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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO: Abril/2016 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento e Apoio, durante o mês de ABRIL. Trata-se de uma estratégia de 

dar visibilidade ao cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a 

prática profissional, qualificando o serviço ofertado. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

Endereço: Rua Comendador José Didier, Nº359, Piedade - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Telefones para contato: (81)3469-1479/ (81)98923-5524/ (81)98923-4911/ 

(81)99728-0085/ (81)98415-8616 

Executora: IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social  

E-mail da instituição: atitude.apoio.jaboatao@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 
COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza  

SUPERVISORA Christiane Tadu de Souza Bosshard  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Dayula Tácia dos Santos 
Magali Lucena 
Nathália Moura  

Noemi Glasner Coutinho  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Rosália Ernesto da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 
Levi da Silva Lima  

Renato Mário da Silva  
Helaine Maria Silva Duarte 

http://www.institutoensinar.org/
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Vanessa Ferreira Nazareth de Abreu 

EDUCADOR SOCIAL  Jailson Mariano do Espírito Santo 

MOTORISTA Robson Sanclaudy de Jesus da Silva  

II 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura (férias) 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa  

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00h às 

9:00h 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 
Café matinal 

Café 

matinal 

Café 

matinal 

9:00h às 

9:15h 
Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia 

09:15h às 

10:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos. 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

10:00 às 

11:00h 
Grupo 

Qualidade 

de Vida 

Oficina de 

Artes 

 

 

Oficina de 

Atividades 

Lúdicas) 

Grupo 

Próximo 

Passo 

Grupo Redução 

de Danos 

/ Jogos 

cooperativ

os 

Jogos 

cooperativ

os 

11:00h às 

11:50h Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Helder Marcio de Barros Almeida  
Paulo Queiroz Andrade  
Damiana Júlia Ferreira  

Maria Aparecida de Lima 
Lucas José da Silva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mayara Suelle Maria da Silva Cavalcante (férias) 

AUXILIARES DE COZINHA 
Adriana Maria Aurelina 

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento  
Vânia Verçosa de Lima 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Ângela Sales da Silva  

VIGIAS 

 
Edson Vicente da Silva 

Paulo Lima de Andrade Filho  

Reginaldo Gomes de Melo 

Fábio Severino da Silva 
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12:00h às 

13:00h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00h às 

14:00h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Assemblei

a 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

15:00h às 

15:15h 
Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Integração

/ visita 

14:00h às 

16:00h 

Integração

/ Visita 

Família 

15:30h às 

16:00h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

16:00h às 

17:00h Grupo 

Educação 

Grupo 

Família 

Oficina de 

Culinária 

Grupo 

Direitos 

Sociais 

Oficina 

Recreação/Esp

ortiva 

Integração

/ Visita 

Família 

Integração

/ Visita 

Família 

17:00h às 

18:00h 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimen

tos 

Integração/ 

Atendimentos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

Integração

/ 

Atendimen

tos 

18:00h às 

19:00h 
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00h às 

20:30h 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 
Livre/ Descanso 

Livre/ 

Descanso 

Livre/ 

Descanso 

20:30h às 

21:00h 
Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite 

21:00 às 

21:30h 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

21:30h às 

23:00h 
Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração/ 

Dormir 

Integração

/ Dormir 

Integração

/ Dormir 

 

1. GRUPOS 

1.1. GRUPO FAMILIA 

Facilitadoras: Técnica Magali e Educadora Cida 

Objetivo geral: Facilitado pelo técnico social e educador, proporciona espaço 

de fala das experiências vividas dos familiares e suas singularidades com a 

participação dos usuários. 

 

Data: 05/04/2016 

Atividade Realizada: Leitura do texto, mudando crenças negativas para as 

positivas.  "Você deve mudar as crenças negativas que vem trazendo desde a 

infância porque isso vai fazer a sua vida melhorar".  

Objetivo: Enfatizar a importância de acreditarmos em nós mesmos e que a 

família estar inserida nesse processo de reconstrução. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, Cartolinas, Revistas, Lápis, 

Fita Crepe. 

Avaliação: Reunimos o grupo mais uma vez para dá continuidade aos trabalhos 

sobre família com os usuários do espaço, nesse grupo sentimos mais uma vez 

a ausência de seus familiares que quase nunca tem tempo para esse momento 

com eles, que seria um incentivo a mais, pois quando tem a presença de um 

familiar, renovam-se as energias de todos, mesmo sendo convidados durante as 

visitas ou quando veem ao espaço tratar de qualquer situação referente a eles 

(usuários), a família é sempre sensibilizada por toda a equipe do quanto é 

importante que eles participem. Quanto aos usuários, chegaram no grupo e 

contribuíram com as atividades propostas, após o debate sobre o texto, acima 

citado, todos ficaram bastantes motivados na elaboração, colagem e montagem 

das imagens da dinâmica: quem eu sou, faz a diferença,  onde eles selecionaram 

figuras de profissões, de família, de filhos, saúde e esportes, cultura e educação, 

observamos nesse momento que eles não deixaram de sonhar, que têm o desejo 

de fazer diferente, a esperança ainda existe para eles e quando falam da família 

alguns se sentem culpados por esse distanciamento e refletem sobre o que 

passaram, as perdas que tiveram, e que não é  tão simples resgatar esse laços 

afetivos. Sabemos, mas reforçamos a importância de pertencer a um grupo e 

fortalecer seus relacionamentos e vínculos familiares. A avaliação do grupo foi 

positiva. 

 

Data: 19/04/2016 

Atividade Realizada: Dinâmica: minha família é assim. 

Objetivo: Mostrar aos participantes os vários tipos de família onde puderam se 

identificar com algumas dessas famílias apresentadas. Importante para 

fortalecer o sentimento de pertencer ao grupo.  

Ferramentas metodológicas: Texto sobre os tipos de família, papel ofício, lápis. 

Avaliação: Os usuários se sentiram contemplados com essa atividade realizada, 

como muito bem foi demostrado na construção do material apresentados por 

eles em folha de papel ofício, tipo redação, onde eles ficaram à vontade para 

colocar isso no papel e alguns levaram para o grupo o que tinham escrito muito 

http://www.institutoensinar.org/
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positivo esse dia com todos, teve também a participação da família (mãe e irmã) 

do usuário E.B., que também deram sua contribuição ao grupo. Este material 

construído foi colocado na pasta dos usuários participantes.   

 

Data: 26/04/2016 

Atividade realizada: "as coisas tem o valor que a gente dá". 

Objetivo: Refletir sobre a educação, a saúde, a reciprocidade, a solidariedade, 

a amizade, o amor, a lealdade, e o reconhecimento a família que são coisas  

infinitamente mais valiosas. Que as coisas em nossas vidas têm o valor que 

damos a elas. Estes valores são mensurados conforme as fases da vida, nosso 

estado de espírito e nossa própria vivência. Dá valor ao espaço que nos acolhe, 

ao grupo ao qual estamos inseridos, ao lugar que moramos, as atividades que 

participamos e valorizar o outro, ou seja. ter um olhar diferenciado para as coisas 

simples que a vida nos oferece e muitas vezes nem percebemos o quanto são 

importantes. 

Ferramentas metodológicas: Lápis e Papel Ofício 

Avaliação: Os usuários após nossa fala sobre o tema acima descrito se sentiram 

motivados a valorizar o que temos que muitas vezes não "paramos" para "olhar" 

em nossa volta, só reclamamos e culpamos a todos pelas coisas que deixamos 

passar em nossa vida, pois não demos a elas seu devido valor e uma dessas 

coisas como não poderia deixar de ser, seria nossa família, independente de sua 

formação, a escola e o simples cuidados que temos que ter com a gente mesmo. 

Daí realizaram uma Dinâmica e distribuímos bombons, pirulitos e pipocas para 

eles, solicitamos que dessem preços a esses produtos, entraram na "brincadeira" 

que o valor das coisas vai de acordo com sua própria visão, que muda conforme 

sua necessidade. Finalizamos distribuindo os bombons entre eles mesmos, não 

tem preço.  

"Na vida o que vale realmente é o caminhar, a trajetória, a busca, e não o destino 

ou objetivo final. Por isso que já ouvimos esta frase: “Há coisas na vida que não 

tem preço”. Para todas as outras há o dinheiro”.  

 

http://www.institutoensinar.org/
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1.2 GRUPO PRÓXIMO PASSO 

Facilitadores: Técnica Dayula, educadores Helaine,Lucas e Levi  

Objetivo geral: Estimular planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento 

de habilidades, reflexões sobre futuro profissional em busca da sua autonomia e 

protagonismo social. 

 

 

Data: 07/04/2016 

Atividade realizada: Realizado um momento de descontração com músicas, 

realização da atividade em dupla com vendas nos olhos em torno do espaço, 

depois foi trocando as duplas, em seguida uma roda de conversa abordando o 

cuidado com o outro, a confiança no outro, suas escolhas, atitudes. 

Objetivo: Levar a reflexão sobre a importância do cuidado com o outro, o 

respeito, a autoconfiança, aprender a conviver a respeitar o direito um do outro.  

Ferramentas metodológicas: som, panos (para vendar os olhos), confeitos e 

cadeiras. 

Avaliação: A discussão foi bastante positiva, levando em conta que os usuários 

poderão trazer suas vivencia pessoais, refletindo um pouco sobre o cuidado, 

como também sobre a falta de respeito entre os cidadãos, e o quanto esse 

movimento é negativo em nossas vidas. 

 

Data: 15/04/2016 

Atividade realizada: A atividade foi realizada na praia, onde realizamos jogos 

de vôlei e de futebol, banho de mar, uma fala sobre o que cada usuário presente 

entende sobre redução de danos? 

Objetivo: Motivar uma discussão em grupo entre os usuários em relação à 

redução de danos, possibilitando a formulação de idéias a respeito do tema 

referido, bem como organiza-las e repassar para os demais os seus 

entendimentos. Também um momento de lazer, de atividades lúdicas. 

http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: bolas, confeitos. 

Avaliação: A atividade foi muito interessante, pois os usuários poderão discutir 

sobre o tema, trazendo suas idéias, pensamentos a respeito do tema. No final 

da atividade alguns usuários presentes tomaram banho de mar. Atividade foi 

bastante positiva.  

Data: 29/04/2016 

Atividade realizada: uma de conversa sobre o significado da palavra respeito 

em um contexto geral, o que se entende sobre respeito? ”respeito é bom e eu 

gosto”. 

Objetivo: Proporcionar uma reflexão sobre o respeito, pontuando que respeitar 

é aceitar as diferenças. “não faça com o outro o que não gostaria que fizessem 

com você”. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras.  

Avaliação: A atividade foi positiva, pois geraram várias discussões em torno do 

tema, possibilitando a reflexão do “respeito” em algumas situações atuais. 

Alguns usuários trouxeram exemplos de respeito e desrespeito em suas 

vivencias.  

 

1.3. GRUPO DIREITOS SOCIAIS 

Facilitadoras: Técnica Nathália Moura 

Objetivo geral: Promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos 

e deveres sociais. 

 

Data: 07/04/2016 

Atividade realizada: Trabalhamos o vídeo ‘O que são Direitos Hubmanos?’ que 

foi produzido pela organização Internacional Human Rights (Unidos pelos 

Direitos Humanos). Em seguida, os participantes se dividiram em dois grupos e 

cada um pode analisar uma reportagem sobre violação dos direitos humanos. 

Para finalizar ocorreu um debate. 

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Compreender o que são Direitos Humanos, e como estes são 

violados. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho DVD, Pendrive, Papel A4. 

Avaliação: A atividade ocorreu de forma planejada e alcançando o objetivo, os 

participantes fizeram um paralelo entre o vídeo, às reportagens analisadas e o 

cotidiano. 

 

Data: 16/04/2016 

Facilitadoras: Técnica Nathália Mª Moura e Educadora Damiana Júlia.  

Atividade realizada: Exibição do filme brasileiro ‘Na quebrada’ e debate sobre 

pontos principais deste. 

Objetivo: Identificar problemas sociais e refletir se quem cresce na 

marginalidade tem o direito de sonhar e mudar seu futuro. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho DVD e DVD do filme. 

Avaliação: O objetivo da atividade foi alcançado como planejado, os usuários 

falaram um pouco de suas experiências de vida e confiança para mudanças 

futuras. 

 

 

 1.4. GRUPO REDUÇÃO DE DANOS 

Facilitadores: Noemi Glasner 

 

Data: 01/04/2016- facilitado pela a técnica Noemi e colaboração do educador 

Levi. 

Atividade realizada: Uma roda de conversa sobre redução de danos fissura e 

abstinência. Realizamos perguntas provocativas como: “O que seria dano?”, até 

chegarmos ao conceito de redução de danos. Os usuários deram suas opiniões 

e fomos aos poucos trabalhando os temas surgidos e desmistificando certas 

ideias. No final, os usuários trouxeram algumas estratégias de redução de danos, 

como: ter boas amizades; usar a droga que lhe cause menos prejuízo; diminuir 

o consumo; praticar esportes; se alimentar; trabalhar; ficar em casa; estar no 

ATITUDE e usar camisinha.  

http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Trabalhar o conceito de redução de danos e seus temas transversais. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras e celular para registro. 

Avaliação: O conceito de redução de danos precisa sempre ser revisto, pois os 

usuários confundem somente com a troca de substância, que não deixa de ser, 

mas é mais do que isso e é preciso de estratégias conjuntas, com mudanças de 

hábitos e comportamentos menos danosos, de risco e destrutivos. Percebemos 

que alguns já compreendem e sabem o que fazer, mas ainda é difícil colocar em 

pratica. 

 

Data: 08/04/2016 

Atividade realizada: Um filme foi escolhido pelos usuários, de três opções, 

escolheram: “Salve Geral”. Após o filme, fizemos comentários e que relação os 

usuários faziam com a redução de danos. Alguns conseguiram refletir, mas 

outros não conseguiram pelo filme, fazer uma correlação com o cotidiano. 

Objetivo: Estimular o olhar crítico e reflexivo sobre nossas escolhas  

Ferramentas metodológicas: DVD, TV, filme e celular para registro. 

Avaliação: Percebemos a necessidade de estimular cada vez mais o 

pensamento crítico sobre o nosso fazer, o que vemos, ouvimos e dizemos, pois 

muitas vezes, vemos nos usuários, escolhas através do outro, pois são 

influenciados pelo grupo. E me pergunto: “Até que ponto os usuários estão 

cientes das escolhas que fazem, que é uma escolha e que a mesma trás 

consequências?”.  

 

Data: 14/04/2016  

Facilitadores: técnica Noemi e colaboração do educador Lucas. 

Atividade realizada: Passamos o filme “O Contador de Histórias”, que retrata a 

vida de um menino que foi interno na antiga FEBEM e teve uma vivência de rua, 

que encontra com uma pesquisadora Francesa e sua vida começa a tomar outro 

rumo. 

Objetivo: Estimular a credibilidade na vida e na autoestima dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: DVD, TV, filme e celular para registro. 

http://www.institutoensinar.org/
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Avaliação: Observamos como o filme tocou a todos, pois em algum momento 

se viram no filme. Refletimos sobre a criança que fomos e que ainda precisamos 

cuidar dela, como também, a importância de viver e fazer escolhas, apesar dos 

pesares da vida de cada um/a usuário.  

 

Data: 24 /04/2016  

Facilitadores: Técnica Noemi, educadora Helaine e com o usuário José 

Roberto. 

Atividade realizada: O grupo foi uma oficina com latinhas. O usuário se propôs 

a ensinar aos outros a sua habilidade de fazer artesanato com latinhas. Fizeram 

copos, cinzeiro, paliteiro e panela de pressão. 

Objetivo: Estimular e autonomia, potencializar a autoestima e a inserção no 

mercado de trabalho.  

Ferramentas metodológicas: Tesoura, cola, latinhas, mesa, cadeiras e celular 

para registro. 

Avaliação: A identificação de um usuário para outro é de extrema importância. 

E principalmente o fato de se colocarem disponíveis para ensinar e repassar o 

conhecimento. Foi um momento importante tanto para José Roberto, como para 

o grupo que participou. 

 

 

 

 

Data: 28/04/2016 

Atividade realizada: Os usuários se organizaram em 4 duplas para o 

campeonato de futvolei. As duplas foram sorteadas. Jogaram as primeiras 

duplas e depois os campeões de cada jogo novamente. A dupla vencedora ficou 

de ganhar um brinde. Chocolate. 

Objetivo: Estimular a pratica do esporte, a socialização e bem estar a saúde. 

Ferramentas metodológicas: bola, rede de vôlei e celular para registro. 
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Avaliação: Os próprios usuários solicitaram jogar e se organizaram. 

Percebemos uma maior pro atividade e autonomia dos mesmos, como estar 

inserindo a pratica do esporte em suas vidas. Uma forma de se divertir, competir 

e socializar de forma saudável. 

 

1.5. GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Edilslandia 

Objetivo geral: intermediar a inserção do sujeito em um novo fazer e desta 

forma facilitar o descobrimento de novas habilidades para assim potencializar o 

sujeito, contribuindo então, para a otimização de sua autonomia e 

independência.   

 

Data: 18/04/2016 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo do programa de televisão, Globo 

Repórter, sobre qualidade de vida, visando à importância de hábitos mais 

saudáveis. Discutindo sobre o que é qualidade de vida e o que podemos fazer 

para ter uma mudança de hábitos ruins, para hábitos de vida mais saudáveis. 

Trazido também, diante da demanda, Slides sobre o que é Caps-ad, sobre 

Transtorno, qual o objetivo do acompanhamento que cada um faz conforme sua 

especificidade. 

Objetivo: Trabalhar a conscientização dos usuários através de cuidados com a 

saúde buscando-se ter hábitos mais saudáveis no seu cotidiano. Também foi 

discutido sobre o funcionamento do Caps-ad e Caps solar, e o objetivo no 

atendimento e especificidade de cada um deles, foram conscientizados das 

demandas e dos tratamentos que oferecem aos usuários que necessitam destes 

serviços em saúde. Pontuado sobre o trabalho e acompanhamento, tratamento 

junto à equipe multiprofissional e a importância dos grupos. 

Ferramentas metodológicas: Computador roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários que participaram do grupo relataram as dificuldades 

quanto ao atendimento da rede pública de saúde, realização de exames e quanto 

ao acolhimento no Caps. Relatam que a dificuldade é grande principalmente 

quanto ao atendimento do psiquiatra. Na discussão do tema qualidade de vida, 

relataram sobre a dificuldade em manter-se equilibrado, principalmente diante 

das suas escolhas, de usarem drogas e de não dormirem bem, que a 
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alimentação quando estão no apoio é boa, mas quando não estão comem 

qualquer coisa na rua, fora as outras coisas como, a família que também ajudava 

no bem estar deles e que hoje não tem. Foi uma reflexão bem positiva por uma 

parte do grupo. 

 

Data: 25/04/2016 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo com o Dr. Dráuzio Varela sobre os 

benefícios da atividade física para corpo e para a mente, aliado a um texto sobre 

o tema. Em seguida foi realizada a discussão do tema.   

Objetivo: Refletir sobre os cuidados de saúde, principalmente com orientação 

de profissional em educação física e diminuindo riscos que falta da atividade 

causa ao ser humano. Enfatizado o cuidado com atividade e benefícios de cada 

uma delas para saúde. Como combater o excesso de peso; melhorar a 

autoestima; diminuir a depressão; diminuir o estresse e o cansaço; melhorar a 

postura.    

Ferramenta metodológica: Computador, texto e vídeo.  

Avaliação: O grupo foi em geral participativo tendo no momento evasão de 

alguns após apresentação do vídeo, mas mesmo assim teve falas positivas 

quanto à importância da atividade a qual eles relataram que a que eles mais 

gostam hoje é futebol na praia, vôlei, natação. O usuário traz que o exercício 

ajuda muito na saúde de sua mãe, pois a mesma é hipertensa e aliado ao 

tratamento medicamentoso a academia da cidade tem ajudado tanto a ela como 

a outros de sua comunidade. Ainda falou que atividade é boa também para 

mente. Essa fala foi muito positiva para grupo onde muitos concordaram com 

fala desse usuário. Diante dessa fala foram incentivados a pensarem e agirem 

para melhorarem sua saúde física e mental neste espaço de cuidado. 

 

GRUPO BOA NOITE 

Facilitadores: Educadores Levi Lima e Helder Marcio 

Objetivo geral: Realizar o encerramento do dia, através de atividades que levem 

o usuário a momentos de reflexão. 

 

Data: 02/04/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó, DVD (filme nosso lar) 

momento muito positivo. 
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Objetivo: Trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe na construção da atividade. 

Avaliação: percebemos os usuários participando de forma positiva, onde eles 

ficaram bem reflexivos, alguns demonstram interesse em realizar outras 

atividades. 

 

Data: 04/04/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres – TV, dominó (programação local, filme 

tela quente)  

Objetivo: Trazer momentos de reflexão sobre fazer escolhas que acarretem 

numa melhor qualidade de vida, com atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas: TV, DVD, usuários e equipe interagindo na 

construção da atividade. 

Avaliação: observa-se que todos os usuários gostaram do filme e se colocaram 

de forma respeitosa e criticamente, fazendo um paralelo com sua realidade. 

 

Data: 06/04/2016 

Atividade realizada: Existia uma proposta de dinâmica das bolas, porém diante 
da situação de ameaça e a necessidade de transferir um usuário, fizemos uma 
roda de conversa sobre posturas intolerantes no espaço, ameaças e violência 
dentro e fora do espaço.   

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre as consequências dessa intolerância e da 
reprodução da violência em suas vidas.  

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe interagindo na atividade. 

Avaliação: observamos os usuários bem atento e participativos e focados na 
proposta do dialogo, trazem falas fazendo um paralelo de suas vidas, a vivência 
de rua e as diversas violências sofridas no decorrer da vida, trazem boas 
reflexões, de forma positiva. Percebe-se uma harmonia no espaço, após roda de 
dialogo, onde vários usuários diluíram seus incômodos no grupo. 

 

Data: 10/04/2016 
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Atividade realizada: Atividades Livres. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de buscar estratégias nos momentos 

livres, ociosos. E de fazer um espaço melhor para todos, com estratégias para 

uma melhor qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: percebemos que vários usuários trazem criticas positivas em relação 

a importância de buscar estratégias em suas vidas, vários usuários se divertem 

com as atividades. 

 

Data: 12/04/2016 

Atividade realizada: Roda de diálogo com o tema uso de drogas no espaço, e 

redução de danos. 

Objetivo: Refletir sobre a importância desse espaço para todos, e da 

necessidade de fazer uso de drogas nesse espaço, também em outras formas 

de redução de danos sem uso de S.P.A. e sim com estratégias para uma melhor 

qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa.  

Avaliação: percebemos que vários usuários trazem criticas positivas em relação 

à importância de não fazer uso de drogas nesse espaço, porém só vêem como 

forma de redução de danos o uso de uma droga menos danosa, muitos trazem 

dificuldades quando esse uso acontece dentro do espaço, também observamos 

que alguns estavam agitados, trouxeram que outros usuários mostraram drogas, 

e chamaram para usar, isso mexe muito com eles. 

 

Data: 14/04/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre regras do espaço, momento muito 

positivo, os próprios usuários trazem as regras de cada espaço da casa.   

Objetivo: Refletir sobre a importância das regras em nossa vida. 

Ferramentas metodológicas: Usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: Percebe-se que os usuários gostaram da atividade, valorizaram esse 

momento, trazem que em todos os lugares existem regras, mesmo quando se 
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vive na rua, também encontram regras, Momento muito positivo, usuários ficam 

pensativos. 

 

Data: 16/04/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres. 

Objetivo: Trazer momentos descontraídos através de atividades lúdicas. 

Ferramentas metodológicas: Tv, dominó Aparelho de DVD e filme.  

Avaliação: Observamos os usuários participativos e realizando momentos de 

interação. 

 

Data: 18/04/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre a situação política de nosso país.  

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre as consequências de nossas escolhas 

irresponsáveis dos nossos governantes, e na importância de valorizar seu voto. 

Ferramentas metodológicas: Usuários e equipe na construção da atividade 

proposta. 

Avaliação: Observamos os usuários participativos na construção do debate, 

ficando bem reflexivos diante da situação política de nosso país. 

 

Data: 20/04/2016 

Atividade realizada: Dinâmica dos desejos e pensamentos. 

Objetivo: Estimular todos na busca de seus sonhos, proporcionando reflexões 

e estratégias para usar no dia a dia. 

Ferramentas metodológicas: Equipe e usuários interagindo nesse processo.  

Avaliação: Observa-se que todos estavam bastante atentos e trazem reflexões 

sobre a importância de sonhar. Percebe-se um aumento da autoestima. 

Data: 22/04/2016 

Atividade realizada: Cine atitude filme (era uma vez no México). 
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Objetivo: Refletir sobre o filme, fazendo paralelo com sua realidade. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD e Pipoca 

Avaliação: Percebemos os usuários participando de forma positiva, alguns 

trazem situações de violência e risco em suas vidas, e o desejo de reconstruir 

suas vidas de forma positiva. 

 

Data: 24/04/2016 

Atividade realizada: Atividades Livres  

Objetivo: sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos, sem uso 

de drogas.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV, domino e som ambiente. 

Avaliação: Observamos que os usuários participaram de forma positiva. 

 

Data: 26/04/2016 

Atividade realizada: Roda de dialogo sobre diluir os incômodos no espaço. 

Objetivo: Sensibilizar e refletir sobre a importância desses momentos, e de falar 

de seus incômodos. 

Ferramentas metodológicas: Usuários e equipe interagindo nesse processo. 

Avaliação: Percebem-se os usuários com a autoestima baixa e introspectivos. 

Após o grupo, um aumento da autoestima e aparentemente mais motivados para 

dar sequência em seus cuidados. 

 

Data: 28/04/2016 

Atividade realizada: Dinâmica de memorização, através de a atividade 

proporcionar reflexão sobre organização, atenção, memorização e respeito. 

Objetivo: Sensibilizar todos que a equipe esta nesse espaço para ajudar, e 

outras formas de lazer sem uso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: Usuários e equipe na construção da atividade. 
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Avaliação: Percebemos os usuários participando de forma positiva, após o 

grupo ficam reflexivos. 

 

Data: 30/08/2015 

Atividade realizada: Cine atitude, filme “a fúria”  

Objetivo: Sensibilizar sobre controlar sua raiva, intolerância, refletindo sobre 

perceber que é importante respeitar momento do outro.  

Ferramentas metodológicas: Usuários e equipe na construção da dinâmica. 

Avaliação: Observa-se que vários usuários ficam em silêncio, porém trazem que 

o silêncio diz muita coisa. Após o cine o clima fica harmonioso. 

  

Facilitadores: Paulo e Renato  

Data: 01/04/2016  

Atividade realizada: Cine atitude – documentário: a última pedra.  

Objetivo: refletir sobre os exemplos de pessoas que conseguiram vencer o vício.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV e DVD, CD. 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações boas sobre o tema trabalhado.  

 

Data: 03/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Ofertar um espaço bom e acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD, Dominó, Vôlei. 

Avaliação: Os usuários amaram as atividades propostas.  

 
 

Data: 05/04/2016  

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre a saída ou não da nossa 

Presidenta.  

Objetivo: Opinar sobre o que é mais importante para o Brasil, a continuidade ou 

não do Governo.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras. 
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Avaliação: Os usuários trouxeram colocações importantes sobre o tema 

trabalhado.  

 
Data: 07/04/2016  

Atividade realizada: Basquete Improvisado  

Objetivo: Criar um espaço agradável e esportivo, onde os usuários possam 

refletir sobre regras e respeito ao próximo.  

Ferramentas metodológicas: Bola, Cone.  

Avaliação: Os usuários gostaram da atividade proposta pela equipe.  

 

Data: 09/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Ofertar um espaço bom e acolhedor para os usuários com atividades 

recreativas, sem fazer uso de substâncias psicoativas.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, Dominó. 

Avaliação: usuários participaram de forma positiva. 
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Data: 11/04/2016  

Atividade realizada: Dinâmica dos Repórteres - Em duplas um usuário 

entrevistava o outro, depois trocava, quem entrevistou era entrevistado. No 

segundo momento, aconteciam às apresentações para o grande grupo, os 

repórteres passavam a apresentar os entrevistados.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da comunicação nesse espaço.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância da comunicação.  

 

Data: 13/04/2016  

Atividade realizada: Dinâmica de apresentação com um bicho que se identifica 

- Cada usuário se apresentava no grupo e depois falava o nome de um bicho 

que se identificava.  

Objetivo: Refletirmos sobre a importância da comunicação e as peculiaridades.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários compreenderam a importância da comunicação e como 

são diferentes.  

 

Data: 15/04/2016   

Atividade realizada: Cine atitude – Filme: Allien o resgate.  

Objetivo: Refletir sobre missão, foco, trabalho em equipe, medo e superação, 

que foram assuntos retratados no vídeo. 

Ferramentas metodológicas: cadeiras, aparelho de TV e DVD. 

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações boas sobre o filme assistido. 

Muitos foram dormir antes do final.  

 

 

Data: 17/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários.  
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Ferramentas metodológicas: aparelho de TV e DVD, CD, SOM. 

Avaliação: Os usuários participaram das atividades propostas.  

 

Data: 19/04/2016  

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre o momento político brasileiro.  

Objetivo: Refletirmos sobre nossos incômodos na atual situação política do 

País.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários participaram de forma Organizada e muitos com 

opiniões coerentes sobre o assunto.  

 

Data: 21/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres – oficina de vôlei  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários. 

Ferramentas metodológicas: TV, CD, DVD, SOM, Dominó, Bola, Coletes, Apit.  

Avaliação: Os usuários participaram das atividades propostas.  

 

Data: 23/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: Propiciar um lugar agradável para a prática do lazer por parte dos 

usuários.  

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV e DVD, CD e Dominó.  

Avaliação: Os usuários participaram das atividades propostas.  

 

 

 

Data: 25/04/2016  

Atividade realizada: Roda de Conversa onde falamos sobre as saídas de 

alguns usuários da modalidade pernoite, também pensamos nas dificuldades 

dos diaristas na rua. Os usuários acordaram para dar prioridade nos momentos 

das refeições aos diaristas, pois os pernoites ficam mais tempo na casa.  
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Objetivo: Refletirmos sobre objetivos, desejos, frustrações e generosidade.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários participaram de forma tranquila e trouxeram falas 

positivas sobre os assuntos trabalhados.  

 

Data: 27/04/2016  

Atividade realizada: Roda de Conversa sobre o fato de conviver em um espaço 

coletivo, e a importância de estar contribuindo na casa.  

Objetivo: Refletirmos sobre como contribuir em um espaço coletivo.  

Ferramentas metodológicas: Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários participaram de forma positiva entenderam o assunto 

trabalhado.  

 

Data: 29/04/2016  

Atividade realizada: Cine atitude – Filme: A fúria. 

Objetivo: Refletir sobre superação, que foi o assunto retratado no vídeo, que foi 

escolhido pelo usuário André Luís.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de TV e DVD, CD, Cadeiras.  

Avaliação: Os usuários trouxeram colocações boas sobre o filme assistido. 

 

 

1.6. OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO, ATIVIDADES LUDICAS E 

ATIVIDADES INTEGRADAS 

Facilitadores: Educadores Maria Aparecida e Helaine.  

Objetivo geral: Proporcionar ao usuário conhecimento específico. 

 
  
Data: 01/04/2016  

Facilitadora: Maria Aparecida  

Atividade realizada: torneio (Futebol de Mesa)  
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Objetivo: Resgatar as velhas brincadeiras em um tempo Cibernético em que os 

computadores é a forma de diversão mais popular.  

Ferramentas metodológicas: O jogo de Botão, mesa (campinho), brindes 

(chocolates).  

Avaliação: Através do entusiasmo e envolvimento de participar da atividade de 

forma respeitosa e harmoniosa.  

 

Data: 08/04/2016  

Atividade realizada: Recreação na Praia  

Objetivo: Proporcionar um momento prazeroso e divertido com brincadeiras, 

jogos e banho de mar.  

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol e queimado, cones, cordas e 

apito.  

Avaliação: Foi possível avaliar através do envolvimento e participação na 

atividade proposta, onde todos respeitaram o acordo para esta tarde de lazer.  

 

Data: 15/04/2016 

Atividade realizada: Jogo amistoso (futsal) Olinda 

Objetivo: Trabalhar as diferenças e superações como também proporcionar um 

momento para troca de experiência entre as equipes. 

Ferramentas metodológicas: Bola de futsal, coletes, calções, rede de futsal, 

quadra, Avaliação: Excelente participação e respeito entre os usuários. 

 

Data: 22/04/2016  

Atividade realizada: Recreação na Praia  

Objetivo: Proporcionar um momento prazeroso e divertido com brincadeiras, 

jogos e banho de mar.  

Ferramentas metodológicas: Bola de futebol e queimado, cones, apito e corda.  

Avaliação: Foi possível avaliar através da Integração de todos(as) na atividade 

com respeito e disciplina.  

 

Data: 29/04/2016  
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Atividade realizada: torneio interno (Apoio x Apoio) Praia de Piedade  

Objetivo: Proporcionar um momento de atividade esportiva entre os usuários 

com o objetivo de trabalhar as dificuldades das relações interpessoais e buscar 

através do esporte o fortalecimento da amizade e respeito.  

Ferramentas metodológicas: bolas de futsal, colete apito e cartões (amarelo e 

vermelho).  

Avaliação: Houve um grande numero de participantes e cumprimento das 

regras.  

 

Facilitadora: Helaine Duarte  

Data: 05/04/2016  

Atividade realizada: Atividades livres  

Objetivo: criar momentos de descontração e interação dos usuários.  

Ferramentas metodológicas: DVD, filme, bola de futebol, Dominó, papeis e 

canetas. Avaliação: Momento de descontração, onde foi disponibilizado 

múltiplas atividades que alcançou o objetivo de ter um grande numero de 

participantes que optaram na atividade predileta.  

 

Data: 13/04/2016  

Atividade realizada: Filme: Pixote  

Objetivo: Neste filme, narra a historia dos mais cruéis retratos da realidade nas 

ruas de São Paulo, onde crianças têm sua inocência retirada ao entrarem em 

contato com um mundo de crimes, prostituição e violência.  

Ferramentas metodológicas: Aparelho de DVD e TV.  

Avaliação: O filme relata a cruel realidade de crianças reclusas em reformatório 

nas décadas de 60 a 80 escancarando a brutalidade do sistema. Expõe a 

violência e promiscuidade, evidenciando o desapego pela vida, os vícios, as 

praticas de crimes e pequenos delitos. Onde podemos fazer o link do filme que 

foi gravado a tanto tempo e como ele ainda é atual e se a semelha a maioria dos 

usuários que frequentam esse espaço.  

 

Data: 20/04/2016  
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Atividade realizada: Atividades esportivas e torneio de Dominó  

Objetivo: Proporcionar momento de lazer e descontração  

Ferramentas metodológicas: Bola de vôlei, rede de vôlei e dominó  

Avaliação: Momento de lazer onde a equipe junto aos usuários pôde praticar 

vôlei e participar do torneio de dominó. Os usuários verbalizaram que o dia 

estava leve e parecia dia de festa. Pode perceber que esse tipo de dinâmica traz 

um momento de descontração e leveza pro dia. 

 

 

Grupos Realizados Quantitativo Mensal 

Qualidade de Vida 02 

Redução de Danos 05 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 02 

Grupo Família 03 

Grupo Boa Noite 30 

Grupo Educação 00 

Total de grupos 45 

 

Oficinas Realizadas Quantitativo Mensal 

Oficina de Culinária 00h 

Oficina de Artes Integradas 00h 

Oficina de Esporte e recreação 05h 

Oficina de Atividades Lúdicas 03h 
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6. ANÁLISE QUALITATIVADAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS 
NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

6.1 Família 

Realizamos a aproximação dos usuários e de seus familiares, realizando 

pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus familiares. 

Fortalecemos o acolhimento dos familiares, sendo orientados de como funciona 

o serviço, dias de visita, dias do grupo Família e o perfil do nosso usuário. 

Fazemos atendimentos sistemáticos a família, de maneira individual e coletiva, 

com foco na relação. Os familiares são convidados a participarem do Grupo 

Família que acontece nas Terças-feiras. Neste mês, alguns usuários vieram para 

o acolhimento em companhia da família. Ressaltamos que nesse mês 

recebemos um grande quantitativo de famílias nos finais de semana. Orientamos 

a família para a rede SUAS. Os encaminhamentos foram direcionados ao CRAS 

e CREAS, diante da necessidade constada pelo atendimento individual a família. 

Portanto, a equipe na perspectiva de reduzir a fragilidade e buscando fortalecer 

os vínculos familiares busca-se acessar a Rede da Assistência para efetivar os 

objetivos das Políticas Sociais. A equipe realizou visita domiciliar a famílias que 

ainda não tinham comparecido ao equipamento para visitar seu familiar. O 

objetivo desta visita foi compreender o contexto social no qual a família e o 

usuário estão inseridos, encaminhar para acompanhamento da rede intersetorial 

e fortalecer os vínculos familiares. Refletimos junto à família sobre os riscos de 

o usuário ir ate a comunidade onde possui ameaça, sensibilizando-as a visitá-

los no equipamento.  

 6.2. Saúde  

Total de Oficinas 08h 
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Continuamos com a demanda de saúde recorrente, apesar do trabalho por parte 

da equipe, de sensibilização e conscientização da necessidade de praticar o 

sexo seguro e os cuidados básicos. Encaminhamos alguns usuários ao CTA, as 

demandas de odontologia permaneceram e encaminhamos para o Hospital 

Geral de Prazeres e para UPA de Sotave. Houve vários encaminhamentos para 

o CAPSad, devido a fissura, sintomas de abstinência e necessidade do 

tratamento da compulsão ao uso de drogas. Surgiu também a necessidade de 

encaminharmos ao CAPS de transtorno, devido a comorbidades com a 

dependência química. Realizamos articulação com a Faculdade Guararapes 

para acompanhamento de Psicoterapia para usuários do Programa, na Clinica 

de Psicologia. Confirmamos e necessidade de criar estratégias para que os 

usuários possam dar continuidade ao seu processo de cuidado, pois a maioria 

vive em situação de rua e muitas vezes não conseguem dar continuidade a este 

cuidado.  

6.3. Inserção Sócio produtiva 

 Continuamos a construir currículos com os usuários, para inserção no mercado 

informal e/ou formal, é uma ação constante da equipe, auxiliando na elaboração 

do seu currículo com apoio do técnico, bem como noções básicas de conduta 

para uma entrevista. É percebido pela equipe que alguns usuários estão 

inseridos no mercado de trabalho informal com carga e descarga de caminhão, 

flanelinha, enrolando bobina elétrica e conserto de ventilador. Além de fortalecer 

junto ao usuário o gerenciamento do dinheiro recebido por seu trabalho. Muitos 

usuários também conseguem trabalho no entorno do serviço, em 

estacionamentos, lava-jatos e na praia, nas barracas. Encaminhamos para 

Agência do Trabalho do Município, como objetivo de conseguirem ter acesso a 

algum trabalho formal. 

 

6.4.Cultura, esporte e lazer 

A equipe promove semanalmente oficinas, estimulando o acesso aos esportes, 

artes e lazer. Nesse mês tivemos torneios de dominó, campeonatos de futebol, 

vôlei e futevôlei. Uma delas são as atividades na praia. Este mês, a educadora 

Maria Aparecida realizou um campeonato de futebol na praia, entre os usuários 

do Apoio Jaboatão x Intensivo Jaboatão, um momento de descontração e 

integração entre os participantes, como estimulo a prática de esportes. Demos 

continuidade a Horta no serviço, facilitada pelo Educador Lucas. 

6.5. Educação  
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Permanecemos no processo de sensibilização para a retomada dos estudos em 

2016, como também, a inserção no Programa Paulo Freire e EJA. Contudo, 

ainda é percebido que a baixa escolaridade dificulta o processo de inserção em 

cursos profissionalizantes e retorno ao mercado de trabalho. 

Encaminhamos alguns usuários para informação de matrícula no EJA do 

Município de Jaboatão dos Guararapes. 

6.6. Assistência Social  

O presente Relatório tem por objetivo descrever a dinâmica do serviço e as 

atividades desenvolvidas no mês de Março. Demos continuidade a construção 

do plano individual de atendimento (PIA) a partir das demandas do usuário, 

visando autonomia, para serem capazes de preservar e efetivar seus direitos 

enquanto cidadãos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, 

bem como, oferecendo o atendimento à esses que tornam-se pessoas 

importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas e 

contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.  

Março foi um mês de realização de diversas atividades através de grupos, 

oficinas de arte, culinária, jogos, dentre outras. Entendendo que o Programa 

também é um espaço de construção coletiva para o acesso a garantias de 

direitos e resgate da cidadania. Demos continuidade às articulações e 

encaminhamentos a rede sócio assistencial, de saúde e demais redes Inter 

setoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos usuários. Parceria com 

a equipe do REDUZ, onde articulamos encaminhamentos para Comunidade 

Terapêutica. 

Permanecemos com os encaminhamentos dos usuários, para retirar 

documentos, na Casa da Cidadania e Ações do Governo Presente, Agência do 

Trabalho, Escolas para que dessa forma, possam ingressar em novos espaços 

sócio produtivos e para que tenham acesso a escolas e cursos 

profissionalizantes. Avaliamos este serviço de extrema importância para os 

usuários e suas famílias. 

Esse mês houve uma ação integrada no Município onde encaminhamos os 

usuários para retirada de documentos. 

Participamos de uma reunião com equipe do Centro POP Prazeres e Apoio 

Jaboatão, onde podemos discutir alguns casos, também entendendo melhor o 

perfil dos usuários e o trabalho realizado por cada serviço, onde consideramos 

positivos esses encontros e de extrema importância no processo de cuidados 

dos usuários. 

Realizamos cotidianamente o Bom dia e o Despertar, tendo como objetivo reunir 

os usuários para um primeiro momento de acolhida e reflexão. Neste momento 

também é realizado o repasse das atividades que serão realizadas durante todo 
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o dia, no intuito de sensibilizá-los a participar dos grupos e oficinas, assim como, 

no cuidado do ambiente social, onde cada um se implicará numa atividade. Os 

usuários também contribuem, trazendo músicas, suas reflexões e sugestões. 

Este mês intensificamos nos Grupos e Oficinas, pontuando a criminalidade, atos 

de violência nas proximidades do serviço, entre usuário e usuário, usuário e 

equipe, o respeito, o descumprimento de regras, uso em torno do serviço. Por 

algumas vezes, contou-se com o apoio da polícia militar, visando uma maior 

segurança, em virtude da presença de alguns usuários que agiram com atos de 

violência em frente ao serviço. 

A assembleia vem sendo realizada quinzenalmente com participação ativa dos 

usuários e engajamento dos profissionais. O momento tem sido propositivo tanto 

para discussões sobre demandas físicas e administrativas da unidade como 

também para debate acerca dos relacionamentos interpessoais entre usuários. 

Nessa perspectiva o objetivo da mudança é tornar o dia dos usuários da casa 

mais propositivo e interativo, com atividades educativas, artísticas, lúdicas entre 

outras propostas que visem o acolhimento e o despertar de outros prazeres 

visando um projeto de vida construído junto aos usuários que propiciem melhor 

qualidade de vida. 

 

6.7. Avanços e desafios 

A equipe precisou trabalhar muitas vezes com a equipe reduzida, devido às férias 

de alguns profissionais e a ausência de outros, como consequência do acúmulo 

de horas extras. Acarretando, em desvio de função, adoecimento da equipe, 

desgaste, fadiga e dificuldades na qualidade dos atendimentos, aos usuários, 

suas famílias e nos grupos, devido à própria dinâmica do serviço e das 

demandas que surgem cotidianamente. 

Nestes meses a violência vem num crescente entre os usuários e também em 

relação a equipe. Por algumas vezes, contou-se com o apoio da polícia militar, 

visando uma maior segurança, em virtude da presença de alguns usuários que 

agiram com atos de violência em frente ao serviço. Desde depredação do 

patrimônio a ameaças de morte a equipe em geral, pois aconteceram situações 

de agressões verbais, tentativa de agressões físicas e ameaça contra a vida do 

vigia, técnicas e da coordenadora. A criminalidade aumentou, acarretando num 

aumento de prisões e mortes entre os usuários que acompanhamos. 

Avaliamos como importante o resgate dos vínculos familiares e a proposta de 

implicação de uma parceria no cuidado com o usuário de drogas, como ainda 

temos dificuldades em estabelecer um maior contato com as famílias por telefone 

e realizar visitas domiciliares para essa construção conjunta. 

Observamos como desafio, trabalhar a auto-avalição do usuário para reconhecer 

seu processo de fissura e recaída, sem necessariamente ser no uso da droga, 
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esclarecendo e orientando a redução de danos, como também, despertar no 

usuário um desejo maior de estar no espaço, para além do descanso e da 

alimentação, principalmente nos diaristas, pois teriam uma maior assistência, 

para assim, se obter uma qualidade de vida. 

A equipe se encontra mais uma vez com atraso no pagamento do salário, 

gerando conflitos, desgastes e adoecimento da equipe, que rebate diretamente 

nos usuários. Esta dificuldade em relação ao recebimento do nosso salário, 

causando desestímulo nos profissionais. 

Neste mês, a Secretaria esteve mais presente, com a chegada da coordenadora 

Rúbia Patu e do fornecimento de uma entrevista por parte de Priscila Gadelha, 

para que os profissionais fizessem de uma avaliação de maneira geral, sobre o 

Programa e a nossa prática.  

Participação da equipe na Reunião que ocorreu no Centro de Apoio e 

Acolhimento, para fortalecer as articulações com a Rede Intersetorial do 

Município de Jaboatão dos Guararapes. Nesta, foi criado um Grupo de Trabalho 

para discussões de temas relacionados à violência e drogas. Foram realizadas 

duas reuniões, sendo a primeira no dia 07/04 e a segunda no dia 28/04, esta 

ocorreu na Prefeitura.  

Tivemos no serviço a apresentação do REDUZ, que está atuando em Jaboatão 

com redução de danos, há alguns meses. Estava presente o consultor e as 

redutoras de danos. Observamos uma maior articulação com a rede assistencial 

e de saúde do Município, como o Centro Pop e CAPSad, facilitando e 

melhorando o trabalho em equipe. Foram realizados diversos estudos de casos 

durante todo o mês. Tivemos também a apresentação do Atitude nas Ruas para 

alguns atores da rede, como o consultor do REDUZ, Paulo de Tarso. 

Participação da equipe no Seminário “Vulnerabilidade de usuários de crack ao 

HIV e outras doenças transmissíveis: estudo sociocomportamental e de 

prevalência no Estado de Pernambuco”. 

O Programa Atitude recebeu um pesquisador da Universidade de Carleton em 

Ottawa, no Canadá, para realizar entrevistas no serviço, sendo confirmada mais 

uma vez a referência do Atitude em relação aos usuários de drogas. A pesquisa 

tratou de investigar a presença ou a ausência da violência em alguns mercados, 

classes socias e contextos. Jean Daudelin, veio apresentar alguns resultados 

para os usuários e a equipe, no Apoio Jaboatão. Nos fizemos presentes também 

na UFPE, onde apresentou a pesquisa para alunos e magistrados. 

Os avanços compreendidos pela equipe junto aos usuários foi o fortalecimento 

de ações que promova sua autonomia, estimulando retirar suas documentações. 

Fortalecendo nos usuários a procura de trabalho formal e informal para que 

possa atender aos objetivos elencado no PIA. A equipe permanece estimulando 

a participação da família, no grupo família, através de ligações e visita domiciliar, 

além de escuta no momento em que se encontra no equipamento. Participação 
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da equipe e dos usuários em Seminários, onde foi apresentado dado de 

pesquisas realizadas junto aos usuários do Programa. Permanecemos com uma 

grande frequência de triagens e retriagens.  

O acesso à internet no computador localizado na sala da equipe pode facilitar, 

um pouco, na alimentação do Formulário de Acompanhamento e Construção de 

Indicadores. Assim como na busca do numero de cadastro dos usuários que 

possuem suas fichas arquivadas. 

O retorno da TQV Antônia da licença maternidade, mas que também precisa se 

dividir em dois equipamentos. 

Percebemos a importância da continuidade das trocas de informações, entre o 

Serviço Social e o de Psicologia, nas realizações de suas funções, sendo uma 

atuação mais rica e produtiva. Maior integração e união entre a equipe. 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

7.1. Atendimento individual 

Nesse mês o equipamento ATITUDE nas ruas que acompanha a usuária B. B. 
F. de 22 anos residente em Curado, usuária desde 2012 acompanhada pelo 
Programa, tal que faz uso de Álcool e Crack, em visita identificamos a 
necessidade de seu retorno a um de nosso equipamento, tal caso foi levada para 
reunião dos ANR onde na discussão concluímos a real necessidade de seu 
acesso ao serviço. 

Na devolutiva a usuária, pontuamos sua necessidade de retornar a um de nossos 
equipamentos, pelo motivo de seu uso abusivo e desorganização, onde a mesma 
mostrou-se reflexiva e verbalizou que deseja essa nova reorganização, foi 
quando a mesma em fala traz que precisávamos ajudar seu companheiro, 
porque, se não os ajudasse a seu pernoite não surtiria efeito “SIC”. Realizamos 
uma fala com a usuária para que ela refletisse sobre a necessidade de acessar 
o programa independente de seu marido ou não participar do Programa, 
colocamos que sua saúde e de seu bebê estão na escala de prioridade, porque 
se ela realizasse seus cuidados básicos ela posteriormente poderia ajudar o 
companheiro.  

Diante desse pedido sentamos com o Usuário E. L. F. de 41 anos, onde ele 
trouxe em fala que sentisse culpado por tal desorganização e uso abusivo de 
sua companheira por ele ter trazido o Crack para fazer uso em sua residência e 
ter oferecido a ela, esse uso abusivo dos dois vem de uns dois meses para cá 
“SIC”. Realizamos uma fala para reorganização onde o por minutos ficou 
reflexivo, e realizamos o convite para ele acessar o Programa e o usuário afirmou 
querendo. 

No dia 19/04/2016 acessaram os equipamentos, ele Apoio Jaboatão e ela 
Intensivo Mulher com seu bebê. Ambos só ficaram nos respectivos por sete dias.  
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 Após quatro dias de desligamento o usuário ligou para o Apoio e disse para a 
técnica do Apoio Jaboatão que ambos estão no uso de Crack na presença do 
bebê a mais de três dias interruptos e que está arrependido de ter pedido 
desligamento. Retornamos a ligação e em fala acelerada ficou evidenciada que 
o usuário estava sobe efeito e achamos por melhor fazer uma fala com ambos 
em visita domiciliar. 

Seguimos para Curado a realizar a estratégia de ação acordada com a 
coordenação. Realizamos uma fala com ambos, trazendo-o para a realidade e 
tais conseqüências desse uso abusivo e desorganização e evidenciamos que 
ele deseja acessar novamente o serviço, e ela em nenhum momento desejou 
acessar o Intensivo Mulher com seu filho. 

Ao final achamos por melhor levar o caso novamente para a em reunião dos 
ANR e ficamos de dar a devolutiva aos usuários acerca do acesso ou não. Na 
reunião ficou acordado que deveríamos passar o caso para o Conselho Tutelar. 

Apontamos como desafio desses acompanhamentos: a intolerância da Usuária 
e sua resistência para tal melhoria no aspecto físico, emocional e saúde e 
principalmente na saúde do bebê. 

 

7.2. Abordagem nas ruas 

Realizamos abordagens em suas respectivas localidades no intuito de 
sensibilização de novos usuários e nos já acompanhados. Realizando também 
divulgação do Programa como num todo, foram distribuímos os insumos 
panfletos, camisinha, lubrificantes e água. Salientamos a importância de nos 
capacitarmos ainda mais, e também de se fazer ao máximo possível presente 
nas reuniões de Rede.  

 

7.3. Mapeamento do Território 

Os mapeamentos, que se referem ao reconhecimento do território e identificação 
de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações 
e intensificação das intervenções das equipes, focou-se nesse momento em 
localizar os usuários e fortalecer o vínculo com a rede. Seguem as localidades 
mapeadas pelas equipes neste mês: Monte Verde, Milagres, Márcia Freire, Dois 
Carneiros, Muribeca, Barra de Jangada, Jordão Alto, Jordão Baixo, Curado 
(Mercado de Curado IV), Cavaleiro, Afogados (Mercado de Afogados), Pina, Boa 
Viagem (Veloso). 

 

7.4. Articulação com a Rede 
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Querendo fortalecer a mais o vinculo com a rede SUS/ SUAS e as demais 

organizações, as equipes continuam a dialogar com os equipamentos visando 

articulações e prospectar novas atividades. Articulações realizadas com: 

Curcurana (Escola Municipal Almirante Tamandaré e Escola Walfrido Coelho), 

CRAS Currado, PSF (Alto do Cristo em Cavaleiro), Conselho Tutela do Ibura, 

CRAS Ibura, Guarda Municipal e Secretaria de Saúde.  

 

7.5 Palestra/Seminário  

Foram realizadas: Palestra sobre Drogas no Educandário Santa Terezinha do 

Menino Jesus em Afogados o Público foi crianças e adolescente de 11anos a 15 

anos ambos os sexos, Palestra “Dialogo Sobre Drogas” na Escola Almirante 

Tamandaré em Curcurana a alunos de 5°ano, Palestra de Apresentações de 

áreas que atuam as equipes ANR Jaboatão na Prefeitura de Jaboatão no intuito 

de traçar estratégias de ações. 

7.6 Ações Integradas de Impacto  

Realizado no dia 29/04/2016 ação de Impacto dentro da SEASA “Ação de 
Cidadania” no qual levamos nossos usuários para apresentação de percussão, 
se faziam presentes a SECOD, Governo Presente, Secretaria de Saúde, 
Secretária da Mulher, Secretário do SECOD e Vereadora Aline Mariano. 

Em ambas as ações de Impacto as duas equipes ANR se fizeram presentes 

 

8.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

No mês citado iniciamos uma articulação com a rede com o proposito de 

trabalhar nas áreas que são considerados “pontos quentes”. Foi realizado um 

primeiro momento, no dia 07/04, com alguns atores da rede sócio assistencial 

deste município. A principio as equipes do Atitude Nas Ruas apresentaram as 

áreas em que atuam e as principais dificuldades destas áreas. Após o momento 

de discussão formamos um GT drogas e violência e ficou acordados que esses 

encontros serão quinzenalmente ficando a próxima data para 28/04. 

No dia 05/04 ocorreu o colegiado aonde tivemos como ponto de pauta a 

apresentação do pesquisador que ira aos serviços realizar entrevistas com os 

usuários. O foco da pesquisa é “violência e governança dos mercados ilegais”. 

No dia 14/04 ira ser apresentado, através de um seminário, resultado preliminar 

da pesquisa realizada pela FIOCRUZ. Foi pontuado também sobre um 

questionário que os funcionários irão realizar que se intitula questionário de 

consulta. Tirou-se também uma data para que Malu se reúna com os 

supervisores afim de fechar a questão da carga horaria, tal momento será no dia 

http://www.institutoensinar.org/
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11/04  as 09:00 no mesmo dia será também um momento com as técnicas de 

qualidade de vida para se ter uma avaliação e um panorama de como esta o 

funcionamento nas unidades, já que a mesma profissional esta no intensivo e 

apoio. 

Em 08//04 a gestão participou do colegiado, com as pessoas responsáveis pelo 

banco de dados. Alexandre Cardoso e Rebeka aonde foram pontos de pauta, 

metas e instrumentais de acompanhamento dos usuários. 

Foi intensificado neste mês o acompanhamento as equipes do Atitude Nas Ruas 

objetivando o alinhamento e planejamento das ações. 

Em 11/04 ocorreu a câmara Temática. Na ocasião foram abordados o projeto 

REDUZ, apresentação do projeto REDES e o processo eleitoral da COMAD. 

No dia 12/04 realizamos um momento extremamente positivo com os moradores 

do edifício Araguaya, que são vizinhos do CAA. Esse momento foi realizado visto 

às queixas encaminhadas para a ouvidoria. Vizinhos reclamam do barulho da 

percussão. Conseguimos dialogar de forma tranquila e ficou acordado que os 

ensaios seriam em outro local, e que quando fossemos realizar algum momento 

festivo nossos vizinhos fossem informados com antecedência. 

A gestão participou no dia 12/04 de reunião com a executora, tendo como ponto 

de pauta estrutura física dos equipamentos. No dia 15/04 houve um outro 

momento no IEDES, neste dia estavam presentes a coordenadora técnica do 

intensivo e Ana Campelo tivemos como ponto de pauta os relatórios mensais. 

No dia 14/04 ocorreu o seminário 

Realizado outro momento de colegiado no dia 19/04. 

No dia 28/04 ocorreu o GT drogas e violência na sala de situação da Prefeitura 

Municipal. 

A atuação da Supervisão implica em desenvolver junto a equipe, alternativas 

satisfatórias para as demandas surgidas no Centro. Promover a discussão de 

forma participativa dos profissionais no que tange aos estudos de casos e seus 

encaminhamentos, assim como, identificar estratégias considerando os pontos 

adversos e em potenciais. Planejar, propor e incentivar ações que a equipe 

possa desenvolver visando um maior envolvimento do nosso público alvo seja 

em grupos terapêuticos, oficinas e atendimentos individuais.  Revisitar e discutir 

sobre as práticas profissionais através de embasamento teórico também é um 

recurso utilizado na perspectiva de manter a qualidade do serviço. Manejo e 

fortalecimento das relações interpessoais da equipe para diminuir possíveis 

entraves que surgem no âmbito do trabalho e minimizar ruídos na comunicação. 

Este mês o auxiliar administrativo estava de férias, para dar continuidade as 

questões burocráticas do Centro, a supervisão auxiliou neste processo. 
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06/04/16 – Apresentação do Programa REDUZ no CAA. Visita de Alexandre 
Cardoso ao Centro. 
06, 13, 20 e 27/04/16 - Reunião técnica onde discutimos sobre o funcionamento 
do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos e os possíveis 
encaminhamentos. 

07/04/16 – Reunião de Rede no município de Jaboatão. 

08/04/16 – Reunião com a equipe do ATITUDE Nas Ruas. 

11/04/16 -  Reunião CEPAD com os supervisores do Programa ATITUDE.  

Reunião de turno para discussões de casos, acompanhamentos de usuários e 
encaminhamentos. 

12/04/16 – Reunião no SECOD para ação conjunta no Mercado Público de 
Afogados. 

14/04/16 – Seminário Vulnerabilidade de usuários de crack ao HIV e outras 
doenças transmissíveis: estudo sociocomportamental e de prevalência no 
estado de PE. Realizado no Auditório do Centro de Pesquisas Ageu Magalhães 
/FIOCRUZ – PE. 

19/04/16 – Reunião no Governo Presente para ações do Mercado Público de 
Afogados 

27/04/16 – Reunião com os educadores do CAA-JB. 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

05-04 

 
Colegiado CEPAD 

SEPOD, 
Coordenadores 
técnicos. Executora, 
pesquisador Jean. 

-Apresentação da 
pesquisa 
”violência e 
governança dos 
mercados ilegais” 
-Informações 
sobre o seminário 
do dia 14/04 
-Questionário de 
consulta a ser 
preenchido pelos 
funcionários; 
-reunião com 
supervisores e 
tqv’s. 

-Agendar data para o 
entrevistador ir ate o 
equipamento realizar as 
entrevistas com usuários que 
tenham conhecimento sobre 
a questão do trafico; 

-Organizar a relação dos 
usuários e funcionários que 
irão participar do seminário; 

-Apresentar e explicar para a 
equipe sobre o questionário 
de consulta. 
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08/04 
Reunião com 
a SEPLAG 

SEPOD 

Coordenações 
técnicas, SEPOD, 
Alexandre Cardoso e 
Rebeka e executora 

- datas para envio 

das informações 

para o pacto 

- reforçar com a equipe a data 
de envio das informações; 

Executora ira providenciar 
internete para envio de dados 

19/04 Colegiado SEPOD 
SEPOD, 
Coordenadores 
técnicos. Executora 

-Avaliação do 

seminário; 

-Priscila Gadelha 

apresentou 

proposta de estar 

nesse primeiro 

momento 

realizando 

aproximação com 

o aluguel social e 

ANR 

- realizar avaliação do 
seminário com a equipe em 
reunião tecnica; 

- acordar com a equipe do 
ANR data para encontro com 
Priscila Gadelha. 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA LOCAL 
PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

02/03/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

14 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 

Discussão dos 
casos em 
acompanhamento
s 

 

09/03/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

16 

Pauta 
administrativa – 
processos diários 
da unidade; 

Discussão dos 
casos em 
acompanhamento
s. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

16/03/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

13   
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23/03/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

14   

30/03/201
6 

Centro de 
acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

15   

 

 

 

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA 
ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA 
DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

03/03/20
16 

Reunião IEDES 06 

Levantamen

to de 

Necessidad

e dos 

Centros 

Entrega de 

relatórios 

para 

correções 

Entrega da lista de 
necessidades dos 
Centros 

Entrega dos relatórios 
corrigidos e próximos 
relatórios as correções 
serão feitas no IEDES 
para posteriormente 
fazer a impressão. 

  

 
9. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 05 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 05 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 05 

CONSULTORIA 00 
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REUNIÃO COM A EXECUTORA 02 

TOTAL 12 

 

 

9.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

 

9.0. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 
APOIO 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 05 

TOTAL DE 

PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO 
PROGRAMA 
(Usuários que aderiram 
ao programa no mês 
corrente) 

42 1065 13 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

 Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 
900 
atend. 
Mês 

1078 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 

450 
atend. 
Mês (15 
por 
noite) 

484 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0 a 

11 

12 a 

17 

18 a 

23 
24 a 29 30 a 40 41 a 59 60 em diante Não informado 

Tota

l 

M 0 0 20 34 40 05 0 0 99 

F 0 0 08 13 16 02 0 0 39 

Tot

al 
0 0 28 47 56 07 0 0 138 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

29 77 106 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

02 03 05 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

04 00 04 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

121 17 02 130 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

01 00 01 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 
140 

39 24 75 01 01 00 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 
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SEM RENDA 100 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 14 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 07 

1 SALÁRIO MÍNIMO 13 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 04 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL 140 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Não atingimos a meta do grupo qualidade de vida, pois a profissional estava de atestado 

médico. 

  

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 04 

Grupo de Serviço Social 05 

Grupo de Qualidade de Vida 04 

Total 13 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 1942 

Atendimento Psicólogo 219 

Atendimento Qualidade de Vida 59 

Total 472 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 11 

Atendimento à Família 50 44 

Grupo Família 4 03 

Demanda de Atendimento TOTAL 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 123 

Álcool 09 

Maconha 04 

Cocaína 02 

Outros 02 

TOTAL GERAL 140 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 71 

Aproximação de rua 05 

ATITUDE nas Ruas 15 

Rede SUAS 07 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de 

novos Usuários e Usuários Re-acolhidos 
68 

Atendimento Individual à Família 44 

Visita Domiciliar 02 

Assembleia 02 

Atendimento no Território (em conjunto com o 

ATITUDE nas Ruas) 
00 

Outros/Quais? 00 

TOTAL GERAL 116 
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Rede SUS 02 

Segurança Pública 00 

Conselho Tutelar 00 

Ministério Público 01 

Mídia 00 

Outro Usuário 33 

Outra Origem 04 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Poder Judiciário 02 

Total Geral 140 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 13 

AIS 02 03 

AIS 03 32 

AIS 04 16 

AIS 05 05 

AIS 06 64 

AIS 08 01 

AIS 09 01 

AIS 10 02 

AIS 11 02 

AIS 14 01 

Total Geral 140 
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AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 00 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 01 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 02 

OUTROS  09 

TOTAL 15 

 

 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 99 

NÃO 41 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 140 

 

  

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 69 

NÃO 38 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 107 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 70 

NÃO 70 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 140 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 80 

NÃO 60 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 140 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 02 

CREAS 04 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 
05 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 
00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS  00 

TOTAL 11 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS                                00 

CTA 02 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 12 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 05 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 06 

OUTROS  02 
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TOTAL 30 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 02 

AGÊNCIA DO TRABALHO 03 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

ONG 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS                           00 

TOTAL 07 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO INFORMAL 06 

TRABALHO FORMAL 00 

OUTROS 03 

TOTAL 09 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 113 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 600 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 17 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 19 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 06 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 00 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 05 

VISITA DOMICILIAR 15 

ABORDAGEM DE RUA 21 

REUNIÕES 10 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 01 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 01 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 14 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 07 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 71 

OUTRAS AÇÕES 11 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

00 

TOTAL 156 
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Este relatório tem como objetivo explanar as ações qualitativas e quantitativas 
deste núcleo. 
Estamos trabalhando com equipe o fortalecimento da rede assim como 
estratégias para estar trabalhando com os usuários a temática violência. 
Apresentamos enquanto dificuldade a ausência de material para oficina, a 
questão da segurança no espaço e a precariedade na manutenção do espaço 
físico, porem saliento que a executora vem a todo momento fazendo o que se 
pode, diante de um contexto econômico não favorável. 
 
Aiala Frederick de Souza 
Coordenadora Técnica  
 
 
Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotografico 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Ação ANR na CEASA 
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                                                                                                  Apresentação da 

pesquisa 

 

 

                                                                                 Torneio jogo de botão 

        

 

 

                                                                                

 

  

 

 

 

      Torneio futsal                                                                              Grupo boa 
noite 

 

   

           

 

 

 

                                                                                

 

                                                                          Atividade na praia 

 

                                      

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 NÚCLEO: Jaboatão                 MÊS/ANO: Abril/ 2016 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo durante o mês de Abril. Trata-se de uma estratégia de 

dar visibilidade ao cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a 

prática profissional, qualificando o serviço ofertado.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Rua D. Maria José Amaral Leite, 489 Candeias - Jaboatão dos 

Guararapes. 

Telefones de contato: 3468-0058 / 989235524 

E-mail da instituição: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

Executora: IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA MONALISA ALVES ACIOLI LINS 

SUPERVISÃO JEANE DOS SANTOS TONÉO 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

RENATA CARVALHO SILVA (Ferista) 

TÉCNICASOCIAL EM 
PSICOLOGIA 

DENISE DE FARO FERNANDES 
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TÉCNICA SOCIAL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

LAIS BOTELHO/ ALEXSANDRA TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE 
DE VIDA 

ROSALIA E. DA SILVA/ ANTONIA E. SILVA 

CUIDADORA CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORA IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORA SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADORA SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GLECIA REIS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

ANDRÉ AMARO DE LIMA (Ferista) 

MOTORISTA 
JESSÉ LUCAS VIANA DE ARAÚJO 

(Ferista) 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

VIGIA CARLOS ROGER/ JOSÉ ALVES 

VIGIA DAMIÃO GOMES DA SILVA (Ferista) 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICA SOCIAL EM SERVIÇO 
SOCIAL 

MIRTES LOPES 

MOTORISTA JANDILSON FLORENTINO 

 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
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HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

6:30 às 
7:00 

Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar 
Acordar 
7h30min às 
08h 

Acordar 
7h30min às 
08h 

8h às 8:30 Café da manhã Café da manhã 

Café da manhã 
7:45 às 8:45 
“em dias de 
Assembléia” 

Café da manhã Café da manhã 
Café da 
manhã 
08h às 9h 

Café da 
manhã 
08h às 9h 

9h às 10h 

Grupo 
Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Cristina 
 

Grupo 
Planejando o 
Futuro 
Téc. Social em 
Psicologia. 
Denise. 

 
OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Psicologia - 
Denise Horário Livre 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

Assembléia 

8h30às 9h30 

Reunião Técnica 

Das 9h às 12h 
10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 
11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 
Educador e 
Lucicleide – 
ASG. 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 
Patrícia 
10h15 às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 
(10h30min ás 
12h) 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

12h às 
13h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h às 
14:00 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Visitas 
14h às 17h 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 às 
16:30h 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 
 

Grupo UR e 
Atendimento 
Individual 

Horário Livre 

 
Reunião de 
Família 
Técnica Social 

Horário Livre 

ATIVIDADE
ESPORTIVA 
Futebol na 
Frente da 
Casa 
EDUCADOR
15:30h às 
16:30h 

Visitas       
14h às 17h 

16:45h às 
17:45h 

 
Grupo 
CidadaniaTéc.S
ocial em Serviço 
Social –
Alexsandra 

Grupo 
Qualidade de 
Vida 
Téc. Qualidade 
de Vida - Antonia 

 
OFICINA COM 
EDUCADOR - 1. 

Horário Livre 

ATIVIDADE 
EXTERNA 
Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário Livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 
 
20h ás 21h 

Horário Livre Horário Livre 

Reunião da 
Equipe do Turno 
noturno com a 
Supervisão - 19h 
às 20h; 

Horário Livre 
Horário 
Livre 

Horário Livre 

21h ás 
21:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 21h ás 21:30h 

21:30 às 
22:50h 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre Horário Livre 

Grupo Cine 
Atitude 
Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

Horário Livre 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 
00:00 

Recolher 
00:00 

Recolher 
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1. GRUPOS 

1.1 GRUPO DESPERTAR  

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Renata 

Carvalho. 

Objetivo geral: Trabalhar assuntos referentes ao cotidiano dos usuários neste 

equipamento, bem como trazer temáticas que sirvam para despertar os 

participantes para iniciar as atividades do dia. 

 

Data: 04/04/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Justificativa: O grupo não foi realizado nesta data em razão de ser feriado 

municipal. 

 

Data: 07/04/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Justificativa: O grupo não foi realizado nesta data porque precisou ceder o 

horário para a facilitação do grupo Planejando o Futuro. 

 

Data: 11/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Atividade realizada: Discussão sobre o significado semântico da palavra 

despertar e sua relação simbólica com o processo de cuidado dos usuários do 

Serviço.   

Objetivo: Refletir sobre o momento atual de cada um, seu processo de cuidado 

e despertar para novas posturas, hábitos e atitudes mais positivas.  

Ferramentas metodológicas: Dicionário Aurélio e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes se mostraram sensibilizados quanto à reflexão 

realizada. Alguns trouxeram em suas falas o desejo de mudança enquanto 

despertar simbólico. 

 

Data: 14/04/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 
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Atividade realizada: Foi exibido o videoclipe de uma música do grupo Legião 

Urbana intitulada “Só por Hoje”, essa canção faz alusão à necessidade de 

valorizarmos o hoje. Dando sequencia, foi iniciada uma roda de conversa a fim 

de se descobrir o que cada participante havia compreendido sobre a letra da 

música. Após esse breve momento, a facilitadora distribuiu para os usuários a 

letra da música e solicitou que cada um, voluntariamente, lesse um trecho e que 

tentasse fazer uma analogia com algum fato de seu cotidiano no Dispositivo. 

Objetivo: Refletir sobre a importância de planejar e aproveitar o hoje sem perder 

o foco no futuro. 

Ferramentas metodológicas: TV, pen drive e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes ficaram emocionados com a letra da canção e 

concluíram que, pelo fato do cantor ter sofrido anos com sua condição de adicto, 

ele conseguia expressar muito bem o pensamento e as angústias de um 

dependente químico. Por fim conseguiram fazer uma boa comparação entre a 

letra da música e o momento atual que vivenciam nesse centro de acolhimento, 

argumentando que precisam organizar e planejar o dia a dia, seguindo as 

diretrizes dos eixos norteadores do PIA, a fim de, dentre outras situações, se 

preparem para lidar e manejar a fissura, evitando assim lapsos e um futuro 

processo de recaída. 

 

Data: 18/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Atividade realizada: Diálogo sobre comportamentos agressivos após chegada 

de pernoite e uso abusivo de SPA’s. 

Objetivo: Refletir sobre a importância, motivações e real necessidade das 

saídas terapêuticas, uso de SPA’s, retorno ao Serviço e posturas 

autodestrutivas.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Participantes relataram de maneira crítico-reflexiva sobre suas 

estratégias de redução de danos.  

 

Data: 21/04/2016 
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Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Justificativa: Esse encontro não foi realizado por motivo de feriado nacional.  

 

Data: 25/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Atividade realizada: Leitura e reflexão do capítulo 19 do Livro “Nietzsche para 

estressados: 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as 

preocupações” de Allan Percy (2011).  

Objetivo: Refletir através da filosofia sobre situações demandantes cotidianas. 

Ferramentas metodológicas: Livro e roda de conversa. 

Avaliação: O livro é um manual que trata de modo provocador, inteligente e 

estimulante, as situações da vida diária. As máximas podem ser utilizadas para 

resolução de inúmeros problemas das situações diárias, por meio da filosofia. 

Assim foi feito. A leitura e reflexão sobre o texto gerou uma roda de conversa 

construtiva e entusiasmada. 

 

Data: 28/04/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Atividade realizada: Iniciamos a atividade com uma roda de conversa sobre 

dois assuntos que emergiram no decorrer da semana e que precisavam ser alvo 

de reflexão com os usuários. O primeiro, dizia respeito aos relatos de uso de 

SPA no serviço. Foi pontuado que alguns usuários, que não desejam se 

identificar, trouxeram para a equipe o incomodo frente a esse comportamento 

inadequado. Foi feita uma reflexão, no sentido de inibir esse ato, ressaltando que 

o uso de SPA se trata de uma escolha individual e que aqueles que desejam 

permanecer nesse uso devem planejá-lo dentro de seu PIA, seguindo as 

diretrizes da política de redução de danos. Relembramos ainda que o Programa 

não proíbe ou abomina o uso de SPA, mas que tal prática dentro do Serviço 

acarretará em afastamento. O segundo assunto era referente ao pedido dos 

usuários em trazer mantimentos, que necessitam de refrigeração ou 

aquecimento, para armazenar no Serviço, podendo utilizá-los nos horários das 

refeições. Foi sinalizado que não é possível liberar a entrada desses itens porque 
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não existe espaço suficiente na geladeira e nos armários para armazená-los. Por 

fim, para finalizar o grupo, foi feito um sorteio de alguns usuários para participar, 

no período da tarde, de uma apresentação no Apoio Jaboatão. 

Objetivo: Tratar sobre assuntos que emergiram no decorrer da semana. 

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes trouxeram, com certa irritabilidade, que não 

concordam em não poder armazenar determinados mantimentos para uso 

pessoal neste Serviço, argumentando que existem alguns alimentos, no 

cardápio, que eles não consomem por não agradar o paladar, como por exemplo, 

o fígado e a batata doce e que, portanto, esses mantimentos poderiam substituir 

esses alimentos citados acima. Queixaram-se também do número reduzido de 

usuários para participarem do evento no Apoio Jaboatão. Eles solicitaram que 

em eventos futuros a equipe busque uma forma de contemplar a todos. 

 

1.2 GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s) 

Facilitadoras: Alexsandra Tavares, Denise de Faro Fernandes e Renata 

Carvalho. 

Objetivo geral: Reunir os usuários de referência, buscando tratar de assuntos 

pontuais, em um pequeno grupo, buscando diluir e mediar possíveis conflitos. 

Além disso, tratar questões relacionadas às famílias e convivências no espaço. 

 

Data: 18/04/2016 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Atividade realizada: Foi feita uma roda de conversa com os usuários, tendo por 

finalidade refletir sobre a rotina do serviço, bem como diluir pequenos conflitos 

de relacionamentos. 

Objetivo: Refletir com os usuários sobre a rotina do Serviço e eventuais 

conflitos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários gostaram desse encontro porque proporcionou a eles 

conversar sobre o que não gostam em relação ao funcionamento do Serviço, 

bem como sobre o relacionamento entre eles próprios. 
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Data: 18/04/2016 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Atividade realizada: Foi distribuída cópia do texto “Acreditar e agir” (autor 

desconhecido), em seguida foi realizada a sua leitura pelos usuários. Após a 

leitura, ouve um momento para os mesmos refletirem sobre o conteúdo do texto. 

Os usuários elencaram palavras chaves do texto como: acreditar, agir, 

confiança, meta, foco e objetivo. 

Objetivo: Refletir sobre a confiança em si mesmo. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Usuários trouxeram reflexões de suas vidas e falas como: “não 

deveria ficar parado no tempo”, “quero ter capacidade de deixar as drogas”, 

“preciso sentir segurança, autoconfiança e me reencontrar”, “é importante sonhar 

e acreditar em mudanças para melhor”, “quero controlar minha ansiedade, nem 

tudo está perdido”, “é pra se ter força, não desistir fácil e lutar pelos sonhos” 

(SIC). Alguns relataram que no momento em que aparentaram estar bem, 

tiveram recaídas no uso de SPA`s, mas que mesmo assim, estar no programa 

mais uma vez, não soava como negativo e sim como positivo, uma vez que 

tiveram a coragem de irem em busca de seus cuidados novamente. 

 

1.3 GRUPO FAMÍLIA 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Objetivo geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários do 

Programa ATITUDE com estímulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Data: 07/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Atividade realizada: Foi explanado o Art. 2º do Estatuto da Família, fruto do PL 

6.583/2013, que define “a entidade familiar como núcleo social formado a partir 

da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 
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estável ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”, para abertura de debate. 

Objetivo: Refletir com os participantes sobre os conceitos de família, suas novas 

configurações e questões relacionadas a gênero e sexualidade, bem como os 

papéis assumidos dentro das suas novas constituições.  

Ferramentas metodológicas: Datashow, cubo de cartolina com perguntas 

sobre o tema e roda de conversa.  

Avaliação: Participantes interagiram de maneira bastante positiva, debatendo 

de modo respeitoso, mesmo diante de temáticas polêmicas como relações e 

famílias homoafetivas.  

 

Data: 14/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Atividade realizada: Desenvolvida uma técnica com o foco nos seus relatos de 

memória (dos participantes) e reflexões sobre suas histórias de vida em família, 

fatos marcantes que lhes trouxeram boas lembranças ou não.  

Objetivo: Remontar momentos da vida, dentro de uma linha cronológica, 

buscando ressignificação dos mesmos.   

Ferramentas metodológicas: Lápis piloto, papel 40kg com quadrinhos 

representando o ano e fato ocorrido e apresentação dos cartazes por cada 

participante. 

Avaliação: Os participantes expressaram momentos bons e ruins em família, 

refletindo sobre cada um deles e sobre possibilidades de mudança de atitudes 

para construção do seu planejamento individual.  

 

Data: 21/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 

Não foi realizado o grupo nesta data em virtude do feriado nacional de 21 de 

Abril, Tiradentes. 

 

Data: 28/04/2016 

Facilitadora: Renata Carvalho. 
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Atividade realizada: Apresentação dos vídeos “Como uma onda” - Lulu Santos, 

“Tente outra vez” - Raul Seixas, e técnica do espelho como possibilidade de 

reflexão individual do passado, presente e futuro de cada usuário.   

Objetivo: Provocar uma reflexão sobre o passado e suas contribuições para o 

momento atual, bem como para a construção do futuro.  

Ferramentas metodológicas: Internet, vídeos de músicas, caixa de mdf com 

espelho (representando auto percepção de passado e presente), papel A4 

(representando futuro) e roda de conversa.  

Avaliação: Os participantes contribuíram de maneira crítica, reconhecendo 

erros e acertos e a necessidade de mudança de comportamentos 

autodestrutivos, que ocasionaram muitos dos rompimentos com seus familiares.  

 

1.4 GRUPO CIDADANIA 

Facilitadora: Alexsandra Tavares. 

Objetivo geral: Trabalhar temas que abordem os valores que determinam o 

conjunto de direitos e deveres de um cidadão, buscando estimular a construção 

de uma consciência política com enfoque na participação social e na formação 

do processo de autonomia dos usuários. 

 

Data: 04/04/2016 

Justificativa: Em virtude do feriado municipal em Jaboatão dos Guararapes, 

não foi possível realizar o grupo. 

 

Data: 11/04/2016 

Atividade realizada: Foi exibido o vídeo “A Era Vargas” (Fonte: YouTube, 

Telecurso, aulas 58, 59 e 60, Londrina/ Paraná, Ano 2014). Em seguida os 

usuários foram motivados a falarem a respeito da representação política da 

época.   

Objetivo: Levar conhecimento aos usuários a respeito da trajetória política no 

Brasil na gestão do Presidente Getúlio Vargas. 

Ferramentas metodológicas: Vídeo, datashow, notebook e pen drive. 
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Avaliação: Participantes não demonstraram interesse pelo assunto, sinalizaram 

que não queriam saber de política, “pois o assunto é chato e só tem corrupto no 

Brasil” (SIC). Alguns se ausentaram logo de início. Foi feita uma fala a respeito 

da importância do conhecimento em geral, para se entender a atual situação 

política, obtendo clareza sobre o assunto e assim ser formar opiniões.  Aos que 

ficaram, prestaram atenção ao vídeo, em seguida trouxeram alguns pontos que 

chamaram a atenção como a Lei do Estado Novo e com ela a C.L.T.P. – Carteira 

de Leis Trabalhistas e Previdência, a criação do salário mínimo. Pontuaram que 

os trabalhadores não usufruíam dos direitos a greves; que as leis trabalhistas 

não haviam chegado ao campo, sendo este o motivo de chegar a pensar que 

existia trabalho escravos no campo; e que já havia favorecimento dos políticos a 

familiares e amigos. Falaram também a respeito da corrupção, acordos 

comerciais e que a situação política era bem pior. 

 

Data: 18/04/2016 

Atividade realizada: O grupo foi iniciado com uma pergunta: o que é corrupção? 

Após as respostas colhidas, foi realizada reflexão. Posteriormente, foi distribuído 

o texto “O que corrupção?”, do autor Maiko Rafael Spiess, publicado na Veja na 

sala de aula. Depois da leitura do texto, foi feita uma nova pergunta: “Qual o 

significado da famosa frase ‘jeitinho brasileiro’?”. Em seguida, houve uma roda 

de conversa.     

Objetivo: Provocar reflexões a respeito da corrupção na política e no cotidiano 

de cada um. 

Ferramentas metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: A primeira pergunta, os usuários responderam apontando, como 

exemplo, a atual situação política do Brasil. Foi falado da saúde, educação, 

desemprego e a falta de segurança. Segundo o grupo, a “situação já foi bem 

mais difícil, mas o que temos hoje além de pouco, não tem qualidade”.  A 

segunda pergunta, os usuários fizeram uma pausa. Responderam que após a 

leitura e da roda de conversa, perceberam que a corrupção não se refere 

especialmente aos políticos. Por fim, foram citadas algumas situações rotineiras 

em que há corrupção como: aproveitar-se de algumas brechas para tirar 
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vantagens (quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma 

vantagem); oferecer dinheiro para o guarda de trânsito, para que ele não aplique 

uma multa; aproveitar-se de um cargo, posição social ou condição financeira 

para burlar uma lei ("você sabe com quem está falando?"); pedir que um parente 

que trabalha em uma repartição pública ajude com um processo burocrático; 

furar a fila no banco com a ajuda de um amigo que está mais próximo do caixa, 

etc. 

 

Data: 25/04/2016 

Atividade realizada: Foi lido pelos usuários o texto “Cidadania e Participação 

Social”. Em seguida, realizada uma reflexão sobre direitos e deveres. Após 

reflexão, foi exibido o vídeo “Pacato Cidadão” e, depois, roda de conversa. 

Objetivo: Levar conhecimento aos usuários sobre a importância da cidadania e 

despertar o desejo da participação social. 

Ferramentas metodológicas: Texto, vídeo, caixa acústica, pen drive e 

notebook. 

Avaliação: Usuários se mostraram interessados no texto, mas deram atenção 

maior ao vídeo. Durante a atividade trouxeram alguns pontos que chamaram a 

atenção como: “Cidadania é não jogar lixo no chão”, “não é só obter 

documentação, que o direito é para todos, é preciso estar informado para saber 

cobrar e como buscar os direitos para todos” (SIC).  Foi colocado que o que 

temos hoje foi conquistado com a participação social, através de seminários, 

conferências, fóruns de debates, passeatas, protestos pacíficos, entre outros, 

com finalidade de conquistar uma sociedade melhor para todos, com mais 

liberdade, justiça e solidariedade. 

 

1.5 GRUPO PLANEJANDO O FUTURO 

Facilitadora: Denise de Faro Fernandes. 

Objetivo geral: Refletir com os participantes sobre como trabalhar seu 

planejamento de PIA dentro dos eixos propostos pelo EcoMapa, são eles: padrão 

de consumo/SPA, saúde, lazer, família e comunidade, educação e 

trabalho/inserção socioprodutiva. 
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Data: 05/04/2016 

Justificativa: O grupo não aconteceu nesta data porque cedeu o horário para o 

grupo de Qualidade de Vida. 

 

Data: 07/04/2016 

Atividade realizada: Foi realizada uma apresentação em PowerPoint sobre a 

necessidade de administrar, da melhor maneira possível, o tempo, evitando 

assim perder o foco em seus objetivos. Dando sequência, foi proposto um 

exercício intitulado “Roda do Tempo”. Essa atividade consistia na produção de 

um gráfico de pizza, onde cada participante deveria dividi-lo de acordo com os 

eixos norteadores: família, saúde, lazer, espiritualidade, estudo/trabalho e uso 

de SPA.  Após essa produção do gráfico, deveriam refletir sobre o tempo que 

dedicavam, na semana, para cada eixo. Quando todos concluíram essa tarefa, 

iniciamos uma roda de conversa, onde cada integrante apresentou seu gráfico e 

resultados. 

Objetivo: Refletir sobre como distribuem o tempo na semana. 

Ferramentas metodológicas: Datashow, papel ofício, lápis colorido e roda de 

conversa. 

Avaliação: Os participantes se divertiram na execução da atividade e ficaram 

surpresos em constatar que dedicam bastante tempo, na semana, nos eixos uso 

de SPA’s e lazer, deixando para segundo plano os demais eixos. Ao final, 

concluíram que precisam dedicar mais tempo aos eixos saúde e família. 

 

Data: 12/04/2016 

Justificativa: O grupo não aconteceu nesta data porque a técnica necessitou vir 

em outro horário para cumprir seu expediente de trabalho. Em substituição, foi 

realizada a limpeza da área da horta.  

 

Data: 19/04/2016 

Atividade realizada: Apresentação sobre os estágios motivacionais e 

dependência química. A proposta era conversar com os usuários sobre essa 
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teoria e pontuar com eles que os adictos estão sujeitos a flutuarem por alguns 

estágios, são eles: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e 

manutenção da recaída. 

Objetivo: Apresentar e refletir com os participantes sobre os estágios 

motivacionais. 

Ferramentas metodológicas: Datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários ficaram bastante curiosos em saber sobre esses 

estágios. Muitos conseguiram identificar períodos de suas vidas em que 

estiveram em estágios como pré-contemplação e contemplação e concluíram 

que nesse período não conseguiram aderir a nenhuma proposta que lhes 

ajudasse a livrar-se da condição de adicto porque não se percebiam como 

dependentes. 

 

Data: 26/04/2016 

Atividade realizada: Foi apresentado slides sobre a técnica A.C.A.L.M.E.S.E. 

Tal técnica foi formulada pelo psicólogo Bernard Rangé e é uma proposta para 

diminuir a ansiedade. É composta de oito passos: aceite sua ansiedade; 

contemple as coisas ao seu redor; aja com sua ansiedade; libere o ar de seus 

pulmões; mantenha os passos anteriores; examine seus pensamentos; sorria, 

você conseguiu; e, espere o futuro com aceitação. Após essa exibição, foi 

proposta uma roda de conversa sobre a necessidade de aprender a controlar a 

ansiedade, tendo por finalidade saber manejar e administrar uma fissura ou uma 

situação de risco. 

Objetivo: Trabalhar com os participantes a técnica A.C.A.L.M.E.S.E. 

Ferramentas metodológicas: Datashow e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes ficaram curiosos com a proposta da técnica e se 

disponibilizaram em tentar colocá-la prática. Alguns chegaram a pedir que fosse 

impresso e entregue a eles cada um dos passos. Por fim, compreenderam que 

a ansiedade faz parte da vida e que é algo que se deve aceitar e manejar, 

objetivando obter o controle. A ansiedade, por mais forte que se apresente, se 

souberem esperar e administrar, vai cessar. 
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1.6 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

Facilitadora: Antônia Silva e Rosália Silva. 

Objetivo geral: Estimular os usuários a mudarem seu estilo de vida, a adotarem 

hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

 

Data: 05/04/2016 

Facilitadora: Rosália Silva. 

Atividade realizada: Como última atividade realizada com os usuários (pois a 

facilitadora está findando seu período de contratação), foi escolhido o filme 

“Homens de Honra”. Este longa traz a história verídica de Carl Brashear, 

interpretado por Cuba Gooding Jr., que não deixa nada atrapalhar o seu 

caminho. Filho de um agricultor de Kentucky, Carl deixa a casa dos pais em 

busca de uma vida melhor. “Nunca desista… seja o melhor !”, essas foram as 

palavras de despedida de seu pai, e Carl leva estas palavras dentro do coração. 

Ingressa na Marinha e deseja tornar-se mergulhador de elite da divisão de 

buscas e resgates. Billy Sunday (Robert De Niro), oficial da marinha e seu 

instrutor de treinamento, não quer saber de Carl e nem de suas ambições. 

Submete-o às piores provas de resistência na tentativa de fazê-lo fracassar e 

desistir. Com a convivência, nasce um respeito mútuo que os levará a lutar juntos 

para defenderem a honra e protegerem suas vidas. Estrelado pelos atores 

ganhadores do Oscar, Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro, Homens de Honra é 

uma história inspirada no espírito humano e na determinação de um homem.  

Objetivos: Estimular os usuários a nunca desistirem de seus objetivos mesmo 

diante de situações aparentemente impossíveis. 

Ferramentas metodológicas: Datashow e notebook. 

Avaliação: Ao final do grupo, foi realizada uma avaliação das várias dificuldades 

pelas quais passou Carl, dificuldades essas que muitos usuários também 

passam em sua vida. A maioria relatou ter gostando muito do filme. 

 

Facilitadora: Antônia Silva. 

Data: 12/04/2016 
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Atividade realizada: Apresentado um vídeo, do programa de televisão Globo 

Repórter, sobre qualidade de vida, visando à importância de hábitos mais 

saudáveis. Foi discutido sobre o que é qualidade de vida e o que podemos fazer 

para ter uma mudança de hábitos ruins, para hábitos de vida mais saudáveis. 

Objetivo: Trabalhar a conscientização dos usuários, através de cuidados com a 

saúde, buscando orientá-los no sentido de terem hábitos mais saudáveis no seu 

cotidiano. 

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow, som e roda de conversa.  

Avaliação: O grupo foi bem participativo e os usuários mostraram interesse no 

tema discutido. Alguns relataram que têm dificuldades de mudar seu estilo de 

vida. Foram trabalhados e incentivados a buscarem as mudanças necessárias a 

cada um, pois cada indivíduo tem o poder de escolher melhores atitudes para se 

ter uma melhor qualidade de vida. 

 

Data: 19/04/2016 

Atividade realizada: Apresentação do vídeo com o Dr. Dráuzio Varela: “Os 

benefícios da atividade física para o corpo e a mente”. Em seguida foi realizada 

a discussão do tema. Na conversa, foi salientada a importância das atividades 

físicas, o que a falta de tais pode gerar e, principalmente, da necessidade de 

orientação de profissional em educação física.  

Quanto às atividades, foi enfatizando o cuidado necessário e os benefícios para 

saúde. Enaltecidas também foram as consequências positivas como o combate 

ao excesso de peso; a regulação da pressão arterial; melhoraria da autoestima; 

diminuição da depressão; redução do estresse e do cansaço; e, melhoraria da 

postura. 

Objetivo: Refletir sobre os cuidados de saúde com relação aos exercícios 

físicos.  

Ferramentas metodológicas: Computador, datashow e roda de diálogo. 

Avaliação: Parte significativa dos usuários não quis falar sobre o tema e se 

observou conversas paralelas. Dos que ativamente participaram, trouxeram em 

suas falas a importância de se praticar alguma atividade física dentro do Espaço 

e relataram que gostam mais de jogar bola, praticar natação e dançar. Também 
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pontuaram que não fazem isso todo dia, só quando tem alguma saída para 

realizarem tais atividades. Os mesmos foram incentivá-los a buscar alguma 

atividade que realmente os agradem, como nadar, jogar bola, dançar, jogar 

capoeira ou caminhar na praia, pois essas atividades melhoraram suas funções 

orgânicas e diminuem o estresse. 

 

Data: 26/04/2016 

Atividade realizada: Em virtude da facilitadora se encontrar com problema de 

saúde, o grupo ocorreu de modo diferente. Teve como atividade, a pedido do 

grande grupo, a exibição do futebol na TV Globo, da Liga dos Campeões da 

Europa – Eurocopa.  

Objetivo: Confraternização, descontração, entretenimento e lazer do grupo, 

enquanto hábitos proporcionadores de qualidade de vida. 

Ferramentas metodológicas: TV. 

Avaliação: Momento de distração e de integração para os usuários. 

 

1.7 OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

Facilitador: Cristiano Silva. 

Objetivo geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as 

potencialidades já existentes nos participantes do grupo e utilizando, também, o 

ambiente da praia para a execução das atividades. 

 

Data: 15/04/2016 

Atividade realizada: Inicialmente, foi feita uma fala com todos os usuários em 

relação às regras das atividades externas. Em seguida, foram realizadas 

atividades de futebol, jogos e corrida. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária.  

Ferramentas metodológicas: Bola e cone. 

Avaliação: Momento prazeroso e de descontração durante toda atividade, 

porém ainda com algumas intervenções quanto ao comportamento de alguns 

participantes durante o percurso da praia (ida e volta). 
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Data: 29/04/2016 

Atividade realizada: Pactuação de regras de convivência relacionadas às 

atividades externas e em seguida, realização de jogos. 

Objetivo: Trabalhar com jogos o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

psicomotor. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cone e dominó. 

Avaliação: Por meio dos jogos, enquanto recurso didático, além de referência 

de lazer, entre outros aspectos positivos, está sendo possível trabalhar, o 

pertencimento, o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor dos 

participantes.  

 

1.8 OFICINA: PERCUSSÃO 

Facilitador: Cristiano Silva. 

Objetivo geral: Transmitir aos participantes o conhecimento da linguagem 

percussiva, buscando motivar o sentimento de identidade cultural, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade e singularidade humana. 

 

Data: 05/04/2016 

Atividade realizada: Diversos toques culturais. 

Objetivo: Trabalhar os toques em cima dos instrumentos percussivos. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Todos os participantes estão desempenhando um bom trabalho na 

percussão. 

 

Data: 07/04/2016 

Atividade realizada: Iniciamos com uma técnica de apresentação dos usuários, 

e depois retomamos o que foi realizado na aula anterior. 

Objetivo: Dar continuidade à oficina da data anterior. 

Ferramentas metodológicas: Instrumentos percussivos. 

Avaliação: Para os usuários foi bem gratificante esse dia, pois conseguem 

perceber seu crescimento musical. 
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1.9 OFICINA: CORPO E MENTE 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

Objetivo geral: Estimular a prática de atividades físicas e relaxamento corporal, 

trabalhando o corpo e a mente. 

 

Data: 26/04/2016 

Atividade realização: Capoeira e alongamento. 

Objetivo: Trabalhar o básico de capoeira. 

Ferramenta metodológica: Som e roda de conversa. 

Avaliação: A prática de capoeira em alguns momentos não está sendo bem 

aceita pelos usuários. Desta forma, são poucos participantes. No entanto, os que 

participam, o fazem de maneira empolgada e salientam o quão produtivo está 

sendo o desenvolver das atividades para o seu bem-estar.  

 

1.10 OFICINA: COMISSÃO 

Facilitadoras: Dayane Boyer e Cristiane Lins. 

Objetivo Geral: Incentivar o cuidado com o Espaço de forma integrada a partir 

da divisão de atividades que possibilitem a manutenção da limpeza e 

organização do Serviço. 

 

Data: 27/04/2016 

Atividade realizada: Foi trabalhada a organização coletiva do Espaço, 

tornando-o um ambiente mais agradável. 

Objetivo: Incentivar a organização e as divisões de tarefas e manutenção 

dessas atividades no cotidiano. 

Ferramenta metodológica: Roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes mostraram-se desestimulados, reafirmando que 

alguns não realizam a atividade. No entanto, pontuaram que é necessário 

continuar fazendo sua parte e buscando estratégias para sensibilizar os menos 

interessados.   
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1.11 OFICINA: CINE ATITUDE 

Facilitadoras: Cristiane Lins, Dayane Boyer e Márcia Maria Oliveira. 

Objetivo Geral: Desenvolver o interesse pelo cinema, filmes e documentários, 

inclusive os produzidos no Brasil. Este grupo pretende debater os conteúdos 

cinematográficos e relacionar com o cotidiano dos usuários, bem como 

proporcionar um momento lúdico. 

 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

Data: 02/04/2016 

Atividade realizada: Assistido ao documentário “Oceanos”, que trata sobre a 

vida no fundo do mar. 

Objetivo: Conhecer a vida das criaturas marítimas no seu habitat.   

Ferramenta metodológica: Som multimídia e roda de conversa. 

Avaliação: Muito construtivo. Na roda de conversa, todos interagiram fazendo a 

análise sobre as influências e interferências do homem na natureza. 

 

Facilitadora: Dayane Boyer e Cristiane Lins. 

Data: 09/04/2016. 

Atividade realizada: Exibição do filme “Mãos talentosas: a história de Benjamin 

Carson”. O filme conta a história real do menino pobre que se tornou 

neurocirurgião de fama mundial. Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) era um menino 

pobre de Detroit, desmotivado, que tirava notas baixas na escola. Entretanto, 

aos 33 anos, ele se tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do 

Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA.    

Objetivo: Trabalhar as temáticas enaltecidas no filme. 

Ferramentas metodológicas: Aparelho de multimídia, pipoca e roda de 

conversa. 

Avaliação: História profundamente humana, fala sobre força de vontade, apoio, 

confiança, perseverança, objetivos conquistados, força e poder da leitura e da 

literatura, autoestima, etc. Como pontuado no filme: “Você pode fazer tudo o que 

os outros fazem. Só que você faz melhor”. De conteúdo inspirador e 

motivacional, por meio do enredo e do perfil psicológico dos personagens, leva 
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os usuários a pensarem na lei da atração concentrada e na programação mental 

positiva, no sentido de estimular aumento da consciência de suas potências 

pessoais. Os usuários se mostraram instigados e reflexivos ao assistirem ao 

filme.  

 

Facilitadora: Márcia Maria de Oliveira. 

Data: 16/04/2016 

Atividade realizada: Apresentação de “Anjos da Noite”, filme de terror-

ação estadunidense lançado em 2003, foi dirigido por Len Wiseman. Mostra o 

conflito entre vampiros e lobisomens que ocorre escondido dos humanos. 

Objetivo: Trazer um momento de descontração.  

Ferramenta metodológica: Aparelho multimídia e roda de conversa.  

Avaliação: Todos participaram com muita empolgação. 

 

Data: 30/04/2016 

Atividade realizada: Exibição do filme “Conan, o bárbaro”. 

Filme americano de 1982, baseado nas histórias de Robert E. Howard sobre as 

aventuras do personagem homônimo em um mundo pré-histórico com magia 

negra e selvageria. A adaptação foi dirigida por John Milius, co-escrita por Milius 

e Oliver Stone, e produzida por Buzz Feitshans e Raffaela De Laurentiis. 

Estrelado por Arnold Schwarzenegger e James Earl Jones, o filme conta a 

história de um jovem bárbaro que procura vingança pela morte de seus pais. O 

alvo de sua ira é Thulsa Doom, o líder de um culto. As filmagens deste ocorreram 

na Espanha durante um período de cinco meses, em regiões perto 

de Madrid e Almería. Os cenários, criados por Ron Cobb, foram inspirados em 

culturas da Idade Média e nas pinturas de Frank Frazetta. 

Objetivo: Trabalhar temáticas contidas no longa. 

Ferramenta metodológica: Aparelho DVD, pipoca e roda de conversa. 

Avaliação: O filme foi solicitado pelos usuários. Logo, além do caráter de 

entretenimento, foram pontuados os temas fascistas, individualistas e de 

violência contidos no mesmo.  
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1.12 OFICINA: CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas. 

Objetivo geral: Desenvolver forma de geração de renda e capacitação 

profissional a partir dos conhecimentos adquiridos durante as oficinas de 

culinária. 

 

Data: 06/04/2016 

Atividade realizada: Pão recheado. Foi realizada a leitura da receita, a 

demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, 

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Uma participação bem positiva, com todos bem empenhados em 

aprender e dedicados no preparo. 

 

Data: 13/04/2016 

Atividade realizada: Bolo de cenoura. Foi realizada a leitura da receita, a 

demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, 

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: O número de usuários interessados pela oficina se mostra crescente. 

 

Data: 20/04/2016 

Atividade realizada: Pão de queijo. Foi realizada a leitura da receita, a 

demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, 

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Além do preparo das receitas, o momento de oficina tem caráter 

educativo no que se diz respeito às situações ocorridas em seu desenvolver.  
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Data: 27/04/2016 

Atividade realizada: Torta de laranja. Foi realizada a leitura da receita, a 

demonstração de como pode ser feito e o acompanhamento do preparo, 

utilização de utensílios e ingredientes culinários. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e 

fogão, luvas e toucas. Leitura e explicação da receita. 

Avaliação: Preconceitos relacionados a questões de gênero, como o de que 

atividades na cozinha devem ser exercidas apenas por mulheres, são 

desmistificados no decorrer da oficina.  

 

1.13 GRUPO TEMÁTICO  

Facilitadora: Dayane Boyer. 

Data: 01/04/2016 

Atividade realizada: Utilizada uma técnica, com a qual foi trabalhado o dia da 

mentira. Sem comunicar aos usuários a verdade, falou-se que uma chave foi 

perdida e em seguida começou a procura. Porém, depois foi comunicado que 

era “brincadeira”. 

Objetivo: Refletir sobre o falar a verdade. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, técnica de grupo e chave. 

Avaliação: A princípio, a mentira causou certa irritabilidade, mas 

posteriormente, foi trabalhado sobre a importância de se falar a verdade e os 

usuários puderam refletir a respeito. 

 

Data: 13/04/2016 

Atividade realizada: Noite da beleza. Os usuários se organizaram para realizar 

atividades de cuidados pessoais. Os mesmos se ajudaram mutuamente com 

cortes de cabelo, escovas, chapinhas, pintura de unhas, entre outros. 

Objetivo: Elevar a autoestima dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: Produtos de higiene, secador, tesoura, lâmina, 

chapinha, pente, escova e roda de conversa. 

Avaliação: A atividade foi importante no sentido de trabalhar o comportamento 

de medo e insegurança nos usuários devido a autoestima baixa, que por muitas 
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vezes os fazem se sentir incapazes e descrentes de si próprios. Esses 

sentimentos afetam a vida dos mesmos e, pensando nisso, a atividade foi 

proporcionada para ajudar a aumentar a motivação e gerar bem-estar. 

Conseguiu atingir seu objetivo e contou com a empolgação dos participantes. 

 

Data: 14/04/2016 

Atividade realizada: Acompanhamento dos usuários ao Seminário 

“Vulnerabilidade de usuários de crack ao HIV e outras doenças transmissíveis: 

estudo sociocomportamental e de prevalência no estado de Pernambuco”. 

Objetivo: Acompanhar os usuários ao Seminário. 

Ferramentas metodológicas: Carro. 

Avaliação: Foi um momento rico, onde os usuários puderam ter o retorno da 

pesquisa que participaram. 

 

Facilitador: Cristiano Silva 

Data: 29/04/2016 

Atividade realizada: Acompanhamento dos usuários ao Ciclo de Palestras e 

Orientações para Inserção no Mercado de Trabalho. No evento foram realizadas 

oficinas sobre: etapas do processo seletivo; marketing pessoal; desenvolvimento 

a expressão verbal e autoconfiança. 

Ferramentas metodológicas: Carro. 

Avaliação: Os usuários que participaram do evento perceberam a importância 

da inclusão nestas oficinas e solicitaram mais atividades como estas. Porém 

houve um contratempo, devido à ausência do motorista da Unidade, sendo 

necessário articular o transporte de outro equipamento, dificultando a chegada 

ao horário previsto.  

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Grupo Despertar 05 

Grupo de UR´s 02 

Grupo Família 03 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

______________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

Grupo Cidadania 03 

Grupo Planejando o Futuro 03 

Grupo Qualidade de Vida 04 

Total de Grupos 20 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal  

Percussão  6h 

Culinária  16h 

Cine Atitude  12h 

Corpo e Mente  2h 

Esporte e lazer 6h 

Comissão  2h 

Grupo temático 12h 

Total de oficinas 56h 

 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

6.1. FAMÍLIA 

Neste referido mês, demos continuidade no que se refere ao contato com 

as famílias, via telefone e pessoalmente, tanto nos encontros do grupo família 

quanto nas visitas durante os finais de semana. Importante salientar que a 

maioria desses contatos teve por finalidade articular saídas para o convívio 

familiar e o estreitamento dos laços afetivos.  Também foram feitas articulações, 

objetivando auxiliar os usuários no processo de retirada de documentações e 

nos acompanhamentos às consultas médicas. 

Uma das nossas usuárias recebeu, por duas vezes, a visita de seus quatro 

filhos neste Dispositivo, como já havia sido acordado anteriormente com as 

Coordenadoras dos abrigos Casa do Cordeiro e Novos Rumos. 

Já outro usuário, tem fortalecido sua vinculação afetiva com seus filhos e 

genitora, após iniciar a construção de sua casa própria, nos finais de semana, 
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havendo uma articulação de seus familiares para encontrá-lo na residência de 

seu irmão, situada em Campo Grande – Recife/PE. 

6.2. SAÚDE 

Neste mês de abril, um dos usuários demonstrou o desejo de iniciar um 

processo psicoterápico, verbalizando que gostaria de ter um espaço para 

trabalhar melhor seus conflitos pessoais e familiares. Por este motivo, foi feita 

uma articulação com a FG Comunidade (Faculdade Guararapes) e, a partir de 

triagem, foi agendada sua psicoterapia para as quintas-feiras. 

Neste período, foi realizado contato com a enfermeira Fátima da USF 

Praia do Sol, tendo por finalidade articular marcação de exames de sangue para 

um de nossos usuários, porém foi comunicado que em razão da demanda 

excessiva, foram suspensas as marcações com laboratório municipal. A 

enfermeira Fátima solicitou que entrássemos em contato posterior. Ainda na 

USF Praia do Sol, foi feita articulação para avaliação clínica de outro usuário. 

Dois usuários foram encaminhados para abrir prontuário, podendo assim 

futuramente articular consulta com as especialidades da clínica médica e 

odontologia. 

Através de articulação com os CAPS Recanto dos Guararapes e René 

Ribeiro, dois dos usuários puderam pegar suas medicações psicotrópicas, dando 

assim continuidade ao tratamento. 

Realizado contato com a Central de Regulação de Jaboatão dos 

Guararapes, onde foi agendada para uma usuária, a consulta com médico 

vascular para o dia 10/05/2016 e exames laboratorial de fezes seriado, para o 

dia 05/05/2016. 

Com relação aos encaminhamentos, sete usuários foram para o PSF de 

Jaboatão dos Guararapes, tendo por finalidade avaliação clínica e psiquiátrica 

com Dr. Brivaldo. Também foi realizado encaminhamento de usuário para 

avaliação com o dermatologista na Policlínica José Carneiro Lins, situada em 

Prazeres. Ademais, nove usuários foram encaminhados para retirada do cartão 

SUS na Regional VI de Jaboatão. 
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Através de parceria com o CTA Prazeres, foi proposto que promovessem 

uma palestra e realização de teste rápido no Centro de Acolhimento Intensivo 

Jaboatão. No entanto, a psicóloga Luciana informou que, nesse momento, uma 

ação dessa magnitude não seria possível porque estavam com equipe reduzida.  

Tentou-se contato com funcionária, Sra. Conceição, do S.A.E. de 

Cavaleiro, a fim de articular uma consulta odontológica, porém não se obteve 

êxito, sendo direcionado o usuário à UBS Galba Matos. O referido segue com 

seus cuidados de saúde e foi encaminhado para vacinação no Hospital Oswaldo 

Cruz.  

6.3. INSERÇÃO SÓCIOPRODUTIVA 

Neste referido mês contamos com quatorze usuários inseridos no 

mercado de trabalho, dois deram continuidade à labuta no mercado formal, um 

exercendo atividade no ramo da construção civil e o outro na função de 

cozinheiro em um restaurante no município do Cabo de Santo Agostinho. 

Já no mercado informal, doze usuários estão inseridos. Destes, quatro já 

vinham exercendo, desde meses anteriores, atividades laborais de: pescador, 

cabeleireiro, auxiliar de pedreiro e flanelinha. 

Os demais, oito usuários, iniciaram suas atividades laborais neste mês de 

abril, onde cinco, trabalham como flanelinha no bairro de Candeias, dois 

confeccionam artesanatos e os vendem nas praias de Candeias e Piedade. E, 

por último, um usuário trabalha numa uma cooperativa de reciclagem no bairro 

do Ipsep no Recife, recebendo apenas ajuda de custo. 

Neste mês foram elaborados Currículo Vitae de três usuárias, uma delas 

não se sentiu segura para sair e distribuí-los, mas solicitou que um colega 

entregasse seu currículo na empresa em que exerce atividade laboral. Já as 

outras duas, usufruíram de saídas semanais para distribuí-los, com objetivo de 

serem reinseridas no mercado de trabalho. Uma delas também faz planos de se 

cadastrar na agência de trabalho de Jaboatão, aumentando assim suas 

possibilidades de inserção no mercado formal. 
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Dentro desse eixo, um dos usuários que exercia atividade de flanelinha 

na cidade de Paulista, concluiu seu processo de acompanhamento no dia 

03/04/2016, retornando para a residência da família. Já o usuário que exercia 

atividade de lavador de carros em um lava jato, foi inserido, no dia 01/04/2016, 

no Aluguel Social. 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

No que se diz respeito a esse eixo, no mês de abril permaneceram sendo 

ofertadas no Serviço, e também no espaço da praia, as oficinas de percussão, 

Corpo e Mente, o Cine Atitude e a de Esporte e Lazer. Essas oficinas promovem 

atividades de valorização da identidade artística, da cultura popular e 

afrodescendente e funcionam como estímulo no tocante a produção cultural, 

além de provocar o bem-estar físico e mental dos participantes.  

No mais, os usuários estão sempre sendo instigados a desenvolverem em 

suas saídas terapêuticas e projetos de vida, essa linguagem cultural, esportiva 

e de lazer, entendendo que são instrumentos importantes para a construção da 

cidadania e de expressão de suas singularidades.  

6.5. EDUCAÇÃO 

Nesse período, faz-se importante destacar que três usuários que se 

encontravam matriculados na rede regular de ensino desde o mês de fevereiro, 

na Escola Municipal Paulino Menelau, ao serem afastados do Intensivo 

Jaboatão, infelizmente desistiram de frequentar a escola, não dando 

continuidade aos estudos. 

Em relação às novas inserções na educação formal, foram realizados três 

encaminhamentos. Um deles para Escola Galba Matos, num caso que a equipe 

vinha buscando sensibilizar para a importância de se dirigir a escola, buscando 

assim elevação escolar e qualificação, mas que o usuário, apesar de esboçado 

algum interesse e ter se matriculado, optou por não frequentar as aulas. Os 

outros dois, as matrículas ocorreram para Escola Tereza D’Ávila. Sendo estes, 

um no EJA (Educação para Jovens e Adultos), na qual iniciou no processo de 
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alfabetização e vem, de maneira entusiasmada, realizando também, aulas de 

reforço com o educador social Cristiano, dentro do Serviço. E o outro, dando 

continuidade aos seus estudos para conclusão do EF (ensino fundamental) e 

início do EM (ensino médio). Ainda na Escola Tereza D’Ávila, outro usuário 

permanece matriculado no EJA, mantendo assiduidade e pontualidade às aulas. 

Ainda neste mês, foi articulada com duas Escolas no bairro do Ibura, a 

possibilidade das transferências de dois usuários, para dar continuidade aos 

estudos. Como retorno, um terá que ir à Escola Heróis da Restauração e o outro 

à Escola Vila Sésamo, para aquisição de sua documentação escolar. 

Sete dos usuários participaram do seminário da Fiocruz “Vulnerabilidade 

de usuários de crack ao HIV e outras doenças transmissíveis: estudo 

sociocomportamental e de prevalência no estado de Pernambuco”, esse evento 

foi realizado dia 14/04/2016 na UFPE. 

Por fim, foi realizada inscrição, on-line, de uma usuária para participar de 

processo seletivo oferecido pela Instituição PLAN International Brasil com o 

projeto “Jovens construindo o futuro”, uma parceria da PLAN com a Accenture, 

empresa global de consultoria de gestão. A usuária solicitou inscrição para o 

curso de recepcionista em serviços de saúde e aguarda o resultado da seleção. 

É válido pontuar que o projeto busca beneficiar 1600 jovens em situação de 

vulnerabilidade social em Recife.  

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

No que diz respeito às demandas de documentação, seis usuários deram 

entrada em documentações civis: três para RG, onde um deu entrada na 4ª via 

do documento no Expresso Cidadão da Boa Vista e dois, por sua vez, na 2ª via, 

sendo um no IITB (Instituto de Identificação Tavares Buril) e outro na Casa da 

Cidadania, situada na Rua Benfica, bairro da Madalena, Recife/PE. Já em 

relação à Certidão de Nascimento, um deu entrada na 3ª Via de sua Certidão no 

Fórum Tomaz de Aquino no Recife, e deverá buscá-la a partir do dia 20/05/2016; 

o outro foi encaminhado para o Cartório Civil da Encruzilhada para solicitar 2ª 

via de sua certidão de nascimento e deverá buscá-la a partir do dia 13/05/2016; 
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e, o último, deu entrada e retirou no mesmo dia a 2ª Via de sua Certidão de 

Nascimento, no Cartório de Registro no bairro do Pina em Recife. 

Ainda neste mês três usuários retiraram Título de Eleitor, no Cartório 

Eleitoral no Monte dos Guararapes em Jaboatão e um retirou 2ª via do seu título 

de eleitor no posto de atendimento da Justiça Eleitoral no Forte de Cinco Pontas, 

em Recife. 

Dos usuários que participaram da Ação de Impacto Social, organizada 

pela Estação do Governo Presente de Jaboatão, dois já pegaram seus RG’s, na 

data 27/04/2016. Outro foi buscar sua Certidão de Nascimento, providenciada 

pelo Centro Pop também no mês anterior. 

Foi preenchido um boletim de ocorrência on-line para um dos usuários, 

tendo por finalidade sinalizar extravio do documento de Reservista. Também 

preenchido para outro usuário, por conta do extravio de sua Carteira de Trabalho 

– CTPS.  

Já em relação às questões referentes à justiça, foi feito contato, via email, 

com a Vara Criminal do TJPE de Palmares, objetivando solicitar informações 

sobre o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) de um dos usuários. A 

Chefe de Secretaria informou que era necessário que o mesmo comparecesse 

ao Fórum de Palmares, no mês de maio, para averiguar a possibilidade de fazer 

uma proposta de transação de pena. Desta forma ele poderia prestar serviços 

gratuitos nesta instituição, transferindo assim seu TCO para o município de 

Jaboatão, localidade onde reside no presente momento. 

Outrossim, foi elaborado um ofício para responder a solicitação da Vara 

Criminal do TJPE de Caruaru/ PE e um relatório a ser encaminhado à Vara da 

Infância e Juventude a respeito do processo da usuária em relação à guarda de 

seus filhos. 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

Neste período podemos destacar como avanço as novas inclusões 

socioprodutivas no mercado informal, onde oito usuários iniciaram atividade 

laboral informal, fato este que proporcionará, para eles, uma melhor qualidade 
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de vida, bem como incentiva um processo de autonomia. Importante ressaltar 

que a dificuldade de inserção no mercado formal, diz respeito ao baixo nível de 

escolaridade, bem como a falta de documentação civil de alguns. 

Tratando-se do aumento do nível de escolaridade, contamos com a 

entrada, efetiva de dois usuários, sendo um para se alfabetizar e outro para 

continuidade e conclusão da escolaridade básica. Ademais, conseguimos 

articular documento de transferência escolar e histórico de usuário para que dê 

continuidade ao seu processo de escolarização.  

Ainda nesse mês tivemos uma inclusão no Aluguel Social de um usuário 

no dia 01/04/2016. O imóvel do referido encontra-se próximo de sua localidade 

de trabalho e ele continuará exercendo a função de lavador de carros em um 

lava jato no bairro de Candeias. 

Destacamos também a conclusão de outro usuário, porém esse retornou 

para a residência da família, no bairro de Nova Descoberta, Recife. Ele deixou 

esse Equipamento acompanhado de sua irmã e continuará exercendo a função 

de flanelinha na cidade de Paulista/PE. 

Já em relação às dificuldades vivenciadas nesta Unidade, destacamos o 

problema apresentado na linha do telefone fixo, dificultando assim a 

comunicação com as famílias e com os serviços da Rede SUS e SUAS.  Também 

tivemos limitação no que se refere á rede de internet deste Equipamento, 

contando parte do mês apenas com um modem para uso da equipe, fato este 

que acarretou em morosidade para algumas demandas. 

Existem ainda questões referentes à infraestrutura, onde continuamos 

com a necessidade da instalação de ventiladores e/ou ar condicionado em 

alguns cômodos deste Dispositivo, que serviria para amenizar o calor e melhorar 

o bem-estar de todos. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

Logo no início do mês, tivemos a saída da educadora social Paula 

Nunes. A mesma solicitou sua demissão, diante de uma proposta de vinculação 

empregatícia mais atraente para seu momento atual. Sua saída não se deu sem 
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certo pesar por parte da própria e dos que tiveram a oportunidade de vivenciar 

profissionalmente com ela, equipe e usuários. Deste modo, se deu início ao 

processo seletivo para nova educadora que iniciará suas atividades no próximo 

mês. A gestão organizou então a equipe, dentro do possível e diante da 

disponibilidade, para cobrir a ausência da funcionária em tela. Já a técnica Lais 

Botelho, deu início ao aviso-prévio, sendo esse seu último mês, frente ao não 

retorno atual do Dispositivo do Aluguel Social de Jaboatão.  

Ainda no quesito quadro funcional, se deu a saída da Técnica em 

Qualidade de Vida Rosália Silva, que estava tirando a licença maternidade da 

funcionária Antônia Edislandia, que retoma suas atividades. Do mesmo modo, 

no final do mês, ocorreu a saída do vigia Carlos Roger, que estava tirando o 

período de licença médica do vigia José Alves, afastado por motivo de doença, 

mas que já pôde retornar às suas atividades laborais. Esses movimentos 

demandam, além da parte burocrática, uma maior atenção da gestão no aspecto 

técnico, para reorganização do trabalho e o bom funcionamento do Serviço. É 

válido frisar que esse mês ocorreu um número maior de reuniões individuais 

entre a coordenação e integrantes da equipe, principalmente com as categorias: 

vigia, TQV, oficineira de culinária, apoio administrativo e supervisão.  

No início do mês, também, foi realizado um trabalho de sensibilização, 

orientações e adequações junto aos profissionais e usuários do Serviço, diante 

da possibilidade de recebimento de uma equipe que visitaria o Intensivo 

Jaboatão para realizar filmagens e/ou entrevistas que seriam utilizadas em um 

vídeo da SENAD sobre os serviços no Brasil de cuidado aos usuários de álcool 

e outras drogas. No entanto, como estava programado anteriormente, a equipe 

foi para o Intensivo Mulher.  De todo modo, o esforço, ainda maior do que o 

diário, foi válido. Tanto no empenho e disponibilidade dos usuários e da equipe, 

quanto na possibilidade de limpeza da piscina por parte da executora. Ainda, 

com relação aos usuários, continuam sendo incentivados na manutenção da 

horta.   
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  Recebemos novamente, a pesquisadora e estudante de mestrado, 

Catarina Dias, para entrevistar usuários para sua pesquisa “Percepção do 

suporte familiar, autoeficácia e estágio motivacional: implicações na assistência 

ao usuário de crack”. Tendo, em seu objetivo, a investigação da influência da 

percepção do suporte familiar, da crença de autoeficácia e do estágio 

motivacional do usuário de crack na adesão ao cuidado no Atitude. A mesma 

prossegue com suas coletas.  

 

  A gestão do Serviço realizou articulação com Aurélia Calado, 

coordenadora pedagógica da Gerência Regional Mata Sul – Departamento 

Regional de Pernambuco, do SENAC, sobre os usuários anteriormente inseridos 

e no sentido de futuras inclusões nos cursos profissionalizantes. Assim como, 

teve reunião com o professor do último curso profissionalizante que os usuários 

participaram, no sentido de avaliar como se estava dando esse quesito e para 

fortalecimento da parceria.  Ainda, articulação com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Mobilização Social de Jaboatão dos Guararapes/ Secretaria 

Executiva de Assistência Social, resultando no encaminhamento de alguns 

usuários para oficinas realizadas pelo CIEE-PE (Centro de Integração Empresa 

Escola de Pernambuco), no Ciclo de palestras e orientação para inserção no 

mercado de trabalho do ACESSUAS.  

 

Tivemos a apresentação dos resultados preliminares da pesquisa 

“Violência e governança dos mercados de drogas do Recife”, do Prof. Dr. Jean 

Deaudelin, da Charleton University – Ottawa – Canadá, em parceria com José 

Luis Ratton, da UFPE. O mesmo realizou coletas em alguns Serviços do 

Programa Atitude e pactuou uma apresentação para o Núcleo Jaboatão - para 

usuários e equipe -, no Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão. Assim, parte 

dos usuários e equipe do Centro de Acolhimento Intensivo, tiveram a 

oportunidade de ter acesso e dialogar sobre o conteúdo trazido por esse estudo.  

 

Com relação à estrutura física do Equipamento, as dificuldades com 

relação à manutenção permanecem, sendo manejadas em parceria com a 
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Executora. De todo modo, continua o desejo de mudança da casa para uma que 

venha a atender, de modo mais adequado, a demanda do Serviço. Essa 

possibilidade vem sendo dialogada junto à Secretaria e ao IEDES e se visualiza 

que posteriormente ao mês de julho, que é quando finda o contrato de aluguel 

atual, se torne uma realidade. 

 

Foi realizada reunião entre a Secretaria e as supervisões técnicas dos 

Equipamentos do Programa, assim como ocorreu com as técnicas em qualidade 

de vida dos Núcleos, para rediscussão, principalmente, dos horários dessas 

duas categorias, no sentido de tentar melhorar e potencializar as atividades das 

mesmas dentro de seus locais de atuação. Ainda sobre a reunião puxada pela 

SEPOD, foi realizada uma reunião, tendo a frente a equipe de monitoramento, 

para dialogar sobre o envio dos dados/informações relativas ao Programa 

Atitude.    

 

Destacamos, por remate, que na última apresentação dos dados do 

Programa, na Câmara Técnica de Política sobre Drogas, foi percebido um alto 

índice de inserção socioprodutiva no Atitude Jaboatão. Deste modo, as 

coordenações deste Núcleo foram convidadas a socializar, na Câmara Técnica 

seguinte, como vem acontecendo metodologicamente o investimento neste eixo, 

com o intuito de compartilhar experiências com os outros partícipes. Assim 

ocorrendo, na Câmara do 26/04/2016, momento de fala da coordenadora 

Monalisa Acioli, sobre o investimento dos Serviços neste eixo.  

 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

05/04 
Colegiado 
de gestão 

CEPAD 

Coordenadoras 
Técnicas 
Atitude; 
Superintendente 
e referências 
SEPOD. 

- 

Apresentação 

e divisão das 

novas 

referências da 

- Reunião com as 
executoras. 
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SEPOD para 

os Núcleos; 

- 

Apresentação 

da Pesquisa 

de Jean 

Deaudelin; 

- Informes; 

- Metas e 

prazos; 

- Questionário 

que será 

aplicado com 

as equipes; 

- Reunião de 

supervisão; 

- Parabéns as 

aniversariante

s do mês; 

- Cenário 

atual. 

 

05/04 

Reunião 
com o 
Professor 
do Curso 
de 
Garçom 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora do 
Intensivo 
Jaboatão e 
Instrutor do 
SENAC (Victor). 

- 

Apresentação 

do Programa 

ATITUDE; 

- 

Apresentação 

do curso de 

Garçom e de 

seu percurso; 

- Avaliação da 

participação 

dos usuários, 

pontuando de 

forma positiva 

a participação 

e empenho de 

alguns; 

- Discussão 

sobre as 

desistências 

do curso; 

 

- Solicitação do 
relatório dos 
usuários que 
desistiram. 

07/04 
Reunião 
de Rede - 
Jaboatão 

Apoio 
Jaboatão 

Programa 
ATITUDE – 
Núcleo 
Jaboatão; 
SEPOD; CAPS 
AD; Centro Pop; 
REDUZ; Projeto 
REDES/SENAD
; CREAS; 

- 

Apresentação 

Breve da 

Rede; 

- 

Apresentação 

- Construção do GT; 
- Nova data para a 
conclusão da 
apresentação do 
ATITUDE nas Ruas 
(Próxima reunião). 
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Segurança 
Pública; Guarda 
Municipal; 
Secretaria 
Executiva de 
Políticas Sobre 
Drogas – 
Jaboatão; 
Coordenação 
de Saúde 
Mental. 

do ATITUDE 

nas Ruas; 

- Diálogo sobre 

as 

intervenções 

aos usuários;  

- Dificuldades 

da Rede. 

 

11/04 

Reunião 
Supervisã
o e 
Secretaria 

Casa dos 
Conselhos 

- Supervisoras 
do Núcleo 
Jaboatão 
(Christiane 
Tadu e Jeane 
Tonéo); 
Supervisora do 
Intensivo Cabo 
(Marina Félix); 
Núcleo Recife 
(Rebeca Patu e 
Náthalia); 
Núcleo Caruaru 
(Mayara e 
Rêmulo); 
Superintendênci
a –Malu Freire; 
Coordenações 
Técnica de 
Gestão 
SEPOD/SEDSC
J (Priscila 
Linhares, 
Fátima Lindoso, 
Vivian Lemos e 
Rúbia Patú). 

- Devolutiva 

dos horários 

da 

supervisão; 

- Carga 

horária de 

segunda a 

sexta. 

 

- Organizar os 
horários junto a 
Coordenação de 
Referência. 

14/04 

Seminário 
HIV/Crack 
– 
FIOCRUZ 

UFPE 

Gestores, 
profissionais, 
pesquisadores, 
usuários de 
drogas, 
entidades, 
organizações e 
membros da 
sociedade civil 
que atuam no 
campo do 
cuidado às 
pessoas que 
usam drogas. 

- 

Apresentação 

dos principais 

resultados da 

pesquisa, a 

fim de permitir 

ampla 

divulgação e 

utilização por 

gestores, 

profissionais, 

pesquisadore

s, usuários de 

drogas e 

entidades, 

organizações 

e membros da 

- Sem 
encaminhamentos.  
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sociedade 

civil que 

atuam no 

campo do 

cuidado às 

pessoas que 

usam drogas. 

19/04 
Colegiado 
de gestão 

CEPAD 

Coordenadoras 
técnicas do 
Atitude e 
Referências de 
Núcleo da 
SEPOD. 

- Entrega dos 

questionários; 

- Informes; 

- Cotações/ 

compras; 

- Reunião de 

TQV e 

supervisão; 

- 

Levantamento 

de 

documentaçã

o; 

- Salário; 

- ANR/ 

Aluguel 

Social; 

- Seminário 

HIV/Crack – 

FIOCRUZ; 

- Demandas 

de internet. 

- Agendar reunião 
com equipe ANR/ 
Aluguel Social e 
Priscila Gadelha. 

26/04 

Câmara 
Temática 
de Política 
sobre 
Drogas de 
PE 

Vice 
Governadori
a 

SECOD; 
SECOD/PCR; 
SEE/PE; 
SEAS/PE; 
SENAD/Fiocruz; 
SEART e 
PM/PE. 

-
Monitorament

o dos 
indicadores 

do Programa 
Atitude – 
dados do 
primeiro 
trimestre; 

- Ações de 
inclusão 

socioprodutiv
a do Atitude 
Jaboatão; 

- Plano de 
ação 

- Convidar a 
FIOCRUZ para 
apresentar em uma 
reunião da Câmara 
os resultados da 
pesquisa realizada: 
“Vulnerabilidade de 
usuários de Crack ao 
HIV e outras 
doenças 
transmissíveis”. 
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integrado da 
AIS-6; 

- Andamento 
do GT 

Funase; 

- Informes. 

27/04 

Reunião 
com a 
equipe da 
Estação 
do 
Governo 
Presente 
de 
Jaboatão 

Estação do 
Governo 
Presente de 
Jaboatão – 
Cajueiro 
Seco 

Supervisão 
Técnica (Jeane 
Tonéo); 
Coordenação 
da Estação 
(Edjane) e 
Técnica de 
Articulação 
(Isabel Ribeiro). 

- Pegar 

documentaçõ

es dos 

usuários, que 

participaram 

das ações de 

impacto 

social; 

- 

Apresentação 

do fluxo do 

Intensivo 

Jaboatão; 

- Solicitação 

de palestras; 

- Solicitação 

de uma 

equipe nas 

Ações de 

Impacto 

Social. 

- Encaminhar as 
solicitações ao Apoio 
Jaboatão. 

28/04 
Reunião 
GT Drogas 
e violência 

Sala de 
Situação - 
Prefeitura 
de Jaboatão 

Programa 
Atitude 
Jaboatão; 
Centro Pop; 
CAPS AD; 
CAPS ADI; 
Coordenação 
Secretaria 
Municipal de 
Política sobre 
Drogas; 
SEPOD; 
SENAD/Fiocruz; 
SEDHJUV/GPD
; SESC/CS INT; 
REDUZ; Sec. 
Educação/DH; 
CRAS. 

- Término da 
apresentação 
do Atitude nas 
Ruas - equipe 
2 
- Devolutiva 
do Atitude nas 
Ruas acerca 
do desejo dos 
usuários dos 
territórios 
mais 
vulneráveis 
- Construção 
coletiva de 
ações; 
- Estudo de 
caso; 
- Informes. 
 

- Resgatar 
instrumental de fluxo; 

- Trazer equipes da 
ponta pra discussão; 

- Definir áreas para 
ação. 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

06/04 
Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
demais membros 
da equipe. 

- Relatórios; 

- Manutenção da Internet; 

- Recursos; 

- Informes; 

- Saída da educadora; 

- Organização dos 
plantões; 

- Manutenção do carro; 

- Questionário elaborado 
por Priscila Gadelha; 

- Formulário de 
indicadores; 

- Elogio a equipe; 

- Metas e prazos; 

- Estudo de casos; 

- Salário; 

- Pesquisas de Catarina 
Dias e de Jean 
Deaudelin; 

- Feristas; 

- Mudanças na 
Secretaria/ novas 
referências; 

- Seminário HIV/Crack – 
Fiocruz; 

- Possibilidade de 
gravação da SENAD. 

- Sem 
encaminhamentos. 

08/04 
Reunião de 
turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora, 
equipe Técnica e 
Aluguel Social. 

- Caso para o aluguel 
social; 

- Discussão de casos; 

- Discussão sobre 
relatórios. 

- Realização de visita 
domiciliar para 
conclusão de PIA. 

13/04 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Rúbia Patú, 
Monalisa Acioli e 
Jeane Tonéo. 

- Panorama Intensivo 
Jaboatão. 

- Sem 
encaminhamentos. 
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13/04 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão, 
equipe e Rúbia 
Patú (referência 
SEPOD). 

- Apresentação da nova 
pessoa de referência da 
SEPOD (Rúbia); 

- Contexto atual de 
funcionários; 

- Informes; 

- Seminário HIV/Crack – 
Fiocruz; 

- Passeios externos; 

- Orientações 
questionários elaborados 
por Priscila Gadelha; 

- Reunião de TQV; 

- Crachás; 

- Reuniões de rede; 

- Pedágio; 

- Salário; 

- Planilhas; 

- Aluguel Social; 

- Alinhamento dos 
plantões noturnos. 

- Encaminhamento para 
a executora dos dados 
para os crachás. 

18/04 
Reunião de 
turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
equipe Técnica. 

- Estudo de casos; 

- Sistematização da 
dinâmica de trabalho. 

- Sem 
encaminhamentos. 

20/04 
Reunião de 
referência 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
equipe Técnica. 

- Informes; 

- Instrumentais; 

- Funcionamento grupos; 

- Funcionários; 

- Reuniões. 

- Sem 
encaminhamentos. 

20/04 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão, 
equipe e Rúbia 
Patú. 

- Organização da cozinha; 

- Horário da reunião de 
equipe; 

- Relação do Centro com 
a comunidade; 

- Dificuldades estruturais 
da Unidade; 

- Segurança; 

- Procura de nova casa; 

- Sem 
encaminhamentos. 
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- Articulação com a 
polícia; 

- Informes; 

-Situação dos telefones e 
internet; 

- Piscina; 

- Visitas institucionais; 

- Apresentação da 
pesquisa de Jean; 

- Aluguel Social; 

- Retorno do vigia José 
Alves, saída do vigia 
Carlos Roger; 

- Apresentação dos 
usuários para os usuários 
da pesquisa HIV/Crack; 

- Estudos de casos. 

20/04 
Reunião de 
turno noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
plantonistas. 

- Situação atual do 
plantão. 

- Alinhamento dos 
plantões; 

- Relacionamento entre a 
equipe; 

- Relacionamento entre 
os plantões noturnos; 

- Sugestões de oficinas 
temáticas (festividades 
juninas- quadrilha); 

- Evoluções das 
intervenções nas pastas. 

- Marca reunião com os 
dois plantões. 

22/04 
Reunião 
turno Tarde 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
equipe Técnica 

- Estudo de Casos 

- Discussão sobre o livro 
de registro; 

- Repasse de plantão 

- Sem 
encaminhamentos 

26/04 
Reunião 
turno noite 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora e 
equipe Técnica 

- Estudo de casos; 

- Alinhamento das 
intervenções; 

- Repasse de plantão. 

- Sem 
encaminhamentos. 

27/04 
Reunião de 
equipe 

Intensivo 
Jaboatão 

Coordenação, 
supervisão e 
equipe 

- Registros e organização 
de instrumentais;  
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- Atenção nas evoluções; 

- Informações fidedignas 
nos quantitativos; 

- Orientações técnicas 
sobre elaboração de 
relatório; 

- Organização de 
funcionamento; 

- Cursos 
profissionalizantes; 

- Salário; 

- Estudos de casos. 

28/04 
Reunião de 
Referência 

Apoio 
Jaboatão 

Monalisa Acioli, 
Rúbia Patú e 
Aiala Frederick. 

- Logística de dedetização 
Apoio; 

- Horário da TQV; 

- Situação atual; 

- Caso André Luiz. 

- O Intensivo Jaboatão 
dará o suporte, 
recebendo os usuários 
do Apoio JB, enquanto 
da dedetização do 
Espaço; 

- Fechar a divisão de 
horários com a TQV; 

- Discutir mais 
possibilidades para o 
caso. 

29/04 
Reunião 
turno Manhã 

Intensivo 
Jaboatão 

Supervisora 
equipe Técnica e 
aluguel social. 

- Discussão da 
possibilidade da nova 
inserção no aluguel e do 
usuário inserido neste 
mês. 

- Sem 
encaminhamentos 

 

c. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

08/04 

Reunião 
Monitoramen
to SEPOD e 
Executora 

Vice 
Governador
ia - SEPOD 

- Equipe de 
monitoramento 
e da SEPOD; 
Coordenadoras 
técnicas do 
Cabo e 
Jaboatão e 
Iedes. 

- 

Documento 

falando 

sobre 

instrumentai

s e prazos 

de entrega; 

- Situação 

dos 

provedores 

- Documentos/ 
dados fora do prazo, 
receberão 
notificação. 
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de internet 

das 

Unidades; 

- TI da 

Secretaria; 

- Relatórios; 

- 

Orientações 

e dúvidas; 

- 

Alinhamento 

do fluxo de 

envio dos 

dados. 

12/04 
Reunião com 
a Executora 
e Secretaria 

Iedes 
(Dantas 
Barreto) 

- 
Coordenadoras 
técnicas 
Atitude, Ana 
Paula, Angélica, 
Priscila 
Linhares, Rúbia 
Patu e Fátima 
Lindoso. 

- Salário; 

- Lista; 

- Relatório; 

Tombament

o; 

- Aluguel 

Social; 

- Crachá; 

- Informes; 

- Situação 

das casas. 

- Construção de 
calendário com 
prazos para entrega 
de relatório. 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

 

a. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 
INTERNAS 

00 
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 05 

ESTUDO DE CASO 37 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

03 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 48 

 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 00 03 07 18 06 00 00 34 

F 00 01 02 03 00 00 00 06 

TOTAL 00 04 09 21 06 00 00 40 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 04 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 
20 adolescente 

40 

http://www.institutoensinar.org/


 

                                                                                                                         

______________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 03 03 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

33 

Homossexual 

04 

Bissexual 

02 

Não informado 

01 40 

Travesti 

00 

Transexual 

00 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

14 

BRANCA 

09 

PARDA 

17 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 

40 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 29 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 02 

½ SALÁRIO MÍNIMO 00 

1 SALÁRIO MÍNIMO 05 

2 SALÁRIO MÍNIMO 03 

3 SALÁRIO MÍNIMO 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

00 
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NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 40 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 34 

ÁLCOOL 01 

MACONHA 03 

COCAÍNA 01 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 40 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 15 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 40 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 33 

NÃO 06 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 40 
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AFASTAMENTO POR 
AGRESSÃO FÍSICA 

00 

DESLIGAMENTO POR 
SOLICITAÇÃO 

02 

DESLIGAMENTO POR 
ABANDONO 

03 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 02 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 07 

OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 01 

TOTAL 15 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 12 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 04 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 20 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA – 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 87 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 114 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 39 

TOTAL 240 
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Justificativa: Devido ao feriado do dia 21 de abril, dia de Tiradentes, não 

ocorreu a realização de um grupo família. Ainda, o número de famílias que 

freqüentaram o Centro e realizaram visitas aos usuários, foi menor esse mês. 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 39 

VISITA DOMICILIAR     03 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 

11 

SAÍDA TERAPÊUTICA 62 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL 06 

TOTAL GERAL 123 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 56 

ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA 

30 
25 

GRUPO FAMÍLIA 04 03 
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CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA) 

00 

ALUGUEL SOCIAL 01 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS 02 

TOTAL 04 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 07 

CTA 00 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 01 

CAPS AD 00 

EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA 01 

HOSPITAL GERAL 04 

UPA 03 

OUTROS 09 

TOTAL 25 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 00 
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JUDICIÁRIO 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

10 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 01 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 03 

TOTAL: 17 

 

INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA 

NOVAS 
INCLUSÕES 

QUANT. 
Inseridos nos 

meses 
anteriores 

EDUCAÇÃO FORMAL 03 01 

CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 

00 00 

TRABALHO FORMAL 00 02 

TRABALHO INFORMAL 08 04 

OUTROS 00 00 

TOTAL: 11 07 

 

 

 

 

8.Aluguel Social-Núcleo Jaboatão dos Guararapes ABRIL – MÊS 2016 
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ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

Atividades seguem com ações pautadas na TR, retomada das inserções 

no referido mês foi ponto positivo para atrelar ao PIA dos usuários indicados 

novos projetos condicionados a modalidade do aluguel social. Inserção do 

usuário FLAVIANO JOSÉ apresenta ressignificação do PIA, além de 

credibilidade no Programa, visto que o mesmo aguardou por muitos meses a 

devolutiva quanto ao processo para procura do imóvel. 

Conforme orientação da Executora modalidade apresenta quadro de 05 

vagas a serem divididas com Núcleo Cabo de Santo Agostinho. 

Dupla responsável pela modalidade tem participado das reuniões 

técnicas, além da técnica participar das reuniões de supervisão trazendo pontos 

referentes às visitas de monitoramento do usuário inserido, além do processo de 

atendimento e procura de buscas de imóveis para usuário LEANDRO ESPÍRITO 

SANTO. 

Usuário indicado encontra-se trabalhando na construção civil e segue, 

conforme técnica de referência, com PIA bem estruturado para modalidade. Em 

atendimentos, visitas realizadas ao trabalho e procura dos imóveis, o mesmo 

trás objetivos claros para com sua inserção. Encontra-se organizado para com 

Kit Reinserção e pretende no futuro trazer companheira e filho para o imóvel. 

9.1. Família: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ segue estimulado a visitar familiares que residem em 

João Pessoa/PB, além de retomada a buscas de vínculos com filhas 

adolescentes. Quanto ao usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO o mesmo 

reconhece importância dos familiares para estruturação e ressignificação com 

suporte da família.   

9.2. Saúde: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ foi encaminhado para Policlínica no Bairro de II 

Carneiros para consulta com psiquiatra, supracitado realiza uso de medicação 
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controlada e ao não seguir para consulta conforme orientado foi citado riscos 

para com sua saúde. 

9.3. Inserção sócia produtiva: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ encontra-se trabalhando em Oficina/Lava Jato no 

bairro de Dom Hélder/Jaboatão dos Guararapes e usuário LEANDRO ESPÍRITO 

SANTO encontra-se trabalhando em terceirizada da Queiroz Galvão no bairro 

Catamarã/Jaboatão dos Guararapes.  

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

Usuários seguem com atividades de lazer sob cunho pessoal, como passeios 

em vias públicas e visitas as atuais companheiras. 

9.5. Educação: 

Usuário FLAVIANO JOSÉ comprometeu-se em resgatar documentação para 

concluir ensino médio e usuário LEANDRO ESPÍRITO SANTO atrela que o 

emprego atualmente não permite elevar escolaridade. 

9.6. Assistência Social: 

Reforçando o viés da Assistência Social, técnica tem pontuado orientações 

quanto a garantia de direitos, destacando a potencialidade dos usuários. Ambos 

os usuários seguem com documentação atualizada. 

9.7. Avanços e desafios: 

Destacado avanço da retomada das inserções, como desafio segue a 

sensibilização dos proprietários quando à proposta do Programa é apresentada. 

Alguns proprietários questionam a redução de danos e trazem implicações pelo 

fato dos usuários com perfil para inserção não estarem em abstinência. 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05  01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 11 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 05 
Beneficiados 

03 
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Justificativa: O formato do Aluguel Social, diante do cenário atual do Programa, 

volta esse mês, de modo efetivo, a realizar novas inclusões. 

 

10. Considerações Finais 

  Considerando as indicações técnicas, modalidade segue ressignificando 

eixos trabalhados no PIA, visto que permitirá em meio sociocomunitário o 

monitoramento técnico para condução dos novos projetos de vida. Futuras 

indicações para modalidade seguirão aguardando conclusão dos usuários 

inseridos. 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Consideramos de grande importância o Seminário “Vulnerabilidade de 

usuários de crack ao HIV e outras doenças transmissíveis: estudo 

sociocomportamental e de prevalência no estado de Pernambuco”. 

Principalmente, diante do cenário político e econômico hodierno no país e no 

estado, posto que, não sendo imune o Programa, também é atingido. A pesquisa 

trouxe resultados a partir de estudos com mais de mil usuários atendidos pelo 

Atitude, revelando a cultura do uso de crack e identificando as características de 

maior vulnerabilidade dessa população para infecção pelo HIV, sífilis, hepatites 

e tuberculose. O tornar público dessas informações, no momento atual, foi 

estratégico e esperançasse que contribua para o fortalecimento do Programa.  

   

  Com o escopo de fomentar momento de discussão entre a Secretaria 

Executiva de Política Sobre Drogas/ Programa Atitude junto à rede de atenção à 

população usuária de crack e outras drogas, segurança pública, guarda 

municipal e lideranças comunitárias, devido a observação do aumento de casos 

de CVLI (Crime Violento Letal Intencional) e de situações de violência que afetam 

as pessoas acompanhadas pelo Programa, foi promovida uma reunião para 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 
(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 
DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 
REALIZADAS NO 
MÊS 

FLAVIANO JOSÉ ABRIL/2016 SEGUE INSERIDO; 11 
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discussão de fluxos de encaminhamento/acompanhamento destinados a essa 

população. Essa reunião se desdobrou na criação de um GT (Grupo de 

Trabalho) alcunhado por GT Drogas e Violência, que ainda nesse mês, teve seu 

primeiro encontro. O que é avaliado como uma conquista para os usuários, 

Programa e Município, no sentido do entrelaçamento de esforços e olhares para 

uma meta comum.  

   

  Findando, pomos em relevo a vinda das duas novas integrantes da 

SEPOD, Rúbia Patú e Fátima Lindoso, que chegam para contribuir com o 

trabalho desenvolvido e ficam, respectivamente, nas referências diretas do 

Núcleo de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Trazendo a 

expectativa de maior suporte e fortalecimento do Programa Atitude.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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12. ANEXOS 

 

 

Seminário: HIV/Crack - FIOCRUZ 
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Oficina: Inserção no mercado de trabalho 
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Confecção de Artesanatos 
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Oficina Corpo e Mente

te 

 

 Oficina Corpo e Mente 

Oficina de Percussão 
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Grupo Família 

 

Grupo Qualidade de Vida 
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