
 
 



 
 

EXTRA! EXTRA!! 

 E mais um ano inicia-se, e o Jornal da Rua continua a divulgar o trabalho 

realizado na Vila Leopoldina próximo ao CEASA. Escutas, orientações, 

encaminhamentos para regularização de documentação, oficinas culturais e 

esportivas, parceria com equipe da saúde, reintegração familiar e muito mais... 

Conheça agora nosso calendário de atividades realizadas ao trailler 

durante a semana para que possa organizar-se e aproveitar bastante 

de nossos serviços. 

 

 

Dia da semana Horário de funcionamento Encaminhamentos para principais serviços 

  

Segunda-feira 09h00min às 18h00min DOCUMENTAÇÃO 

Terça-feira 09h00min às 18h00min ATENDIMENTO SAÚDE – SAN 

Quarta-feira 10h00min às 16h00min ATIVIDADES ESPORTIVAS 

Quinta-feira 09h00min às 18h00min DOCUMENTAÇÃO 

Sexta-feira 09h00min às 18h00min ATIVIDADES CULTURAIS 

 

 

 

 

 

  

 

Obs.: Os serviços citados são os principais serviços do dia, pois além desses 

realizamos outros serviços conforme a necessidade do cidadão em atendimento. 

Para mais detalhes sobre todas as as nossas atividades, por favor, compareça ao 

trailler SEAS Modalidade IV para que possamos escutar, bater um papo e orientar. 

Também é muito importante sua opnião sobre nosso serviço, pois é com a sua ajuda 

que conseguimos melhorar a cada dia. 

 



 
 

 

 

 Nossas atividades possuem a plena intenção de trabalhar primeiramente o lado 

emocional e afetivo de nossos atendidos melhorando-os em convivência com o 

próximo, fazendo-os perceber e entender a diversidade que existe dentro da 

sociedade e terem interesse em buscar conhecimento de tudo que constrói o 

mundo à volta. 

Na oficina artística, foi 

desenvolvido o projeto Cartão 

Postal, onde os participantes 

criam e confeccionam cartões 

postais com desenhos baseados 

em seus sentimentos assim 

podendo presentear a quem 

amam. 



 
 

No mês de fevereiro levamos nossos atendidos para participar do 

evento de carnaval com o projeto Braços Abertos na região 

da Cracolândia com a temática “Blocolândia” na região 

central de São Paulo.  

O objetivo do encontro foi proporcionar uma festa entre 

todos com muita alegria, harmonia e paz 

 



 
 

A Cracolândia é um lugar 

de tristeza e felicidade, de 

ódio e amor, um lugar de 

diversidade, histórias 

magníficas de vida. Um 

lugar estigmatizado, mal 

compreendido por grande 

parte da sociedade, mas 

há pessoas boas sim, 

inclusive que conseguem 

forças para sair do vício e 

deixar esse local, mas 

para isso é necessário 

reconhecimento, 

perspectiva, incentivo e 

muitos momentos de 

felicidade para esse 

primeiro grande passo ser 

dato sem temor. 



 
 

Nossos atendidos tiveram uma incrível tarde no Museu da Arte Sacra onde 

puderam disfrutar de um rico conteúdo histórico e cultural. Aprenderam e 

divertiram-se muito tomando gosto pela arte, história e cultura. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da beleza. Dia de se cuidar. Todos os meses é realizado o 

Salão na Rua. Neste dia muito especial os participantes recebem 

cuidados estéticos como corte de cabelo, barba, serviço de 

manicure, maquiagem e orientação sobre cuidados pessoais e a 

importância de cuidar do próprio corpo, da aparência e da 

saúde. 



 
 

 



 
 

Todas as pessoas 

são belas, belas de 

interior e exterior, 

pois a beleza está 

no caráter e aos 

olhos de quem a 

enxerga. 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

As reuniões são 

realizadas às quintas-

feiras na 

e são 

muito importantes 

para quem quer dar 

os primeiros passos 

para deixar a 

dependência em 

substâncias 

psicoativas, ter uma 

vida saudável e cheia 

de paz. 
PROSAM todas as quintas-feiras às 15h00min 

Endereço: R. Brentano, 437 - Vila Hamburguesa, São Paulo - SP, 

CEP: 05302-041, Telefone: (11) 3834-5342. 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=662&q=pnslourdes+com+br+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEuzTMkoy9LSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAKz1IjEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwig0v-yp9vSAhWBhZAKHdK0CdUQ6BMIfjAS


 
 

  O Consultório na Rua é formado por uma equipe multiprofissional, composta 

conforme a modalidade pelos seguintes profissionais: agente comunitário de 

saúde, enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, técnico 

em saúde bucal, cirurgião dentista, professor de educação física profissional 

com formação em arte e educação. 

Ação compartilhada com a equipe Consultório na Rua - UBS Parque da Lapa 

e SEAS modalidade IV - Lapa com objetivo de sensibilizar os atendidos 

sobre as ações preventivas. 

O atendimento da Saúde é realizado ao nosso trailer às terças-feiras a partir das 

10h30min. 

Compareça ao treiller para cuidar de vossa saúde, pois é o mais valioso que se 

pode ter na vida e o que é valioso tem de ser cuidado sempre! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salão na Rua. Neste mês teremos um dia que será dedicado a todos, 

pois todos devem cuidar da beleza, autoestima e saúde. 

Teremos corte de cabelo e barbearia, cabelo, maquiagem, manicure e 

palestra de cuidados pessoais. 

 



 
 

O Museu do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta é um museu 

brasileiro temático dedicado a mostrar a evolução histórica do relógio, 

localizado na Zona Oeste de São Paulo, na sede da DIMEP.  

Nossos atendidos terão muita diversão, entretenimento e conhecimento 

da história de um equipamento tão importante para a humanidade.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa oficina trabalha muito a atenção, coordenação e 

criatividade. 

 Nossos atendidos aprenderão que um simples jornal velho 

pode transformar-se em um lindo artesanato ou objeto de 

utilidade para casa ou trabalho. 

 Sem dúvidas será uma oficina de muita alegria, sociabilidade e 

criatividade!

 



 
 

 

 Um super jogo de 

dominó gigante será 

realizado no Parque 

Villa Lobos! 

Os dominós foram 

confeccionados por 

nossos atendidos 

em nossas oficinas 

artísticas com muita 

diversão. 

Será um dia de 

muito 

entretenimento e 

animação aos 

nossos atendidos! 

Diversão em 

tamanho FAMÍLIA! 



 
 

O parque Ibirapuera é uma área gigantesca com muita 

natureza, beleza e ar puro. 

Realizaremos um maravilhoso piquenique na grama à 

sobra das árvores, sons de pássaros e muita paz. 

Realizaremos atividades esportivas e culturais. Sem 

dúvidas nossos atendidos terão uma excelente tarde. 

 



 
 

 

 

 
Os preservativos masculinos e femininos são de importante utililade para 

uma vida saudável. 

Devemos sempre usá-los em qualquer relação sexual, pois evitam que 

tenhamos contato com bactérias e virus que podem causar doenças diversas 

e até mesmo doenças ainda incuráveis. 

O preservativo deve ser usado em qualquer forma de relação sexual pois 

assim previne-se doenças como a Sífilis, HIV/AIDS, Hepatites, Herpes, 

Gonorreia e demais DST (doenças sexualmente transmissíveis). 

Você pode conseguir preservativos gratuitos em postos de saúde, terminais 

rodoviários, tentas de serviço social e claro em nosso trailler. 

Cuidem da saúde, pois ela é o mais importante de tudo, venham ao trailler e 

peguem preservativos, masculinos e femininos. 



 
 

 

 


