
A Fundação Settaport também está empenhada no 
combate ao COVID-19. Para combater esse vírus, é 
imprescindível manter a boa higiene, lavando bem 
as mãos sempre, limpando-as com álcool em gel 
quando estamos na rua, evitando tocar no rosto. 
Abaixo, colocamos algumas formas de se proteger, 
segui-las é um ato de amor com você e com o 
próximo.

Todos Contra o Coronavírus

Cubra o Nariz e Boca 
ao tossir ou espirrar

Lave as Mãos com água 
e sabão ou álcool em gel

Não compartilhe 
objetos pessoais

Evite aglomerações Mantenha os ambientes 
bem ventilados



Telefone para contato em São Vicente/SP: 0800 726 0101.
Mais informações em: https://cras.site/cras-em-sao-vicente-sp-unidade-1

CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) representam os serviços públicos mais próximos da 
população. São unidades de atendimento localizadas nas regiões de maior índice de exclusão social e executam 
fundamentalmente o serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), cumprindo uma das 
diretrizes da política de Assistência Social que é a proteção básica.

Mais informações em: https://www.guaruja.sp.gov.br/sample-page-2/cras/ 

A Cesta Básica Solidária é mais uma medida de segurança alimentar adotada pela Prefeitura de Santos, em 
decorrência das consequências do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, causador 
da Covid-19.

Telefone para contato no Guarujá/SP: (13) 3392-1148 ou 3358-2011. 

Saiba mais em Cadastro Único – Ministério da Cidadania: http://cidadania.gov.br/servicos/cadastro-unico

Telefone para contato em Santos/SP: (13) 3223-5473 ou 3225-8085. 
Mais informações em: https://www.santos.sp.gov.br/?q=basic-page/enderecos

CESTA BÁSICA SOLIDÁRIA – PREFEITURA DE SANTOS

Saiba mais em Auxílio Emergencial do Governo Federal – Caixa Econômica: 
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

AUXÍLIO EMERGENCIAL (CORONAVOUCHER)

CADÚNICO (CADASTRO ÚNICO)
O Cadastro Único é um programa do Governo Federal que reúne informações sobre as famílias brasileiras em 
situação de pobreza e extrema pobreza. Os estados e municípios usam esses dados para implementar políticas 
públicas que têm por objetivo melhorar as vidas dessas famílias. 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período 
de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.

Saiba mais em Cesta Básica Solidária – Prefeitura de Santos: 
https://www.santos.sp.gov.br/?q=institucional/cesta-basica-solidaria
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TELEFONES ÚTEIS

CONSELHOS TUTELARES: 
 – (13) 99713-9777

– (13) 99713-9151
 – (13) 99713-2867

Zona Leste
Central 
Zona Noroeste

Setor Administrativo 
Celular e WhatsApp: (13) 99167-1132

Programa Aprendiz Profissional
Celular e WhatsApp: (13) 99164-7093

Programa Esportivo
Celular e WhatsApp: (13) 97415-2804

Programa Maria Maria
Celular e WhatsApp: (13) 97409-4977

Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico
Celular e WhatsApp: (13) 99101-4386

Programa Costurando Cidadania
Email: fundsettaportzn@gmail.com

CONTATOS COM A FUNDAÇÃO

FIQUE POR DENTRO!

Email: fundacao@settaport.com.br


