live apresentada pela 
dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó no último 
dia 30 de abril. 
  

 
 
A transmissão teve início às 20h, no canal oficial 
da dupla no YouTube, e registrou mais de 500 
mil acessos ao vivo durante as duas horas e 
meia de show.  
  
 Com a ação, tanto a Covabra quanto os 
músicos buscam retribuir o suporte dado por 
Campinas à carreira de sucesso de ambos. “A 
live representa a nossa vontade de ajudar 
Campinas, que nos acolhe com muito amor 

desde a década de 1980”, afirmou o produtor 
de eventos e irmão da dupla sertaneja, Ricardo 
Lima.  Segundo ele, Chitãozinho e Xororó estão 
planejando uma segunda live, ainda sem data 
para ser executada. “Se Deus quiser, faremos 
outros shows e arrecadaremos muito mais para 
esta causa”, afirmou Lima. 
  
 Para o diretor geral da Covabra, Dioner Dos 
Santos, era hora de ajudar a comunidade . 
“Nesse momento em que muitas famílias 
passam por dificuldades é necessário colaborar 
para que as pessoas tenham alimentos em suas 
mesas. Com essa doação para as famílias 
campineiras, iremos contribuir para atender às 
mais necessitadas. Está no propósito do 
Covabra auxiliar a comunidade nas 11 cidades 
onde estamos presentes”, afirmou Dioner dos 
Santos, diretor geral da rede de 
supermercados. 
  
 Além das seis toneladas doadas para o Banco 
de Alimentos de Campinas, Covabra e 
Chitãozinho e Xororó contribuíram com quatro 
toneladas de alimentos com a “Line do Bem”, 
que tiveram por objetivo ajudar pessoas de 
Campinas e região que trabalham em eventos, 
bares ou similares e que estavam passando por 
necessidades devido à quarentena. 
  
  
Banco de Alimentos 
  
  
O Banco Municipal de Alimentos de Campinas 
arrecadou mantimentos não-perecíveis e 
material de higiene e limpeza para ajudar as 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
no município. 
  
 As doações foram entregues para 120 
entidades assistenciais de Campinas, 
cadastradas e acompanhas pela Secretaria de 
Assistência Social. Estas instituições atendem a 



BANCO DE ALIMENTOS DE CAMPINAS RECEBE 6 TONELADAS DE DOAÇÕES - 
23/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

mais de 33 mil pessoas em situação de risco 
social como crianças, jovens, desempregados, 
idosos, deficientes, dependentes químicos, 
entre outros. 
 



PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 25 AGENTES 
DE AÇÃO SOCIAL - 28/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 
 

 A Prefeitura de Campinas abriu na quinta-feira, 

28 de maio de 2020, as inscrições para o 

processo seletivo simplificado que visa a 

contratação de 25 agentes de ação social. As 

inscrições, gratuitas, puderam ser feitas a partir 

das 10h do dia 28/05/2020 até as 17h do dia 31 

de maio, domingo, exclusivamente pela 

internet, no banner disponível no portal da 

Prefeitura (www.campinas.sp.gov.br). 

   

O edital com todas as informações pôde ser 

consultado no Diário Oficial 

(www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/), na 

seção da Secretaria de Recursos Humanos, e no 

sistema de inscrições. 

  

Os agentes serão contratados por até 12 meses 

e o salário será de R$ 2.690,79, além do auxílio 

alimentação de R$ 1.041,51 e vale transporte, 

nos mesmos moldes do oferecido para os 

servidores.  

 

 Para participar, o candidato precisa ter 18 anos 

ou mais, ensino médio completo e possuir 

cursos relacionados ao cargo, como cuidador 

de idosos e de crianças, e que totalizem no 

mínimo 80 horas. Este é um pré-requisito para 

concorrer às vagas. Além disso, a 

Administração municipal, por se tratar de um 

processo seletivo simplificado, sem aplicação 

de provas, levará em conta a experiência do 

candidato em atividade que envolvam cuidados 

com pessoas. O tempo de trabalho na área 

deverá ser comprovado e servirá para pontuá-

lo na classificação geral. 

  

A coordenadora de Concursos, Recrutamento e 

Seleção, Juliana Miorin, orienta que os 

candidatos, antes de se inscrever, leiam 

atentamente o edital e sigam todas as 

orientações, em especial sobre a declaração da 

experiência. “O edital é como um manual de 

instruções para o candidato e traz todas as 

informações necessárias. No caso da 

experiência, o candidato deve ter uma atenção 

especial. Ele só deve declarar experiências 

correlatas ao cargo. A declaração de outras 

experiências irá excluir o candidato do 

processo seletivo, no momento da confirmação 

dos documentos", explicou. 

  

Juliana lembra, também, que na inscrição, o 

candidato assinará uma declaração de 

veracidade das informações prestadas. “Tudo o 

que for declarado no formulário em relação às 

experiências profissionais terá que ser 

comprovado com documentos, no dia da 

escolha de vaga. Se o candidato obteve 

qualquer pontuação indevida pelo sistema 

automatizado, ele será excluído”, completou. A 

análise dos documentos relacionados à 

experiência será feita pelos servidores públicos 

nomeados para atuarem nas comissões do 

processo seletivo. 

http://www.campinas.sp.gov.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/


PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 25 AGENTES 
DE AÇÃO SOCIAL - 28/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

  

Os profissionais vão atuar na Secretaria de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos, no atendimento à 

população em condições de vulnerabilidade, 

seja social, física ou psíquica. “Eles vão 

trabalhar nos abrigos já em operação e nas 

demais frentes que estão sendo montadas para 

ampliar os serviços para as pessoas em situação 

de vulnerabilidade do município”, disse a 

secretária da Pasta, Eliane Jocelaine Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O processo seletivo terá, além de cotas para 

pessoas com deficiência, reserva de vagas para 

negros. É o primeiro processo de seleção do 

município com reserva de vagas para pretos e 

pardos. “Neste processo seletivo vamos aplicar 

a lei de cotas, que também é muito importante 

para a população negra, que é maioria em 

situação de vulnerabilidade”, completou a 

secretária. 

   

 



REDE DE SUPERMERCADOS DOA MIL CESTAS BÁSICAS PARA 
BANCO DE ALIMENTOS - 29/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 
O Instituto Pague Menos, que pertence à rede 

de Supermercados Pague Menos, realizou uma 

doação de mil cestas básicas para o Banco de 

Alimentos de Campinas. A doação foi recebida 

pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizette, na 

sexta-feira, dia 29 de maio, no arruamento do 

Paço Municipal. 

  

  

Cada cesta básica conta com 14 itens não 

perecíveis de alimentação como arroz, feijão, 

macarrão, café, açúcar, óleo, fubá, bolacha e 

sal.  

  

  

A doação será encaminhada ao Banco de 

Alimentos de Campinas, que fará a distribuição 

das cestas básicas para as famílias em situação 

de vulnerabilidade social, que não se 

enquadram em nenhum programa de 

transferência de renda e também não foram 

contempladas com o Cartão Nutrir. 

  

  

 

 

 

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, fez 

um agradecimento à Rede em nome da 

Prefeitura e destacou a importância da parceria 

com o Instituto Pague Menos. “Obrigada pelo 

apoio, para nós é muito importante. Ainda que 

Campinas seja um município diferenciado, com 

programas de assistência, nós temos famílias 

em situação de vulnerabilidade social que 

precisamos socorrer nesta hora”. 

  

  

Segundo a diretora voluntária do Instituto 

Pague Menos e diretora administrativa e 

financeira da Rede de Supermercados Pague 

Menos, Daniela Scalfi, por cinco meses, o 

instituto vai doar, mil cestas por mês. “Estamos 

bastante contentes com essa doação, são 17 

municípios que serão atendidos. O Instituto foi 

lançado durante uma edição do Fórum 

Campinas pela Paz e com tudo o que vem 

ocorrendo é importante que possamos 

contribuir. Nós da atividade essencial, nos 

comovemos com toda essa situação”, afirmou. 

  

  

A secretária Municipal de Assistência Social, 

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 

Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou que essa 

solidariedade é fundamental neste momento. 

“É fazer parte da vida das pessoas literalmente. 

Na segunda-feira, as entidades já vão poder 

começar a retirar as doações”, contou. 

  

   

 

 

 

 



REDE DE SUPERMERCADOS DOA MIL CESTAS BÁSICAS PARA 
BANCO DE ALIMENTOS - 29/05/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria 

 

A entrega das cestas em Campinas faz parte de 

uma parceria firmada entre a Secretaria de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos e o Instituto Pague Menos.  A 

doação de cestas básicas é uma ação de 

solidariedade da rede de supermercados, que 

pretende entregar 55 mil cestas básicas às 

cidades de atuação da varejista até setembro. 

   

O Banco de Alimentos de Campinas já recebeu, 

até a semana passada, cerca de 70 toneladas 

de alimentos. Esses mantimentos foram 

entregues para mais de 13 mil famílias, o que 

equivale a mais de 45 mil pessoas beneficiadas. 

 



PREFEITURA FORMALIZA PARCERIA COM UNICAMP PARA 
AMPLIAR DOAÇÃO DE ALIMENTOS - 03/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 

A Prefeitura de Campinas formalizou parceria 

com a Unicamp, por meio da campanha 

Unicamp Solidária – Cestas Básicas, que 

agregou a colaboração de vários outros 

parceiros para contribuir com a doação de 

alimentos e produtos de higiene no município. 

O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo, 

na tarde desta quarta-feira, dia 3 de junho, 

pelas redes sociais. Iniciativa vai atender a 

quem quer doar e a quem precisa receber a 

doação por meio de aplicativo. Haverá um vale 

virtual para retirada das cestas. 

  

“Temos uma parcela de população vulnerável e 

o nosso desafio é garantir que o alimento 

chegue a todos que necessitam, que ninguém 

fique para trás. Esta parceria é de extrema 

importância, especialmente neste período”, 

disse o prefeito Jonas Donizette. 

  

Um dos parceiros é o Centro de Pesquisas 

Avançadas Wernher von Braun, que 

desenvolveu o aplicativo Viva Vida, que será 

um canal de comunicação entre doadores, 

Prefeitura e as pessoas que necessitam da 

doação de cestas básicas. A gestão do 

aplicativo será feita pela Prefeitura e não teve 

custo algum para a Administração. 

  

“O alimento é um direito humano, básico e 

essencial. Investimos muito na política pública 

de segurança alimentar, para atender a 

população em vulnerabilidade. A pandemia 

trouxe realidades diferentes e esta parceria é 

fundamental para que consigamos atender a 

todos que precisam, com celeridade. Toda a 

sociedade precisa ter responsabilidade social”, 

disse a secretária municipal de Assistência 

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 

Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 

  

Doadores em geral, pessoa física ou jurídica, 

poderão doar via aplicativo e os beneficiários 

também poderão solicitar as cestas básicas. Os 

recursos doados serão direcionados à Funcamp 

(Fundação de Desenvolvimento da Unicamp), 

que comprará as cestas básicas, que serão 

entregues ao Banco Municipal de Alimentos. 

  

Quem solicitar a doação de alimentos, terá os 

dados analisados pela Prefeitura e depois 

receberá um voucher virtual, com o local 

específico para a retirada da cesta, mais 

próximo de onde mora. O Banco Municipal de 

Alimentos distribui as cestas entre 198 pontos 

de distribuição, previamente cadastrados na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, 

onde as famílias fazem a retirada. 

  



PREFEITURA FORMALIZA PARCERIA COM UNICAMP PARA 
AMPLIAR DOAÇÃO DE ALIMENTOS - 03/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

O aplicativo será disponibilizado por Google 

Play e App store, para os sistemas Android e IOS 

e poderá ser utilizado a partir da próxima 

semana. 

  

O Banco Itaú, por meio do Itaú Social, anunciou 

a doação de R$ 1,2 milhão, para a campanha 

Unicamp Solidária – Cestas Básicas. O repasse 

será feito em três parcelas, de R$ 400 mil. Com 

este recurso será possível comprar, no total, 

mais de 20 mil cestas básicas. 

  

 Videoconferência 

   

O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, disse 

durante videoconferência na manhã desta 

quarta-feira, que a universidade precisava se 

mobilizar e fazer algo para ajudar. As doações 

via Unicamp podem ser feitas pelo 

site www.funcamp.unicamp.br e, a partir da 

próxima semana, via o aplicativo Viva Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Junto à campanha Unicamp Solidária também 

estão o projeto Comemos, idealizado em Israel, 

e parceria com o aplicativo Ifood. Ambos 

promovem ações cujo recursos são revertidos 

em cestas básicas. 

 

 

 A Coordenadoria de Georreferenciamento da 

Unicamp também criou um mapa 

georreferenciado (webmap) que vem 

auxiliando a Secretaria de Assistência Social na 

identificação e cadastramento da população 

para a distribuição de alimentos em Campinas. 

  

 

http://www.funcamp.unicamp.br/


ASSISTÊNCIA TEM AMPLO LEQUE DE AÇÕES SOCIAIS PARA 
ENFRENTAR A PANDEMIA - 03/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

A Prefeitura de Campinas formalizou parceria 

com a Unicamp, por meio da campanha 

Unicamp Solidária – Cestas Básicas, que 

agregou a colaboração de vários outros 

parceiros para contribuir com a doação de 

alimentos e produtos de higiene no município. 

O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo, 

na tarde da quarta-feira, dia 3 de junho de 

2020, pelas redes sociais. Iniciativa vai atender 

a quem quer doar e a quem precisa receber a 

doação por meio de aplicativo. Haverá um vale 

virtual para retirada das cestas. 

  

“Temos uma parcela de população vulnerável e 

o nosso desafio é garantir que o alimento 

chegue a todos que necessitam, que ninguém 

fique para trás. Esta parceria é de extrema 

importância, especialmente neste período”, 

disse o prefeito Jonas Donizette.  

  

Um dos parceiros é o Centro de Pesquisas 

Avançadas Wernher von Braun, que 

desenvolveu o aplicativo Viva Vida, que será 

um canal de comunicação entre doadores, 

Prefeitura e as pessoas que necessitam da 

doação de cestas básicas. A gestão do 

aplicativo será feita pela Prefeitura e não teve 

custo algum para a Administração. 

  

“O alimento é um direito humano, básico e 

essencial. Investimos muito na política pública 

de segurança alimentar, para atender a 

população em vulnerabilidade. A pandemia 

trouxe realidades diferentes e esta parceria é 

fundamental para que consigamos atender a 

todos que precisam, com celeridade. Toda a 

sociedade precisa ter responsabilidade social”, 

disse a secretária municipal de Assistência 

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 

Humanos, Eliane Jocelaine Pereira. 

  

Doadores em geral, pessoa física ou jurídica, 

poderão doar via aplicativo e os beneficiários 

também poderão solicitar as cestas básicas. Os 

recursos doados serão direcionados à Funcamp 

(Fundação de Desenvolvimento da Unicamp), 

que comprará as cestas básicas, que serão 

entregues ao Banco Municipal de Alimentos. 

  

Quem solicitar a doação de alimentos, terá os 

dados analisados pela Prefeitura e depois 

receberá um voucher virtual, com o local 

específico para a retirada da cesta, mais 

próximo de onde mora. O Banco Municipal de 

Alimentos distribui as cestas entre 198 pontos 

de distribuição, previamente cadastrados na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, 

onde as famílias fazem a retirada. 

  



ASSISTÊNCIA TEM AMPLO LEQUE DE AÇÕES SOCIAIS PARA 
ENFRENTAR A PANDEMIA - 03/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

O aplicativo será disponibilizado por Google 

Play e App store, para os sistemas Android e IOS 

e poderá ser utilizado a partir da próxima 

semana.  

 

O Banco Itaú, por meio do Itaú Social, anunciou 

a doação de R$ 1,2 milhão, para a campanha 

Unicamp Solidária – Cestas Básicas. O repasse 

será feito em três parcelas, de R$ 400 mil. Com 

este recurso será possível comprar, no total, 

mais de 20 mil cestas básicas. 

  

 Videoconferência 

   

O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, disse 

durante videoconferência na manhã desta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 quarta-feira, que a universidade precisava se 

mobilizar e fazer algo para ajudar. As doações 

via Unicamp podem ser feitas pelo 

site www.funcamp.unicamp.br e, a partir da 

próxima semana, via o aplicativo Viva Vida. 

   

Junto à campanha Unicamp Solidária também 

estão o projeto Comemos, idealizado em Israel, 

e parceria com o aplicativo Ifood. Ambos 

promovem ações cujo recursos são revertidos 

em cestas básicas. 

  

 A Coordenadoria de Georreferenciamento da 

Unicamp também criou um mapa 

georreferenciado (webmap) que vem 

auxiliando a Secretaria de Assistência Social na 

identificação e cadastramento da população 

para a distribuição de alimentos em Campinas. 

  

 

http://www.funcamp.unicamp.br/


CAMPINAS PELA PAZ LANÇA AÇÃO “EMPATIA POR TELEFONE” 
PARA IDOSOS - 04/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 

A 3ª edição do “Fórum Campinas pela Paz - 

2020”, que devido à necessidade de 

isolamento social este ano ocorreu em formato 

virtual, teve uma programação estendida até o 

final do ano. A Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos (SMASDH)  organizou as 

atividades e, lançou, na quarta-feira, dia 3 de 

junho, a ação “Empatia por Telefone”. 

  

A atividade foi voltada para idosos em 

isolamento, com a participação voluntária de 

contadores de história (griots), que entraram 

em contato com os idosos pelo telefone. Além 

de contar histórias eles também estavam 

preparados para ouvir as histórias de vida dos 

idosos. 

  

“A ação levará histórias e escutas para quem 

está sozinho, precisando de companhia. 

Empatia, solidariedade, preocupação com o 

outro são elementos fundamentais sempre, 

mas sobretudo em momentos tão difíceis como 

os que estamos vivendo”, argumentou a 

secretária Eliane Jocelaine Pereira. 

   

De acordo com ela, uma história bem contada, 

uma escuta amiga, um momento de atenção 

qualificada ao outro, pode ter uma dimensão 

enorme na vida das pessoas que receberão os 

contatos da ação “Empatia pelo Telefone”, até 

mesmo em relação à doenças, como a 

depressão.  

 

Como funcionou 

  

Os contadores de história devem se inscrever 

como voluntários na plataforma do Transforma 

Campinas www.transformacampinas.com.br p

ara que o Departamento de Direitos Humanos 

possa fazer a intermediação entre voluntários 

e idosos.  

   

As pessoas idosas, seus cuidadores ou 

responsáveis por Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), por sua vez, 

deverão se inscrever junto à Coordenadoria de 

Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, pelo 

telefone (19) 3231-1867, Ramal 5, das 10h às 

15h, ou pelo endereço eletrônico 

coordenadoriadoidoso@campinas.sp.gov.br  

   

Os interessados devem informar o nome da 

pessoa idosa, a idade, o número do telefone, a 

atividade preferida, por exemplo, se gosta de 

cozinhar, caminhar, conversar, tricotar entre 

http://www.transformacampinas.com.br/


CAMPINAS PELA PAZ LANÇA AÇÃO “EMPATIA POR TELEFONE” 
PARA IDOSOS - 04/06/2020 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

outras e qual o melhor horário e o melhor dia 

da semana para receber a ligação. 

   

Demais ações  

  

Outras ações do Fórum Virtual estão sendo 

programadas para o mês de junho.  

Entre elas está o “Campinas de Todos os Povos” 

que, em parceria com outras organizações, 

como o Ministério Público do Trabalho e a 

Unicamp, lançará o Projeto “Eu Abraço Esta 

Causa: Eu Uso Máscara” e o “Atlas Temático 

Migrações Internacionais para as Regiões 

Metropolitanas”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E também, “como junho é o Mês da 

Diversidade, teremos o lançamento de outras 

duas ações específicas relacionadas ao tema e 

à comunidade LGBT”, contou o diretor do 

Departamento de Direitos Humanos, Fábio 

Custódio.  

   

Estão previstos o lançamento da ação “Ensino 

de Inglês gratuito às mulheres e homens 

transexuais e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e preconceito de 

gênero” e a exposição virtual “Com Muito 

Orgulho”, que retratará um pouco das histórias 

de vida e do cotidiano dos servidores 

municipais LGBTs no enfrentamento ao novo 

coronavírus. 

 



      VILLA MIX FESTIVAL DOA 4 TONELADAS DE MACARRÃO PARA BANCO DE  
      ALIMENTO - 08/06/2020 
      Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
O Banco Municipal de Alimentos de Campinas 
recebeu na segunda-feira, dia 8 de junho, um 
carregamento com quatro toneladas de 
macarrão doadas pela ação solidária 
capitaneada pela Villa Mix Festival. Os gêneros 
foram arrecadados por meio da live “Vila Mix 
Esperança”, transmitido no dia 5 de abril, no 
canal oficial do festival no Youtube. 
  
Durante toda a transmissão da live, que teve 
mais de 10 horas de duração, empresas e 
internautas puderam fazer doações de 
gêneros alimentícios e de itens de higiene para 
a ação solidária. Agora, as cerca de 500 
toneladas de alimentos arrecadadas estão 
sendo distribuídas a entidades espalhadas por 
várias regiões do País, entre elas, o Banco de 
Alimentos de Campinas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A live do Villa Mix Esperança contou com 
shows de Jefferson Moraes e da dupla 
sertaneja "Os Parazim". Contou também com 
a reexibição dos shows e dos melhores 
momentos do Festival Villa Mix, que tem 10 
anos de existência. 
 

 
 



      ASSISTÊNCIA IMPLANTA 3º ABRIGO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  
        - 11/06/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
O terceiro abrigo emergencial para pessoas em 
situação de rua, da Prefeitura de Campinas, 
começa a funcionar na segunda-feira, dia 15 de 
junho. O anúncio foi feito pelo prefeito Jonas 
Donizette durante transmissão ao vivo na 
manhã da quinta-feira, 11 de junho de 2020.  
  
“Essas pessoas precisam do nosso 
acolhimento, ter a mesma dignidade. 
Trabalhamos para oferecer o atendimento 
necessário a essa população. Desde o início da 
pandemia estamos ampliando os serviços às 
pessoas em situação de rua”, disse o prefeito 
Jonas Donizette.  
  
O abrigo tem 40 vagas para acolher a 
população em situação de rua em geral. A 
execução do serviço será feita pela Cáritas 
Arquidiocesana de campinas. A unidade vai 
funcionar ao lado da Casa da Cidadania, na Vila 
Industrial.  
  
“Estamos dando uma atenção especial à 
população de rua, principalmente neste 
período de pandemia. Este novo abrigo já 
estava sendo preparado antes da pandemia e 
aceleramos o processo para começar a 
funcionar neste momento”, disse a secretária 
municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira.  
  
 

Importante esclarecer que as pessoas em 
situação de rua são livres para aceitar ou não o 
acolhimento. As equipes de abordagem 
procuram convencer a população que está na 
rua da importância desse serviço, 
especialmente neste período de pandemia do 
coronavírus. A Prefeitura não tem atribuição 
legal de levar essas pessoas, de forma 
compulsória, a nenhum abrigo.  
   
Outros abrigos 
  
Além desta unidade, foram entregues e estão 
funcionando outros dois abrigos emergenciais 
para atender à população de rua. Um com 30 
vagas, para pessoas com sintomas gripais, e 
outro com 50 vagas, para quem tem mais de 
60 anos ou doenças crônicas.  
  
Operação Inverno 
  
A secretária Eliane Jocelaine destacou que a 
Operação Inverno teve início em 1º de maio. 
Na operação, o horário noturno da equipe de 
abordagem vai até a meia-noite todos os dias 
da semana (inclusive aos fins de semana). Na 
abordagem, as pessoas que estão na rua são 
orientadas a ir ao abrigo municipal, o Samin. 
Os que não aceitam ir para o abrigo recebem 
cobertores. Foram entregues, até agora, mais 
de 1.700 cobertores. 
 



      CEI VAI CAPACITAR VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR IDOSOS DURANTE A  
      PANDEMIA - 18/06/2020         
         Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

 

 

 
O Centro Educacional Integrado (CEI) “Padre 
Santi Capriotti” fez a capacitação e o 
acompanhamento dos voluntários que 
quizeram auxiliar os idosos em isolamento 
durante a pandemia na sua rotina diária.  
 
A notícia foi dada pelo prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, e pela secretária Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, 
durante transmissão ao vivo na tarde da 
quinta-feira, 18 de junho.  
  
A instituição já era parceira no projeto 
“Empatia por Telefone”, que contou com a 
participação também voluntária de 
contadores de história, que entraram em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contato com os idosos por telefone. A 
proposta foi a de ampliar o projeto para 
cadastrar os idosos que estavam sozinhos e 
não podiam - e não deviam - sair de casa por 
conta da pandemia. 
  
“É um grupo mais vulnerável e precisamos 
proteger”, acrescentou a secretária. 
 
Eliane Jocelaine explicou que são voluntários 
que queiram disponibilizar seu tempo para 
ajudar as pessoas idosas que estão sozinhas 
em tarefas diárias como “fazer as compras, 
pagar contas”. O prefeito elogiou o projeto e 
sua ampliação. “Eu incentivo as pessoas ao 
voluntariado. Digo que, além do treinamento, 
tem que gostar de pessoas idosas”.  
  
O “Empatia por Telefone” foi lançado para a 
participação também voluntária de 
contadores de história, que entraram em 
contato com os idosos por telefone. Além de 
contar histórias, os voluntários também 
estiveram disponíveis para conversar e ouvir 
história das pessoas idosas. Segundo a 
secretária, mais de 20 idosos cadastrados já 
estão receberam ligações até a data desta 
matéria.  
  
 
 
 



      CAMPINAS RECEBE A DOAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DA TBG - 
      19/06/2020 

       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
A Prefeitura de Campinas recebeu na      
sexta-feira, dia 19 de junho, um total de 4.920         
itens de higiene pessoal doados pela empresa       
Transportadora Brasileira Gasoduto   
Bolívia-Brasil S.A (TBG). Esta é a segunda       
contribuição da empresa ao município em 10       
dias, sendo que a primeira, de mil máscaras        
de proteção, foram entregues no dia 9 deste        
mês. 
  
Entre os produtos doados estão creme dental,       
escova dental, sabonete em barra e frascos       
de xampu (350 ml). São 1.230 unidades de        
cada item que serão encaminhados para a       
Secretaria Municipal de Assistência Social,     
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. A       
pasta, por sua vez, destinou os produtos aos        
abrigos emergenciais voltados ao    
atendimento da população em situação de      
rua nesta epidemia. 
  
Parceria 
  
Assim como ocorreu com as máscaras faciais,       
a TBG doará produtos de higiene a outros        
municípios brasileiros por onde passa o      
gasoduto. O equipamento tem 2.593     
quilômetros de extensão, com trajeto que vai       
da cidade de Corumbá (MS), na fronteira com        
a Bolívia, até a cidade de Canoas (RS),        
atravessando 136 municípios, entre eles,     
Campinas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As doações integram o Programa de      
Comunicação da TBG, que é uma das       
condicionantes da Licença de Operação     
renovada pelo Ibama/DF em julho de 2014.       
Em Campinas, a relação institucional com o       
Poder Público Municipal se faz por intermédio       
da Defesa Civil. 
  
De acordo com a diretoria da TBG, a entrega         
das doações ao público final, via entidades de        
Defesa Civil, foi considerada a forma mais       
efetiva de viabilizar a logística da operação,       
tendo em vista o isolamento social vigente       
em grande parte dos estados brasileiros. 
  
A escolha das entidades de Defesa Civil leva        
em conta a concentração de pessoas      
impactadas pelo empreendimento do    
gasoduto em cada local. 
 



       “MÃOS QUE AJUDAM” DOA QUASE 6 MIL MÁSCARAS PARA PREFEITURA - 
        22/06/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
A Prefeitura de Campinas recebeu no sábado, 
20 de junho de 2020, um lote de 5,9 mil 
máscaras de proteção facial doadas pela A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. São máscaras de tecido dupla face que 
serão destinadas aos usuários dos serviços 
prestados pela Secretaria de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. 
  
O material foi produzido por um grupo de 
aproximadamente 40 voluntários da igreja que 
integram o projeto de serviço comunitário 
denominado “Mãos que ajudam”. O grupo é 
formado por pessoas de todas as idades 
residentes na região do Campo Grande, 
Campo Belo, Ouro Verde, Vida Nova, Padre 
Manoel da Nóbrega e Campos Elíseos. 
  
Os voluntários trabalharam tanto na 
confecção como na higienização e embalagem 
das máscaras. 
 
Segundo o presidente da Estaca Campinas 
Campos Elíseos, Francisco Rodrigues de Souza 
Júnior , a igreja já entregou em várias regiões 
de Campinas aproximadamente 27 mil 
máscaras de tecido e, até o final desta semana, 
mais 500 máscaras descartáveis serão doadas 
para o Centro de Saúde do Dic III. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No Brasil, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias tem como meta promover a 
doação de três milhões de máscaras de 
proteção. “É um privilégio para nós poder 
ajudar neste momento de crise causada pela 
pademia”, destacou o presidente da Estaca 
Campinas Campos Elíseos, Francisco Rodrigues 
de Souza Júnior. 
 
A secretária de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, Eliane 
Jocelaine Pereira, agradeceu à igreja pela 
parceria. 
 
“Essas máscaras farão uma enorme diferença 
para os nossos usuários e para os serviços 
prestados pela Assistência em Campinas, 
muito obrigada”, disse Pereira. 
 

 



  

 

 

Com o objetivo de garantir geração de renda 
combinada com prevenção à Covid-19, o 
Departamento de Direitos Humanos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
(SMASDH) realizou o projeto “Eu Abraço Esta 
Causa: Eu Uso Máscara”.   

A ação tem estreita parceria com o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) da 15ª Região, com 
o Observatório das Migrações da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) e foi 
concebida para viabilizar a confecção de 
máscaras artesanais.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

O material produzido será entregue às 
instituições e serviços públicos que atendem  O 
projeto envolveu 65 pessoas entre imigrantes, 
refugiados, pessoas trans e mulheres 
atendidas pelo Centro de Referência e Apoio à 
Mulher (Ceamo).  O material produzido foi 
entregue às instituições e serviços públicos que 
atendem pessoas que vivem em situação de 
vulnerabilidade e risco social.   

“A produção está a pleno vapor e vai se 
transformar numa incubadora para que o 
empreendedorismo seja o mote desse projeto 
que é financiado pelo MPT da 15ª Região que 
investiu R$ 148.000,00. Isso irá propiciar que 
cada uma das pessoas envolvidas receba até 
mil reais pelo trabalho realizado”, ressaltou a 
secretária Eliane Jocelaine Pereira.   

Entre os objetivos centrais desta atividade 
estão o estímulo à produção de mercadorias 
por meio da economia criativa, além de 
promover a ausência de discriminação, 
oferecer Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) como esforço para ampliar a prevenção e 
promover a dignidade do trabalho em meio à 
pandemia.    

          P ROJETO   “ EU   A BRAÇO   E STA   C AUSA :  E U   U SO   M ÁSCARA ”  ESTÁ   EM   PLENA     

          EXECUÇÃO   -   2 3 / 06 /20 20   
         Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos   



       ASSISTÊNCIA LANÇA CAMPANHA “DE HOMEM PARA HOMEM” PELA EQUIPE DE  
       GÊNERO - 23/06/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
 
A Prefeitura de Campinas, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos e Humanos 
(SMASDH), lançou na tarde da terça-feira, dia 
23 de junho, durante transmissão ao vivo pelas 
redes sociais, a campanha “De Homem para 
Homem”. A ação tem como escopo o fim da 
violência contra as mulheres e a valorização da 
equidade de gênero.  
  
A ideia, conforme a secretária da Pasta, Eliane 
Jocelaine Pereira, é envolver os homens na 
luta contra o feminicídio e nas ações pela 
equidade de gênero, assumindo um papel de 
protagonismo na discussão da masculinidade 
para a ruptura com o machismo.  
  
“Os homens têm o papel de pensar a 
masculinidade e questionar sobre seus 
privilégios e, se realmente querem contribuir 
para a equidade de gênero, podem trabalhar 
 
 
 
 
 
 
 
 

pela igualdade. Vamos convidar homens 
conhecidos ou anônimos para que deem sua 
voz e valorizem a capacidade das mulheres. 
Nós precisamos repensar que ser homem não 
significa cercear as mulheres, mas estar junto, 
lado a lado”, argumentou a secretária.  
  
  
Dados 
  
As violências perpetradas contra as mulheres 
continuam atingindo índices extremamente 
elevados. Segundo dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e do Instituto de 
Pesquisa Datafolha, em 2018, a cada hora, 536 
mulheres foram vítimas de agressão física. São 
4,7 milhões de mulheres.  
  
Os mesmos dados apontam que 43% dos 
brasileiros viram homens abordando mulheres 
na rua de forma desrespeitosa, e 28% afirmam 
ter presenciado mulheres que residem na sua 
vizinhança sendo agredidas por maridos, 
companheiros, namorados e outros.  
 



       BOLSISTAS DO “MÃO AMIGA” SE VOLUNTARIAM PARA ENTREGA DE CESTAS  
       BÁSICAS - 24/06/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Um grupo de 17 bolsistas do Programa       
Parceiros da Cidade: Mão Amiga participou      
como voluntário, de 10 a 20 de junho, da ação          
solidária de distribuição de 38 mil cestas       
básicas a famílias em situação de      
vulnerabilidade social em Campinas. 
  
As cestas são provenientes do Programa      
Alimento Solidário do Governo do Estado de       
São Paulo e coube à Prefeitura de Campinas        
fazer a logística da distribuição para as       
famílias com critério de elegibilidade inscritas      
no Cadastro Único.  
  
Participaram da ação os bolsistas que não       
pertencem a grupos de risco e não têm filhos         
pequenos sob seus cuidados. A distribuição      
das cestas básicas ocorreu nas cinco regiões       
administrativas de Campinas, em    
equipamentos públicos como escolas    
estaduais, Centros de Referência de     
Assistência Social (CRAS), Praças de Esportes e       
Subprefeituras. 
   
De acordo com a gestora do “Mão Amiga”,        
Márcia Pantaleão, o trabalho voluntário foi      
realizado de forma organizada e segura, com       
uso de máscaras e assepsia adequada. O       
transporte dos bolsistas foi feito por meio de        
micro-ônibus. 
  
“O Programa entende que, ao fazer parte de        
ações de cunho humanitário, num ciclo      
virtuoso, em que um dia você é o beneficiário         
e, no outro, pode contribuir para auxiliar       
outras pessoas, é extremamente benéfico     
para os bolsistas, elevando a autoestima e       
ampliando o exercício da percepção de      
coletividade, solidariedade e empatia tão     
necessárias para a saúde mental, mantendo      
sob controle o estresse, o medo e a        
insegurança, vividos por grande parcela da      
população nos tempos atuais”, afirmou a      
gestora. 
  
 

 

 
Mão Amiga 
  
Instituído pela Lei nº 15.137, de 5 de janeiro         
de 2016, o Programa Parceiros da Cidade:       
Mão Amiga tem por objetivo promover a       
cidadania e a reinserção social da população       
em situação de rua, visando a sua integração        
no mundo do trabalho com formação      
profissional.  
  
Segundo Pantaleão, trata-se de um programa      
com características inovadoras, que vem     
conseguindo a introdução de seus bolsistas      
no mercado de trabalho formal após a       
conclusão das formações profissionais nas     
áreas de Jardinagem e Paisagismo, Hidráulica      
e Elétrica Predial.  
  
Os integrantes recebem uma bolsa para que       
consigam se organizar e buscar autonomia      
enquanto realizam a formação, composta de      
aulas teóricas e práticas. Desde o decreto de       
isolamento devido à pandemia e das      
orientações da Organização Mundial de     
Saúde, as aulas práticas estão suspensas e as        
aulas teóricas são feitas por meio de       
plataforma virtual.  Até o momento desta      
reportagem, esta foi a quinta turma do       
programa, que teve inclusão anual de 30       
bolsistas. 



       PARCERIA TRADUZ MATÉRIA PARA AJUDAR IMIGRANTE RECEBER AUXÍLIO 
       DO GOVERNO - 24/06/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
Imigrantes, refugiados e apátridas com     
residência em Campinas e outras categorias      
com direito a receber o auxílio emergencial       
de R$ 600,00 do Governo Federal, recurso       
disponibilizado como forma de apoio     
econômico para pessoas em vulnerabilidade     
social durante o período da pandemia do       
novo coronavírus, tiveram até o dia 2 de julho         
para fazer a solicitação. Assim, a Prefeitura,       
por meio do Serviço de Referência ao       
Imigrante, Refugiado e Apátrida (SMASDH),     
da Secretaria de Assistência Social, Pessoa      
com Deficiência e Direitos Humanos, em      
parceria com o Banco de Tradutores e       
Intérpretes do Instituto dos Estudos de      
Linguagem (IEL) da Unicamp, produziu     
material informativo alertando sobre o final      
do prazo e que também explica os       
procedimentos para solicitar o benefício. 
   
Com a parceria com a universidade, além do        
Português, foi possível a tradução do texto       
para cinco idiomas (Inglês, Espanhol, Crioulo  

 
Haitiano, Francês e Árabe) que vai ajudar os        
imigrantes e refugiados, que ainda não têm o        
domínio completo da Língua Portuguesa. O      
material estará disponível nas redes socais do       
Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado      
e Apátrida (SMASDH) e da Secretaria de       
Cidadania, Pessoa com Deficiência e Direitos      
Humanos. 
  
“Acreditamos que ainda exista um bom      
contingente de imigrantes e refugiados que      
ainda não fizeram o cadastro. Muitos      
imigrantes e refugiados ainda não efetivaram      
solicitação do mesmo, por vários motivos:      
falta de informação correta,    
desconhecimento de que tem direito a ele,       
dificuldade com o cadastro, são alguns deles”,       
explicou o diretor de Direitos Humanos da       
Prefeitura, Fábio Custódio. 
  
Imigrantes e Refugiados em Campinas 
  
Em Campinas, a Prefeitura trabalha com o       
dado de 17 mil imigrantes fixos na cidade. O         
dado é da última pesquisa feita entre os anos         
de 2000 a 2017, em colaboração com o        
Observatório das Migrações da Unicamp.     
Deste número, aproximadamente 2,5 mil     
residentes demandam políticas públicas de     
assistência da Prefeitura e todos já estão       
acolhidos pelos equipamentos da Secretaria     
Municipal de Assistência Social, Pessoa com      
Deficiência e Direitos Humanos.  
 
Dos imigrantes que demandam auxílio da      
Prefeitura, há a divisão entre três grupos       
majoritários: latinos americanos   
(venezuelanos, haitianos, peruanos e    
cubanos); africanos (congoleses, ganeses,    
angolanos e guineenses); do oriente médio e       
Ásia (sírios, paquistaneses e palestinos). 
  
Essas pessoas são acompanhadas pela     
Prefeitura e atendidas por programas sociais,      
aprendendo o idioma português e     
encaminhados ao mercado de trabalho.  



       RH DIVULGA MAIS UMA ETAPA DA SELEÇÃO PARA AGENTES DE AÇÃO 
       SOCIAL - 25/06/2020 
       Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
A Prefeitura de Campinas, por meio da 
Secretaria de Recursos Humanos, divulgou na 
quinta-feira, dia 25 de junho, o resultado do 
procedimento de heteroidentificação das 
pessoas autodeclaradas pretas ou pardas no 
processo seletivo para contratação de 25 
agentes de ação social. 
  
Para esta etapa do processo de seleção, 
aplicada nos dias 22 e 23 de junho, foram 
convocados 50 candidatos inscritos nas cotas 
raciais. A heteroidentificação é uma avaliação 
presencial feita por uma comissão para 
confirmar visualmente se o candidato se 
enquadra na autodeclaração realizada para a 
cota. 
  
Os candidatos poderão interpor recurso contra 
o resultado das 8h do dia 26 de junho até as 
23h59 do dia 27. O documento, que será 
analisado pela Comissão Revisora, deverá ser 
encaminhado exclusivamente pela internet, 
para o e-mail rh.seletivo@campinas.sp.gov.br. 
No campo assunto, deve constar a informação 
“recurso – heteroidentificação”.  
 
O recurso será analisado pela Comissão 
Revisora, a partir de critérios técnicos e de 
acordo com o Edital. O resultado será enviado 
por e-mail para os candidatos. 
  
 

De acordo com a coordenadora de Concursos, 
Recrutamento e Seleção, Juliana Miorin, a 
próxima etapa é a reunião de preenchimento 
de vagas, prevista para a primeira quinzena de 
julho. “Durante a reunião, nós faremos a 
análise dos títulos lançados pelos candidatos 
no ato da inscrição e pelos quais receberam 
pontuação na classificação. Só seguirão para a 
escolha de vaga, que acontecerá no mesmo 
dia, os que tiverem os títulos confirmados”, 
explicou. “Os candidatos que não confirmarem 
a titulação serão excluídos”, completou. 
  
Esse é o primeiro processo de seletivo 
realizado com a aplicação da Lei 
Complementar nº 250 de dezembro de 2019, 
que estabeleceu cotas raciais para negros nos 
concursos e processos seletivos da Prefeitura. 
Mais de 2,8 mil candidatos disputaram as 25 
vagas que estão sendo oferecidas. Deste total, 
952 disputaram vagas da cota racial e cinco 
para pessoas com deficiência, após análise dos 
laudos enviados. 
  
Os agentes serão contratados pelo prazo de 
até 12 meses, sem possibilidade de 
prorrogação. O salário desses profissionais 
será de R$ 2.690,79, além do auxílio 
alimentação de R$ 1.041,51 e vale transporte 
nos mesmos moldes do pago aos servidores 
municipais. 
 
Pessoas com deficiência 
No processo seletivo simplificado houve, 
também, reserva de vagas para pessoas com 
deficiência. Os candidatos inscritos como PCD 
passaram por perícia médica nos dias 22 e 23 
de junho e o resultado também pode ser 
consultado no Diário Oficial desta quinta-feira, 
25 de junho. Estes candidatos também 
poderão interpor recurso contra o resultado 
das 8h do dia 26 de junho até as 23h59 do dia 
27, exclusivamente pelo e-mail  

http://rh.seletivo@campinas.sp.gov.br/


        FUNDAÇÃO ABIÓPTICA E G8 DOAM MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA  
        ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/07/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social,      
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos      
(SMASDH) recebeu na manhã de quarta-feira,      
dia 1 de julho, a doação de 3.490 máscaras de          
proteção, realizada pela Fundação Abióptica,     
representada em Campinas pelo presidente     
do Instituto Penido Burnier, Dr. Leôncio     
Queiroz Neto, e pelo Grupo de Empresas G8,        
uma associação que reúne os varejistas      
ópticos de todo o Brasil. A assinatura da        
termo de doação foi feita no gabinete da        
secretária Eliane Jocelaine Pereira. 
  
São mil máscaras de algodão puro de dupla        
camada de tecido e as outras 2.490 revestidas        
duplamente com Tecido Não-Tecido (TNT).  
  
Segundo Eliane Jocelaine, os equipamentos     
de proteção serão utilizados nas ações da       
Secretaria no trabalho diário nos serviços e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equipamentos que auxiliam as pessoas de      
vulnerabilidade social, nas ações do Programa      
Juventude Conectada _ nos próximos dias, os       
jovens atendidos por este programa estarão      
nas ruas orientando e conscientizando a      
população sobre a importância no uso de       
máscaras _ e também nas atividades do       
Banco Municipal de Alimentos, que atende      
famílias que precisam de cestas básicas. “As       
máscaras chegaram em boa hora para poder       
atender as atividades da nossa Secretaria”,      
disse Eliane. 
  
As máscaras foram compradas pela G8 da       
Malharia Malwee, da indústria Optitex de      
embalagens, que, durante a pandemia,     
implantou na empresa uma oficina de costura       
de máscaras para garantir o emprego dos       
seus colaboradores e também de uma      
cooperativa de costura de São José do Rio        
Preto, formada por mulheres de baixa renda. 
  
A G8 procurou a Fundação Abióptica, que       
indicou o Instituto Penido Burnier em      
Campinas para destinar os donativos. O      
Penido, por sua vez, decidiu doar as máscaras        
para a Prefeitura, diretamente para a      
Secretaria de Assistência Social, Pessoa com      
Deficiência e Direitos Humanos utilizar os      
equipamentos de proteção nas atividades e      
serviços com as pessoas de Campinas em       
situação de vulnerabilidade social. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        FUNDAÇÃO ABIÓPTICA E G8 DOAM MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA  
        ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01/07/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

A Fundação Abióptica e G8 
  
A Fundação Abióptica – Pelo Direito de       
Enxergar Direito tem como principal objetivo      
ser um agente de transformação da      
sociedade, por meio da promoção e      
desenvolvimento de ações e políticas públicas      
em defesa do direito do cidadão de enxergar        
direito, assim como a criação de      
oportunidade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
de qualificação profissional voltadas ao     
mercado óptico, e o desenvolvimento para      
jovens. Seu principal mantenedor é a      
Associação Brasileira da Indústria Óptica –      
Abióptica e possui entre seus associados 95%       
de todas as marcas e grifes comercializadas       
no Brasil.  
  
A G8 Associação de Óticos do Brasil é uma         
organização civil de abrangência nacional,     
sem fins lucrativos, que representa o varejo       
óptico brasileiro. Fundada em 2018,     
legalmente constituída em 2019, atua pela      
profissionalização do varejo e pelo     
compromisso com a saúde da população      
através da Oftalmologia e do Direito de       
Enxergar Bem. Unir e profissionalizar o setor       
varejista óptico é a inspiração dos associados       
para promover sustentabilidade em escala. 
 
 
 



       AÇÃO EDUCATIVA CONSCIENTIZA PESSOAS SOBRE IMPORTÂNCIA DO USO  
       DE MÁSCARAS - 01/07/2020 
        Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 

 
A Prefeitura de Campinas colocou na rua, a        
partir de segunda-feira, dia 6 de julho, a ação        
educativa chamada de Multa Moral que visa       
conscientizar a população sobre a impacto do       
uso das máscaras para evitar a propagação do        
contágio com o novo coronavírus. 
  
Dez bolsistas do programa Juventude     
Conectada atuaram na região central da      
cidade com foco principal na abordagem dos       
jovens. O anúncio foi feito na tarde da        
quarta-feira, dia 1 de julho, pelo prefeito       
Jonas Donizette em transmissão ao vivo pelas       
redes sociais. 
  
“O uso das máscaras é importante e       
necessário para evitar o contágio da Covid-19,       
porque uma pessoa pode estar infectada pelo       
novo coronavírus e não ter sintomas, mas       
mesmo assim ela pode transmitir a doença.       
Por isso a necessidade de usar as máscaras.        
Isso é agir com responsabilidade social para       
não colocar em perigo a saúde e a vida dos          
outros”, afirmou o prefeito. 
  
O uso da máscara protege a saúde de quem         
usa e também das outras pessoas. “A chance        
de se contaminar com o coronavírus sem o  
 
 
 
 
 
 

 
uso de máscaras é seis vezes maior em        
relação a quem faz o uso desse equipamento        
de proteção individual. Portanto, é     
fundamental que todos usem”, destacou o      
secretário de Saúde, Carmino de Souza. 
  
Auxílio à comunidade 
  
A proposta foi a de abordar os cidadãos que         
não estavam usando máscaras e entregar      
material impresso com as principais     
informações sobre as infrações que são      
cometidas quando essa medida sanitária é      
descumprida. 
  
A secretária municipal de Assistência Social,      
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos,      
Eliane Jocelaine Pereira explicou que o      
Juventude Conectada tem como diretriz o      
acesso digital, portanto, os jovens também      
auxiliarão a população para acessar     
aplicativos de utilidade pública. 
  
“Além da orientação sobre o uso das       
máscaras, os jovens poderão auxiliar as      
pessoas que tenham dificuldade com o acesso       
digital, inclusive os aplicativos da Caixa para o        
auxílio emergencial, o Viva Vida que é um        
canal de comunicação entre a Prefeitura, as       
pessoas que necessitam da doação de cestas       
básicas e os interessados em doar. E o        
aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde      
que traz informações oficiais sobre a Covid-19       
e combate a propagação de notícias falsas”,       
comentou. 
  
Os jovens também fizeram entrega de      
máscaras para as pessoas abordadas que não       
estiverem usando o equipamento de     
proteção individual. 
 



         CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT DISTRIBUI CESTAS BÁSICAS A USUÁRIOS –  
         03/07/2020   
         Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 
 

 
O Centro de Referência (CR) LGBT da       
Secretaria Municipal de Assistência Social,     
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos      
continua com a entrega de cestas básicas       
para os usuários do serviço. Na semana do dia         
de 3 de Julho, a ação que já ocorre desde o           
início da pandemia do novo coronavírus,      
contou com a parceria de funcionários de      
empresas privadas que se organizaram para      
ajudar a população LGBT com alimentação.  
  
De acordo com a coordenadora do Centro de        
Referência, Valdirene dos Santos, o CR foi       
procurado para receber a doação de cestas       
básicas e repassar aos usuários. 
   
“Assim que recebemos os produtos demos      
início à distribuição. Afinal, a grande maioria       
dos nossos usuários está fora do mercado de        
trabalho ou é formada por trabalhadores      
autônomos. Por isso, ações como estas são de        
extrema importância, sobretudo neste    
momento de pandemia”, comentou    
Valdirene. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para fazer a entrega, o Centro de Referência        
segue o cadastro de usuários. Informações      
sobre como proceder para se cadastrar      
podem ser obtidas pelo WhatsApp (19)      
99186-2513 ou pela página do     
Facebook @CrlgbtCampinas . 
  
Ao todo, o serviço recebeu 228 cestas básicas        
e 450 máscaras descartáveis. A doação foi       
feita pelas empresas John Deere, de      
equipamentos industriais, e Flex, que atua na       
área de eletrônicos. 
 

 

http://crlgbtcampinas/
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A Prefeitura de Campinas iniciou na segunda-
feira, dia 6 de julho, a ação educativa da 
Multa Moral para conscientizar a população 
sobre a importância do uso das máscaras para 
evitar a propagação do contágio pelo novo 
coronavírus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ação que envolve 12 bolsistas do Programa 
Juventude Conectada ocorreu na Praça Rui 
Barbosa, região central da cidade. Os jovens 
do programa abordaram as pessoas e deram 
as orientações sobre a necessidade do uso 
correto das máscaras.  
 
Durante a live que ocorreu no mesmo dia 
período da tarde, o prefeito Jonas Donizette 
apresentou o primeiro balanço da ação. 
“Foram entregues cerca de 500 multas e mais 
de 500 máscaras para as pessoas que não 
estavam usando ou que estavam usando o 
equipamento de proteção de forma errada”.  
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Começou a funcionar na segunda-feira, dia 3 de 
agosto, o Refeitório da Cidadania. O objetivo é 
fornecer alimentação saudável e adequada, em 
espaço digno, para a população em situação de 
rua. O anúncio da inauguração do segundo 
espaço com essa finalidade na cidade foi feita 
pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 
pelas redes sociais, em transmissão ao vivo, na 
tarde desta quinta-feira, dia 6 de agosto. 
  
Na ocasião, o prefeito também sancionou a Lei 
de Cadastro de Voluntários e assinou o Termo 
Aditivo de convênio com o Governo do Estado 
para a gratuidade das refeições servidas no 
Restaurante Bom Prato para a população em 
situação de rua. 
  
Jonas Donizette reforçou a importância das 
parcerias que estão garantindo a atenção 
qualificada a essa população durante a 
pandemia. “O trabalho voluntário é muito 
importante para nós. As pessoas fazem isso 
com espírito cristão e eu valorizo muito essas 
ações. Com a lei do cadastro dos voluntários 
estamos pedindo que você ajude da maneira 
correta para fazermos um trabalho conjunto. 
Como vocês, nós queremos o bem das pessoas 
em situação de rua”, expôs o prefeito. 
  
Em relação ao convênio com o Governo 
Estadual, a secretária de Assistência Social, 
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, 
Eliane Jocelaine Pereira explicou que parte do 
atendimento realizado para a população em 

situação de rua sempre foi custeado pelo 
município para garantir a assistência, mas com 
a adesão ao convênio do Estado a capacidade 
será ampliada. 
  
“Com a inauguração do Refeitório, a oferta de 
alimentação na Casa da Cidadania, e a 
gratuidade do Bom Prato estamos servindo 
uma média de 450 refeições por noite, 
cumprindo a capacidade de atendimento para 
a população em situação de rua de forma digna  
 
no nosso município. Temos feito muito para 
que essa população seja adequadamente 
atendida”, referendou. 
  
Refeitório 
  
O Refeitório da Cidadania tem capacidade para 
até 200 pessoas. Mas, por conta da pandemia, 
iniciou as atividades com o atendimento, em 
revezamento, de 60 pessoas por vez, sempre 
no período da noite. No local, que fica na Rua 
Álvares Machado, nº 766, no Centro, são 
entregues refeições prontas (marmitas) que 
seguem as orientações de segurança alimentar 
e da Vigilância Sanitária. 
  
Todas as pessoas atendidas fazem a 
higienização prévia das mãos com álcool gel 
disponível na entrada do espaço e podem lavar 
as mãos nas pias e banheiros também 
disponíveis no local. 
  
O novo espaço amplia a rede de atendimento à 
população em situação de rua, sendo o 
segundo local com esta finalidade ofertado 
pelo poder público. O primeiro é a Casa da 
Cidadania que fica na Vila Industrial. 
  
Organização do voluntariado 
  
Com a sanção da Lei do Cadastro de 
Voluntários, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos irá organizar a apresentação 
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do novo espaço aos grupos e instituições de 
voluntários interessados em realizar as 
atividades no refeitório. 
  
As etapas subsequentes envolvem a 
regulamentação da lei, sancionada pelo 
prefeito Jonas Donizette, e o início do cadastro 
dos voluntários para que a Secretaria de 
Assistência Social possa conhecer o perfil e a 
real quantidade dos grupos que atuam no 
voluntariado com a entrega de refeições para 
esse público. 
  
  

De acordo com a secretária Eliane Jocelaine 
Pereira, também terá início o processo de 
transição dos voluntários para atuação no 
Refeitório da Cidadania. “Vamos oferecer 
oficinas de Segurança Alimentar, entregar guias 
e materiais de esclarecimento de dúvidas para 
os voluntários com a proposta de construirmos 
um trabalho coeso em prol da população em 
situação de rua”, comentou. 
  
Ainda de acordo com ela, com o encerramento 
da quarentena, o espaço será liberado para 
atividades coletivas diurnas. 
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POLÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS:

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CULTURA 

DE PAZ 

b) Observatório de Direitos Humanos 

a) Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

c) Diretoria de Direitos Humanos 

© Criação do Módulo Direitos Humanos na 

formação do Programa Juventude Conectada 

© Promoção Anual do Fórum Campinas Pela Paz 

com 8 e 15 mil pessoas em cada edição em 

parceria com UNESCO E BANCO MUNDIAL 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

© Processo de Reformulação do Fórum Municipal 

de Direitos Humanos 

© Criação do Estatuto da Paz ( Lei Municipal 15.709 

de 28 de dezembro de 2018): 

© Criação do Curso Anual de Direitos Humanos e 

Cultura de Paz para Servidores Públicos 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

© Lançamento do Pacto Universitário Municipal de 

Direitos Humanos e Cultura de Paz: 

© Criação do Conselho de Cultura de Paz (Lei 

Municipal 15.543 de 27 de dezembro de 2017) 

c) Promoção de Intervenções Urbanas Regionais 

© Ampliação da Equipe do Programa Juventude 

Conectada 

© Ampliação do RH da Coordenadoria da 

Juventude 

© Criação do Plano Municipal da Primeira Infância 

© Promoção Anual da Semana do Brincar ( Lei 

Municipal 15.606 de 17 de maio de 2018) 

a) Programa A paz em Língua do Brincar ; 

b) Concurso de Intervenção Urbana Criativa pela 

Paz 

d) Projeto Amarelinha

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
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© Ampliação De 1 Telecentro do Programa 

Juventude Conectada 

© Feira Anual de Empregabilidade para Jovens 

© Ampliação do RH da Coordenadoria da 

Juventude 

© Criação do Curso de Gestão Cultural e 

Empreendedorismo para Jovens Negros 

© Implantação do Centro de Referência para 

Juventude 

© Multa Moral 

© Ampliação da Equipe do Programa Juventude 

Conectada 

© Ampliação De 1 Telecentro do Programa 

Juventude Conectada 

© Criação do Curso de Gestão Cultural e 

Empreendedorismo para Jovens Negros 

© Feira Anual de Empregabilidade para Jovens 

© Implantação do Centro de Referência para 

Juventude 

© Multa Moral 

© Adesão do SINAJUVE - Sistema Nacional da 

Juventude 

© Cursos profissionalizantes oferecidos para 780 

vagas jovens 

© Inclusão de jovens com deficiência no Programa 

Juventude Conectada 

© Recebimento do Prêmio Inovação em Políticas 

Públicas para a Juventude 

© Realização da Ação “Distribuindo Abraços” no 

Centro da Cidade 

© Realização dos eventos “Juventude na Quebrada” 

reunindo cerca de 10.000 jovens 

© Implantação de Oficinas no Centro de Referência 

da Mulher 

© Qualificação do CEAMO com novos carros, 

mobiliários e equipamentos multimídia 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

© Curso de Gastronomia para Mulheres vítimas de 

violência Parceria ISA/CEASA/USF 

© - Organização anual dos 16 Dias de Ativismo, 

principal ação pública pelo fim da violência 

contra a mulher 
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© Campinas de Todos os Povos:Eu Uso Máscara- 

Geração de Renda e Produção de 10.000 

Máscaras para serviços Públicos em parceria com 

o MPT15 Região e Unicamp 

© Realização da ação Campinas de Todos os Povos. 

© Realização de Cursos anuais sobre Imigração e 

Refúgio, em parceria com EGDS, para servidores 

municipais 

© Criação do Serviço de Responsabilização e 

Reeducação ao Autor de Violência e Campanha 

Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher 

IMIGRANTE E REFUGIADO 

© Adesão à Cátedra Sérgio Vieira de Mello – com 

Unicamp e Acnur 

© Parceria com o Instituto Federal e SESC para 

oferta de Curso de Português para Refugiados 

© Parceria com OIM para inclusão de 

imigrantes/refugiados no mercado de trabalho 

(Jovem Aprendiz IBM e demais empresas) 

© Parceria para construção do Atlas das Migrações 

da Região Metropolitana de Campinas e Estado 

de São Paulo – Unicamp e Observatório das 

Migrações 

© Ampliação do RH do Serviço de Apoio ao 

Imigrante e Refugiado 

© Criação da Rede de Apoio ao Imigrante e 

Refugiado 

© Parceria para Implantação do Escritório do 

CONARE no Serviço de Apoio ao imigrante e 

Refugiado 

© Apoio para a participação de comunidades 

imigrantes na Festa das Nações 

© Parceria com o Instituto Federal para curso de 

Português para Venezuelanos 

© Curso de Empregabilidade em Parceria com a 

ONU Migrações e Observatórios das Migrações 

da Unicamp 
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© Curso Anual de Sociogerontologia e Políticas 

Públicas em Parceria com a PUC-Campinas 

© Implantação da Lei de Cotas para Negros em 

Concursos Públicos 

© Supervisão do Centro de Referência DH de TACs 

firmados contra instituições por racismo 

© Realização do 1º Simpósio Municipal de Saúde da 

População Negra, em parceria com a SMS e 

UNICAMP 

© Regularização do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento e Participação da Comunidade 

Negra 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

© Ampliação do RH da Coordenadoria do Idoso 

© Empatia por Telefone e no Cuidado 

POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT

© Qualificação técnica do Centro de Referência 

LGBT 

© Qualificação com SELO INICIAL e INTERMEDIÁRIO 

Cidade Amiga do Idoso 

© Envio á Câmara de PL de Criação do Conselho 

LGBT 

© Parceria com Mães pela diversidade para oficinas 

e palestras 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL

© Elaboração do Plano Municipal de Igualdade 

Racial 

© Ampliação do RH do Centro de Referência em DH 

na Prevenção e Combate ao Racismo e 

Discriminação Religiosa 

© Processo Seletivo com aplicação da Lei de Cota 

para Negros em Concursos Públicos 

© Realizações de ações públicas de Combate à 

Intolerância Religiosa (21 de Janeiro) 

© Palestras, cursos, rodas de conversa e oficinas 

sobre relações étnico-raciais e liberdade religiosa, 

e Quesito Raça/Cor, em escolas, universidades, 

órgãos públicos, empresas, entre outros locais 

© Assinatura do TAC para produção de acervo para 
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© Encaminhamento de PL da Instituição do Museu 

da Paz 

PROGRAMA MÃO AMIGA 

© Participação anual, com premiação, na Mostra + 

Sustentável 

© Efetivação de parcerias com Ceprocamp, UNASP 

e UniMETROCAMP para a oferta de cursos de 

jardinagem, paisagismo, elétrica e hidráulica 

o futuro Museu da Paz e Centro de Estudos Afro-

brasileiro em parceria com Ministério Público de 

SP e UNESCO BRASIL 

© Inauguração da Sede do Programa Mão Amiga 

© Inclusão de 20 Bolsistas no mercado formal de 

trabalho 
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© Início do processo de Reposição de Servidores 

(Assistentes Sociais e Agentes de Ação Social) – 

Mais de 45 servidores repostos 

© Criação do Comitê Intersetorial de População de 

Rua 

© Instituição da Lei do SUAS 

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

GERAL 

© Abertura de Processos Interno de 

Remanejamento de Servidores (Reconhecimento 

e Aprimoramento da Gestão) 

© Inauguração do Banheiro Público na região 

Central – Ação intersetorial entre a SETEC, 

SANASA, Secretaria de Serviços Públicos e 

Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos. 

PROTEÇÃO BÁSICA 

© Ampliação do financiamento do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 

14 anos 

© Ampliação do atendimento do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 

14 anos 

PROTEÇÃO ESPECIAL 

© Implantação dos CREAS SUDOESTE E NORTE 

© Ampliação do atendimento do Serviço de 

Cuidador Domiciliar para Pessoas Idosas e/ou 

com Deficiência 

© Implantação de 2 Residências Inclusivas para 

Pessoa com Deficiência 

© Ampliação de vagas de atendimento de Serviço 

de Acolhimento de Pessoas Idosas (ILPI) 

© Implantação de 1 Casa Lar para Crianças e 

Adolescentes 

© Equiparação do Piso do Centro de Convivência 

Intergeracional 

© Ampliação de Serviço de Acolhimento de Criança 

e Adolescente 

© Implantação de Casa de Passagem População em 

Situação de Rua 

© Implantação de 3 Abrigos Emergenciais 

© Implantação do Refeitório da Cidadania 
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© Lançamento do Programa Emprega Bem 

POLÍTICA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:

© Ampliação de RH no Centro de Referência PCD 

© Criação de Ordem de Serviço Conjunta com a 

SEPLURB para normatização e otimização da 

Acessibilidade na rede hoteleira – nº 01/2017 

© Otimização da Coordenadoria de Acessibilidade 

Arquitetônica 

© Estudo e colaboração na elaboração de projeto 

para informatização dos alvarás de acessibilidade, 

bem como, otimização, desburocratização e 

desenvolvimento de sistema on line para análise 

e aprovação de eventos no município através do 

Grupo de Trabalho Intersetorial com demais 

secretarias inerentes ao tema. 

© Implantação de 4 Parques Inclusivos para 

Crianças com e sem deficiência 

© Criação do TECLA SAMU 

© Projeto OUÇA BEM 

© Ampliação de RH na Central de Libras 

© Reestruturação do Departamento de Apoio a 

Projetos Intersetoriais e de Acessibilidade 

© Projeto Inclusão na Diversão – Produto Turminha 

da Inclusiva 

© Inclusão de Jovens com Deficiência no Programa 

Juventude Conectada 

© Criação do Grupo de Trabalho Intersetorial para 

estudo de Rotas Acessíveis. 
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© Parceria com o Instituto Federal: para Capacitação 

em hortas comunitárias 

Entregas em execução desde julho de 2020 

Ampliação do Cartão Nutrir Emergencial 

© Nova Lei do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar 

cestas básicas do Banco de Alimentos 

Lei do SISAN 

Objetivo: Instituição da Política de Segurança 

Objetivo: Cadastro e Georreferenciamento de 

© Programa Cidade Apetitosa 

Adesão ao SISAN Nacional 

Objetivo: 26 mil cartões 

Alimentar Municipal e modernização do Banco de 

© Criação da Câmara Intersecretarial de Segurança 

Alimentar 

Parceria Unicamp Solidária recebimento de 1 

milhão de reais 

© Realização Anual da Feira Cidade Apetitosa 

Aprovação de Projeto no Proamb Campinas

© Registro de Cessão de Área de 2 mil m² para o 

desenvolvimento do Programa 

Alimentos 

Objetivo: Aquisição de Cestas Básicas para o Banco 

de Alimentos 

lmplementação Aplicativo VIVA VIDA 

e funcionalidade de doação em dinheiro.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL:

2
0
1
7
-2

0
2
0




	c560f5f470571063936811e1dc05b1cb6387c423124c8dcdb86f1b98667f2ea4.pdf
	blank595x841.pdf
	bd28a3703626d1ae8c4fc93dc751a7d42ce908140152cdcaabe054ba6e735164.pdf
	c560f5f470571063936811e1dc05b1cb6387c423124c8dcdb86f1b98667f2ea4.pdf
	blank595x841.pdf
	c560f5f470571063936811e1dc05b1cb6387c423124c8dcdb86f1b98667f2ea4.pdf
	blank595x841.pdf
	c560f5f470571063936811e1dc05b1cb6387c423124c8dcdb86f1b98667f2ea4.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf
	1f8112216d89c39ab14003701301f389db83b7f7577059ce697dcb68bb324d1d.pdf

