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Saquarema realiza Conferência Municipal de Educação
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CAPS de Iguaba Grande
 realiza festa em comemoração pelos cinco anos da Unidade

Para comemo-
rar os cinco anos de 
funcionamento do 
CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial 
Profeta Gentileza, foi 
realizada uma con-
fraternização na úl-
tima terça-feira (18) 
com almoço, músi-
ca ao vivo, brindes 
e sorteios para os 

usuários, familiares e 
amigos. O evento foi 
realizado pela Coor-
denação do Progra-
ma de Saúde Mental 
e também uniu os 
festejos para o Natal, 
contando com toda a 
animação da banda 
Via Lagos Nordeste, 
que levou os partici-
pantes da festa a dan-

çarem e se alegrarem 
ao som do forró.    

Segundo a Coor-
denadora do Progra-
ma de Saúde Mental, 
Selma Bragança, a 
Unidade é a porta de 
entrada para o tra-
tamento de pessoas 
com transtorno men-
tal e que o maior ob-
jetivo é a reinserção 

social, contribuindo 
para a conquista da 
autonomia do pacien-
te. 

O Centro de Aten-
ção Psicossocial Pro-
feta Gentileza fica na 
Rua Nossa Senhora 
de Fátima, 123 (fun-
dos), no Centro. Mais 
informações pelo tele-
fone: (22) 2634-3656.

Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos realiza mais 

um “Estudo de Casos” em 
São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de 
Assistência Social e 
Direitos Humanos rea-
lizou, nesta quarta-feira 
(19), o “Estudo de Ca-
sos”. O encontro con-
siste em analisar casos 
específicos de acom-
panhamento familiar, 
troca de experiências e 
referência e contra-re-
ferência com a rede. O 
Estudo foi realizado no 
Centro de Formação 
Continuada Professora 
Ismênia Trindade (CE-
FOR). A Diretora das 
Proteções Básica e Es-
pecial, Cláudia Brasil 
direcionou o encontro.

De acordo com a 
Secretária de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos, Ester Mar-
ques, é muito impor-
tante a troca de ações 
entre as equipes. Os 
casos foram apresenta-
dos pelas equipes que 
atuam nos Centros de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) e no 

Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS). 
Os profissionais das 
unidades selecionaram 
um caso de acompa-
nhamento familiar para 
discutir seus avanços e 
dificuldades. Não é per-
mitido citar o nome do 
usuário e a identidade 
da família é mantida em 
sigilo.

Participaram técni-
cos dos equipamentos, 
do Abrigo da Infân-
cia Feliz, da CAM, do 
Conselho Tutelar, co-
ordenadores e Gestão 
SUAS. São Pedro da 
Aldeia conta com seis 
CRAS localizados nos 
bairros Alecrim, Balneá-
rio das Conchas, Morro 
dos Milagres, Porto da 
Aldeia, Rua do Fogo e 
São João e um CRE-
AS, no centro da cida-
de, além da Casa de 
Acolhimento Municipal 
(CAM), no bairro Bal-
neário. Cada unidade 
escolheu o caso que foi 
discutido no encontro.
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Jovens selecionados no Projeto Cidadão

 Participativo se reúnem para aula inaugural

A aula inaugural 
para os Jovens apro-
vados no Projeto Ci-
dadão Participativo 
aconteceu na última 
quarta-feira (19), na 
Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura 
e Esporte (SEMECE), 
onde foi falado sobre 
o cronograma de ativi-
dades do próximo ano.

Ao todo, mais de 
400 jovens passaram 
pelo processo seletivo 

e realizaram uma pro-
va escrita no mês de 
outubro. 60 deles fo-
ram selecionados para 
prestar serviços às 
diversas secretarias 
e 20 fazem parte de 
uma lista de espera. 

O próximo passo 
serão as formações re-
alizadas em cada mês. 
Do dia 07 de janeiro à 
01 de fevereiro será 
uma formação sobre 

Língua Portuguesa e 
Produção Textual. En-
tre 04 e 27 de feverei-
ro será sobre Noções 
de Rotina Administra-
tiva e do dia 11 a 27 
de março será sobre 
noções de informática. 
A assinatura do termo 
de adesão vai aconte-
cer no dia 28 de março 
e os jovens iniciam as 
atividades nos devidos 
setores no dia primeiro 
de abril. 

O município de São Pedro da Aldeia
 vai sediar a feira literária “Maria Lê / Maluco por Leitura”

O evento será reali-
zado na Praça Hermó-
genes Freire da Costa, 
na Praia do Centro, do 
dia 26 de dezembro até 
30 de janeiro, das 16h 
às 23h. Nesta terça-fei-

ra (18), a organização 
do projeto se reuniu 
com os secretários de 
Segurança e Ordem 
Pública, Leila Neves, 
e de Ambiente, Lagoa, 
Pesca e Saneamento, 

Luciano Pinto, a secre-
tária adjunta de Cultura, 
Edlúcia Santos, e o sub-
secretário de Esporte e 
Lazer, Thiago Costa, 
para discutir questões 
de logística. O encontro 
também contou com a 
participação do diretor 
de Fiscalização de Pos-
turas, Edyr Pedro de 
Azevedo Jr.

Para a feira, uma 
tenda literária será 
montada na Praça Her-
mógenes, onde serão 
expostos livros diver-
sos, com temáticas que 
variam entre infantis, 
promocionais, lança-

mentos e religiosos, 
entre outros. Também 
haverá um espaço para 
autores independentes 
locais e convidados 
de Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Bahia. 
Agregado ao projeto 
literário, o “Cultura do 
Manhã” promoverá um 
espaço cultural com 
atividades de música, 
arte, danças e oficinas. 
Para a secretária adjun-
ta de Cultura, Edlúcia 
Santos, a feira literária 
vai movimentar a praça 
aldeense. 
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