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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo durante o mês de Maio. Trata-se de uma estratégia para 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 / 89235524 

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

Executora: IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 
PRISCILA CRISTINA LINHARES DE 

CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO 

SOCIAL 
ELISANGELA VICTOR 

TÉCNICO EM SERVIÇO 

SOCIAL 
HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE 

VIDA 
ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL RIVERSON JOSÉ DE MELO VICENTE 
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EDUCADOR SOCIAL 
DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE 

MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLÁUDIA LIMA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA OSVALDO JOSE DA SILVA 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

VIGIA JOSÉ ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA SILVIO GOMES DA SILVA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICOLOGA / ASSISTENTE SOCIAL LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Café da manhã Café da manhã 
Café da 
manhã 

08h às 9h 

Café da 
manhã 

08h às 9h 

9h às 10h 
Grupo 

Despertar 
T.Q.V  - Anne 

Grupo 
Informativo 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Hellen. 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
9h às 10h 

Grupo Despertar 
Téc. Social em 
Serviço social - 

Hellen 

Grupo 
Prevenção 

Téc. Social em 
Psicologia - 

Denise. 

Visitas 
09n às 12h 

Visitas 
9h às 12h 

10h às 
10:30 

Horário livre Horário livre Intervalo Horário livre Horário livre 

Horário Livre 
10:30 às 

11:30 

MUTIRÃO 
Técnico Social, 

Educador e 
Lucicleide – 

ASG. 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

OFICINA DE 
CULINÁRIA 
Facilitadora 

Patrícia 
10h15 às 12h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 2 

(10h30min ás 
12h) 

OFICINA COM 
EDUCADOR – 1 

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 14h às 
15h 

OFICINA COM 
EDUCADOR - 1 

Oficina 
Expressão 

Musical 
Educador 
Riverson 

(14h30 ás 15h30) 

Assembléia 
(Quinzenal) 

Grupo Qualidade 
de Vida 

Téc. Qualidade de 
Vida - Anne. 

 
Horário Livre 

15h às 
15:30h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h às 
17h 

Grupo 
Cidadania 

Téc. Social em 
Serviço Social - 

Alexsandra. 

Grupo 
Expressão 

Téc. Social em 
Psicologia. 

Cristina. 
 

Reunião Técnica 
Das 16h às 20h 

 

Reunião de 
Família 

15 ás 16h 
 

ATIVIDADE 
EXTERNA 

Futebol da Praia 
EDUCADOR 
15h30 às 17h 

Horário livre 

Visitas 
14h às 17h 

17h às 
18h 

Horário Livre Horário livre Horário livre 

18h às 
19h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h às 
21h 

Grupo 
Comissões 

 
20h ás 21h 

Reunião da 
Equipe do Turno 
noturno com a 

Supervisão - 19h 
às 20h; 

Horário Livre Horário Livre Horário Livre 
Horário 

Livre 
19h às 21h 

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 
Debate 

Edudador 
21:30 às 22:50h 

Horário 
Livre 

21:30 às 
22:50h 

23h Recolher Recolher Recolher Recolher 
Recolher 

00:00 
Recolher 

00:00 
23h 

 

 

 

 

5.1 GRUPO DESPERTAR  
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Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Hellen Ramos e Anne Verçosa. 

Objetivo Geral: Trabalhar temáticas referentes à motivação e incentivo aos 

participantes em seu processo de acompanhamento no serviço, estimulando-os a 

reflexão sobre experiências singulares e coletivas. 

 

Data: 04/05/2015 

Facilitador: Hellen Ramos 

Atividade Realizada: Realizada conversa sobre a responsabilidade assumida nas 

saídas planejadas em seus PIAS, tendo em vista as recentes chegadas fora de horário 

previsto.  

Objetivo: Provocar reflexão sobre a temática responsabilidade e convívio. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Os usuários foram pouco participativos, demonstrando incomodo com o 

assunto abordado. 

 

Data: 07/05/2015 

Facilitador: DENISE DE FARO FERNANDES 

Atividade realizada: realizada uma conversa com os participantes sobre o 

objetivo das saídas e horário de retorno para os encaminhamentos aos serviços 

da rede, visto que o momento estava sendo utilizado por alguns para o uso de 

substâncias psicoativas, fugindo do planejamento realizado. Destacamos ainda 

que as saídas para o uso de SPA´s poderiam ser também articuladas dentro de 

seus planejamentos individuais.  

Objetivo: Reflexão sobre planejamento individual, projetos e estratégias de uso. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa e texto de reflexão 

Avaliação: os usuários concluíram que realmente estão fazendo mau uso 

dessas saídas, utilizando-as em sua maioria para fazer uso de SPA, 

descumprindo assim com o planejamento. O grande grupo se comprometeu 

cuidar melhor destas saídas, a fim de não fugir do pré-acordado.  

 

Data: 11/05/2015  

Facilitadora: Anne Cristina  
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Atividade realizada: realizada uma técnica de dinâmica de grupo, onde solicitamos que 

os participantes desenhassem um rosto com apenas olhos e nariz. Em seguida, que 

desenhasse uma boca cheia de dentes, o pescoço e um tronco. Sempre ressaltando 

que não se poderia tirar o lápis ou caneta do papel. Ao término, pedi que todos parassem 

de desenhar e observassem o desenho. 

Objetivo: mostrar que todos passam por situações e dificuldades diversas, porém com 

visões de mundo diferentes, por este motivo devemos respeitar o ponto de vista do 

outro. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício, lápis ou caneta. 

Avaliação: Todos os usuários perceberam que cada pessoa tem uma forma de pensar 

diferente e que todos  tem que respeita o espaço e o momento de cada um. 

 

Data: 14/05/2015 

Facilitador: Hellen Ramos 

Atividade Realizada: Retorno sobre reivindicações feitas em Assembléia do dia 

anterior, referente a possibilidade de adiantamento do horário de abertura da casa pela 

manhã e formato e hora das ligações telefônicas (recebidas e efetuadas). Realizada 

conversa de sensibilização quanto ao volume do equipamento de som, em especial em 

determinados horários, assim como forma de distribuição de toalhas e lençóis. Iniciada 

mobilização para Festa de São João, com data prevista para 17/06/2015. 

Objetivo: Incentivar a participação dos usuários no processo de organização do espaço, 

garantindo que exista boa convivência tanto entre o grupo, quanto com a equipe.  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: os participantes colocam seus incômodos, alavancando a discussão quanto 

à necessidade de maior organização pessoal. A maioria concorda no que diz respeito 

ao uso do som e horário de abertura da casa. 

 

 

Data: 18/05/2015 

Facilitador: Anne Cristina  

Atividade realizada: realizada uma roda de conversa sobre a importância da 

participação nos grupos durante as atividades ofertadas. 

 Objetivo: refletir com os participantes sobre as regras do serviço e seus respectivos 

objetivos. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 
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Avaliação: os usuários conseguiram perceber a importância da participação nos grupos 

e a  organização do espaço . 

 

Data: 21/05/2015 

Facilitador: Denise de Faro Fernandes 

Atividade realizada: Nesse encontro apresentamos para os usuários a proposta 

da AMBA – Associação de Moradores de Buenos Aires, sobre cursos 

profissionalizantes (Serralheiro e Manutenção de Piscina). Foi conversado sobre 

os requisitos para poderem se inscrever nos cursos.  

Objetivo: Apresentar os cursos da AMBA para os participantes.  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: a maioria dos participantes ficaram motivados, e outros 

decepcionados frente a esta possibilidade de ingressarem em cursos e 

posteriormente serem inseridos no mercado de trabalho, porque não 

contemplavam a escolaridade exigida.   

 

Data :  25/05/2015  

Facilitadora : Anne Cristina  

Atividade realizada: Foi entregue um pedaço de papel para cada participante e pedido 

que desenhasse a mão direita e a mão esquerda. Em cada dedo da mão direita escreve-

se uma qualidade e na esquerda um defeito.  Dando um tempo de em torno 10 minutos 

para a atividade. Ao final, cada participante apresentou a sua produção e todos 

dialogaram de acordo com o que cada um escreveu.  

Objetivo: Discutir que é muito mas fácil falar das características dos outros do que de 

nós mesmos e que todos possuem qualidades e defeitos, porém temos que nos 

respeitarmos e priorizarmos nossas qualidades. 

Ferramentas metodológicas: técnica de dinâmica de grupo e roda de diálogo. 

Avaliação: Os usuários refletiram positivamente e falaram bastante sobre o 

respeito que cada um deve que ter com o próximo. 

 

5.2  GRUPO DE USUÁRIOS DE REFERÊNCIA (UR’s)  

 

Facilitadores: Denise de Faro Fernandes, Hellen Ramos, Cristina Chagas e Elizangela. 
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Objetivo Geral: Reunir os usuários de referência, buscando tratar de assuntos 

pertinentes a condução dos seus Planos Individuais de Acompanhamento, em pequeno 

grupo, buscando ainda diluir e mediar possíveis conflitos e motivar reflexões do 

cotidiano. 

 

Data: 14/05//2015 

Facilitador: Hellen Susy da Silva Ramos 

Atividade realizada: Grupo iniciado sendo repassadas informações sobre cursos 

disponibilizados pelo Coletivo Coca-Cola, onde todos que participaram se interessaram, 

porém, esbarraram na exigência da escolaridade. Apenas um de adequou se adequou 

à exigências de escolaridade. Também foram trazidas questões mais urgentes quanto 

a encaminhamentos de saúde. Feito esclarecimento sobre as prioridades para utilização 

do carro, sempre reforçando a garantia de suas autonomias.   

Objetivo: Divulgar inscrições para cursos profissionalizantes. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Foi percebido grande interesse no processo de qualificação profissional, 

porém continuamos a encontrar dificuldades no que tange a exigência do alto nível de 

escolaridade. Provocação da importância da retomada aos estudos. 

 

Data: 14/05/2015 

Facilitador: DENISE DE FARO FERNANDES 

Atividade realizada: Foi realizada uma roda de conversa com os usuários sobre 

o Coletivo Coca-cola, a fim de informá-los sobre os cursos oferecidos para 

aqueles que possuíam ensino médio. Em seguida, foi conversado sobre as 

demandas de saúde para eu em seguida fossem repassadas para a TQV. Dentre 

as demandas surgiram às necessidades de encaminhamentos para odontologia 

e CTA.  

Objetivo: Divulgar inscrições para cursos profissionalizantes e sobre demandas 

de saúde  

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Apenas uma usuária, deste pequeno grupo, pode ser encaminhada 

para o Projeto Coletivo Coca-cola devido a seu grau de escolaridade.  

 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

9 

 

Data: 23/05/2015 

Facilitadora: CRISTINA CHAGAS 

Atividade realizada: Reunião dos usuários com a técnica que os acompanha, 

visando uma escuta em grupo de demandas da rotina quanto às questões 

relacionais; participação nos grupos e as regras de convivência. 

Objetivo: Repassado cursos de Serralheiro e de manutenção de piscina, 

oferecido pelo Coletivo Coca-cola e pela Associação de Moradores de um Bairro 

em Jaboatão; tratada a importância dos grupos no processo de mudança e a 

superação em situações de conflitos relacionais. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Dentre os presentes, apenas três se interessaram em realizar o 

curso de serralheiro. Acordado contato com a instituição. 

 

Data: 25/05/2015 

Facilitadora: ELISANGELA VICTOR 

Atividade realizada: Reunião dos usuários com a técnica que os acompanha, 

visando uma escuta em grupo de demandas da rotina quanto às questões 

relacionais; respeito, brincadeiras, participação nos grupos e as regras de 

convivência. 

Objetivo: Repassar a importância de seguir com os planejamentos, dando 

ênfase ao processo de mudança e estratégias em situações de conflitos 

relacionais e interpessoais. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: foi um bom momento de reflexão, propício para repensar 

comportamentos, mudanças e planejamento quanto projeto de vida. 

 

5.3 GRUPO FAMÍLIA 

 

Facilitadoras: CRISTINA CHAGAS E ELIZANGELA VÍCTOR 

Objetivo Geral: Favorecer o processo de integração entre Família e Usuários 

do Programa Atitude com estimulo ao cuidado, prevenção e a melhoria da 

qualidade de vida.    
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Data: 07/05/2015  

Facilitador: Elisangela Victor da Silva 

Atividade realizada: exibida reportagem com Sandra Annemberg sobre as 

condições sub-humanas das pessoas que vivem em situação de rua. Ao término 

do grupo foi exibido um vídeo com o titulo: Uma carta para um filho, abordando 

a relação maternal, já que estávamos às vésperas do dia das mães.   

Objetivo: Favorecer o processo de desenvolvimento, aprendizado e valorização 

do outro. 

Ferramentas metodológicas: data show, nootebook, roda de conversa e 

debate. 

Avaliação: Observamos momento de bastante impacto, onde os participantes 

compararam o momento atual com o que já haviam sofrido no passado antes de 

conhecer o Programa. 

Tivemos a presença apenas de uma mãe. Ao término, a mesma leu versos de 

um texto e todos os usuários ficaram emocionados. 

O grupo sugeriu para os próximos encontros a abordagem dos temas: 

importância da união em família e a ausência familiar. 

 

Data: 14/05/2015  

Facilitadora: Elisangela Victor da Silva 

Atividade realizada: Exibido um filme de desenho animado sobre a família de 

Snoop, com Título “Reunião em Família”. Abordando a importância de estarem 

todos juntos, unidos.  

Objetivo: Aprender a viver no coletivo, respeitando e valorizando o outro, 

favorecendo seu processo de desenvolvimento. 

Ferramentas metodológicas: data show, notebook, roda de conversa e debate. 

Avaliação: Momento positivo, onde foi observado pelos participantes nas 

relações familiares, é preciso haver consonância, união, respeito e que a união 

faz a força.  

 

Data: 21/05/2015 
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Facilitadora: CRISTINA CHAGAS 

Atividade realizada: exibido um filme em curta metragem, sobre questão 

relacional dentro do contexto familiar, porém enfatizando o sentimento de 

'saudade', como solicitado em outro momento grupal. 

Objetivo: Sensibilização sobre o desejo de retorno ao meio familiar e trabalhar 

o sentimento de saudade das pessoas importantes. 

Ferramentas metodológicas: Filme abstraído pela internet chamado "Reunião 

em família", utilização do data show para facilitar a visualização. 

Avaliação: Sensibilização de alguns usuários ao falarem de lembranças da 

época da infância quando conviviam afetuosamente com seus familiares e de 

conflitos ocorridos com parentes decorrentes do envolvimento com as drogas.  

 

Data: 28/05/2015  

Facilitador: Elisangela Victor da Silva 

Atividade realizada: Uma reportagem que exibe o drama de uma família que 

tem um filho de 11 anos de idade, que faz uso intenso de SPAs e é ameaçado 

de morte.  

Objetivo: Refletir a angústia sofrida pela família que não sabe muitas vezes 

como proceder quando um familiar se envolve com o uso ou abuso de drogas. 

Ferramentas metodológicas: data show, notebook, roda de conversa e debate. 

Avaliação: Reflexão sobre relação familiar e os prejuízos decorrentes do uso 

abusivo de SPA´s, trazendo a tona também o sentido para uma vida futura com 

novos objetivos e oportunidades. 

 

 

 

5.4 GRUPO CIDADANIA 

 

Facilitadora: ELISANGELA VICTOR 

Objetivo Geral: Realizar atividades que motivem o exercício da cidadania, o 

empoderamento político, a participação em espaços de controle social e o 
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desenvolvimento da autonomia a partir do conhecimento dos direitos vigentes 

em nossa constituição. 

 

Data: 11/05/2015 

Atividade realizada: Foi exibido um vídeo a Luta Antimanicomial, a 

precariedade, os maus tratos, as más condições que os pacientes eram tratados, 

a importância do apoio familiar, a criação e importâncias dos equipamentos 

substitutivos, como CAPS. Dando ênfase ao dia 18 de Maio – Dia da Luta 

Antimanicomial. 

Ferramentas metodológicas: data show, nootbook, roda de conversa e debate. 

Avaliação: Os usuários no momento inicial ficaram todos espantados, devido à 

forma de tratamento que os pacientes recebiam no modelo manicomial de 

tratamento.  

Foi um momento produtivo, onde todos os participantes interagiram e 

compreenderam a importância do Movimento Antimanicomial e dos 

equipamentos substitutivos da rede de cuidado. 

 

Data: 18/05/2015  

Atividade realizada: Exibição de aula do Tele curso Brasil, explanando a 

importância dos direitos eleitorais e a democracia seguido de roda de diálogo 

sobre o tema.  

Objetivo: Favorecer a reflexão a acerca da democracia, o processo de escolhas 

em relação ao plebiscito e as consequências e virtudes de uma votação. 

Ferramentas metodológicas: data show, nootebook, roda de conversa e 

debate. 

Avaliação: Foi muito positivo, todos interagiram de forma  e  solicitaram um 

grupo sobre as normas e regras do Centro, abordando Direitos e Deveres.  

 

 

5.5 GRUPO EXPRESSÃO 

 

Facilitadora: CRISTINA CHAGAS 
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Objetivo Geral: Facilitar o processo de reflexão sobre a vida, a expressão de 

sentimentos, emoção e sensibilização dentro do desejo individual para a construção da 

mudança de qualidade de vida de cada um. 

 

Data: 05/05/2015  

Atividade realizada: Trabalhamos uma técnica de dinâmica de grupo sobre a 

"Autobiografia", na qual os usuários falaram um pouco sobre suas histórias de 

vida, a escolha dos nomes, a fase infantil, a adolescência e o início da relação 

com as drogas. 

Objetivo: Favorecer o processo de autonomia em relação ao planejamento de 

vida e a percepção de aspectos facilitadores e os prejudiciais. 

Ferramentas metodológicas: Técnica de dinâmica de grupo, foi entregue uma 

folha com perguntas abertas dentro da proposta para a elaboração da 

autobiografia e lápis. Em seguida os usuários falaram suas experiências. 

Avaliação: A dinâmica provocou um clima de emoção quando alguns 

participantes trouxeram saudades de momentos em família e falaram das 

consequências negativas em suas vidas após o consumo de drogas.  

 

Data: 12/05/2015 

Atividade realizada: Exibido o filme: "Bicho de Sete Cabeças", o qual aborda a 

Reforma Psiquiátrica na contemporaneidade. 

Objetivo: Despertar a sensibilização do processo de mudança no âmbito do 

cuidado as pessoas em sofrimento mental; conhecimento dos dispositivos 

substitutivos, como os Centros de Atenção psicossocial. 

Ferramenta metodológica: Filme obtido pela internet e reproduzido através do 

Data show seguido de debate sobre o tema. 

Avaliação: Os usuários trouxeram em seus discursos o sentimento de 

indignação diante do tratamento oferecido no modelo manicomial, no passado, 

à população que sofria e algum transtorno mental. Alguns referiram conhecer 

alguém vítima daquele tipo de tratamento. 

 

Data:19/05/2015 
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Atividade realizada: Foi desenvolvida uma dinâmica de grupo com 

característica lúdica, chamada “O QUE É O QUE É". Exibida através de slides, 

as perguntas com conteúdos diversos temas, para que adivinhassem a resposta.  

Objetivo: Favorecer a sensibilização para o exercício do respeito mútuo; 

trabalhar questões cognitivas; aspectos sobre a atenção, concentração e nível 

de tolerância. 

Ferramenta metodológica: Exibição em forma de slides, através do notebook 

e data show. 

Avaliação: Os usuários denotaram posturas de comprometimento com a 

proposta do grupo, surgindo um clima de descontração, alegria, motivação e boa 

interação entre os participantes. 

 

Data: 26/05/2015 

Atividade realizada: Foram exibidos filmes em curta metragem explorando o 

tema: Dia mundial sem Tabaco, o qual foi trabalhado nos meios de comunicação, 

procurando sensibilizar a população quanto aos malefícios causados pelo 

consumo do tabaco. 

Objetivo: Proporcionado o conhecimento sobre os prejuízos do consumo do 

tabaco na saúde física e mental, a proposta do tratamento que se fixa na 

abstinência da droga e os benefícios obtidos quando se para de fumar. 

Avaliação: Tivemos um grupo bastante interessado pela questão do tabagismo. 

Os usuários denotaram o desejo em continuar fumando, apesar das informações 

fornecidas, por não estarem, no momento a busca da abstinência do tabaco. 

 

5.6 GRUPO INFORMATIVO 

 

Facilitadora: Hellen Susy da Silva Ramos 

Objetivo Geral: Trabalhar temas contemplando questões da atualidade, mídia, 

datas comemorativas e ainda temas sugeridos pelos participantes, na 

perspectiva de que seja acentuado o senso crítico através da busca pelo 

conhecimento.  
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Data: 08/05/2015 

Atividade realizada: Foi solicitado que o grande grupo se dividisse em 04 subgrupos, 

sendo então distribuído um caderno de jornal e outro de rascunho para cada um, de 

forma que discutissem e selecionassem as noticias de maior importância, colando e/ou 

escrevendo em seus cadernos de rascunho. Em seguida, cada grupo apresentou as 

matérias selecionadas. 

Objetivo: Discutir temas da atualidade, desenvolvendo o senso crítico. 

Ferramentas metodológicas: Trabalhos em grupo, com utilização de jornais do dia, 

tesoura, fita adesiva e cadernos de rascunho. 

Avaliação: Os usuários verbalizaram gostar de tal formato, referindo ainda a 

necessidade de precisar estar discutindo diversos temas, para que assim possam se 

integrar a sociedade. Foram bastante participativos na atividade.  

 

Data: 12/05/2015 

Atividade realizada: Trabalhamos novamente em grupo e com o uso de jornais, sendo 

solicitado desta vez que selecionassem notícias relacionadas ao uso de drogas e 

violência.  

Objetivo: Discutir temas da atualidade, despertando a seletividade e as diversas formas 

de interpretação despertadas. 

Ferramentas metodológicas: Trabalhos em grupo, com utilização de notícias jornais 

do dia, tesoura, cola e cadernos de rascunho. 

Avaliação: Os usuários iniciaram a pesquisa com dificuldades em fazer a relação das 

notícias com a temática solicitada, foram desenvolvendo melhor com o decorrer da 

discussão. Apresentaram matérias relacionadas ao tráfico de drogas, violência, 

preconceito, presídios, situação de rua e outros. 

 

Data: 26/05/2015 

Atividade realizada: Exibição do documentário “Redução não é a solução”, sendo 

iniciado trabalho sobre a Redução (ou não) da Maioridade Penal. Em seguida foi 

realizado debate sobre o tema. Ao término do grupo, foram identificados pelo grupo mais 

dois usuários para participação no Fórum Metropolitano de Pessoas em Situação de 

Rua, com data para acontecer em 28/05/2015. 

Objetivo: Despertar o interesse pela temática, com esclarecimentos e incentivo para 

que se tornem formadores de opinião. 

Ferramentas metodológicas: Utilização de Televisão e DVD, encerrando com debate. 
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Avaliação: Observamos grande interesse do grupo, visto que muitos se identificam com 

a temática. A maioria se coloca contra a redução da maioridade penal, trazendo 

discussões sobre a melhoria da educação e péssimas condições dos presídios. Porém, 

alguns se colocam a favor, colocando o conhecimento de alguns adolescentes autores 

de crimes bárbaros, dentro das próprias comunidades. Acordada continuidade da 

temática no próximo grupo. 

 

1.1 GRUPO DE PREVENÇÃO A RECAÍDAS 

 

Facilitadora: DENISE DE FARO FERNANDES 

Objetivo Geral: Motivar a reflexão dos participantes acerca da importância de adotar 

estratégias de prevenção de lapsos e recaídas quanto ao uso de SPA´s.  

 

Data: 07/05/2015 

Atividade realizada: Neste encontro foram apresentadas duas técnicas para 

trabalhar prevenção de recaída. Importante ressaltar que essas técnicas foram 

inspiradas no livro Prevenção de Recaídas. A primeira foi a Escala de Motivação 

e a segunda a Balança de Vantagem e Desvantagem. A primeira técnica 

consistia em aferir o grau de motivação para cada usuário se perceber em 

relação ao seu desejo de deixar sua condição de adicto. A segunda consistia em 

pedir que cada usuário construísse uma tabela sobre as vantagens de continuar 

fazendo uso de SPA e as desvantagens de continuar fazendo uso de SPA. A 

proposta era que os próprios usuários pudesse se avaliar.   

Objetivo: Trabalhar técnicas de prevenção de recaídas, sendo elas Escala de 

Motivação e Balança de Vantagens e Desvantagens.  

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel e caneta 

Avaliação: os usuários apresentaram um pouco de dificuldade em avaliar-se em 

relação ao seu grau de motivação para cessar o uso de SPA, mas conseguiram 

construir a Balança de Vantagens e Desvantagens de continuar fazendo uso de 

SPA com facilidade.   

 

Data: 15/05/2015 
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Atividade realizada: Neste encontro foram trabalhadas as saídas programadas 

que os usuários planejaram no Atendimento do PIA junto a sua TR. A proposta 

era que, individualmente, relembrassem as saídas que usufruíram durante a 

semana, tenham sido elas para tratar de assuntos referentes à saúde, 

documentação, educação e lazer. Após relembrá-las, deveriam avaliar se 

conseguiram cumprir com o acordado e se, neste percurso, sentiram desejo de 

fazer uso de SPA e como reagiram frente a essa vontade.    

Objetivo: conversar e avaliar as saídas programadas na construção de seus 

PIAS 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa, papel e caneta.   

Avaliação: Os usuários tiveram maior facilidade em conversar no grande grupo 

sobre as saídas onde foram exitosos, do que se colocar diante de todos sobre 

seus percalços. Todavia, o grande grupo conseguiu fazer uma boa reflexão de 

que, muitos não estavam conseguindo cumprir com o próprio planejamento. 

 

Data: 22/05/2015 

Atividade realizada: Neste grupo foi trabalhado um questionário proposto pelo 

livro Prevenção de Recaídas, sendo ele o Questionário para lidar com a 

abstinência. A proposta era que cada um pudesse preencher o questionário e 

trazer seus pontos fracos no grande grupo.     

Objetivo: aplicar o questionário com o grupo a fim de evitar lapsos ou recaídas. 

Ferramentas metodológicas: Roda de conversa, papel e caneta.   

Avaliação: Os participantes conseguiram preencher o questionário sem 

dificuldade. A maioria trouxe, como pontos fracos, questionamentos similares, 

como por exemplo a dificuldade em cumprir com o aquilo que foi planejado e 

também   a dificuldade em lidar com a ausência ou afastamento da família.  

 

Data: 28/05/2015 

Atividade realizada: Foi apresentado um vídeo, do Programa Mais Ação Saúde, 

retirado do Youtube, sobre Prevenção de Recaída. A proposta foi conversar com 

os usuários sobre os passos para iniciar uma recuperação da dependência 

química e conversar sobre as estratégias para identificar e evitar um processo 
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de recaída. Importante salientar que foi exibido apenas metade do vídeo, por 

causa do debate realizado com os usuários sobre a temática. A segunda parte 

ficou reservada para o próximo encontro.  

Objetivo: Apresentar o vídeo do Programa Mais Ação Saúde 

Ferramentas metodológicas: Data Show e Debate 

Avaliação: os usuários gostaram bastante do conteúdo do vídeo, no entanto, 

devido ao tempo o mesmo precisou ser interrompido, tendo vista que já havia 

cessado o horário do grupo. Conversaram sobre os indícios de um processo de 

recaída, onde cada participante pode se auto avaliar e identificar, para si, os 

gatilhos e situações emocionais que o levam diretamente para um lapso ou 

recaída.  

 

5.7 GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

 

Facilitadora: ANNE CRISTINA VERÇOSA 

Objetivo Geral: Estimular os participantes a reflexão a cerca da qualidade e estilo de 

vida, motivando o exercício de hábitos saudáveis, valorizando assim a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças / agravos. 

 

Data: 07 e 14/05/2015  

Temas: Tipos de complexo vitamínicos. VITAMINAS A, VITAMINA B e VITAMINA C. 

Atividade realizada: Foi falado a respeito das vitaminas e quais os tipos existentes nos 

alimentos que consumimos diariamente. 

Objetivo: Fazer com que os usuários compreendam a necessidade de uma alimentação 

balanceada para o seu organismo, para a obtenção dos nutrientes indispensáveis para 

as suas funções vitais, incluindo o crescimento, movimento, reprodução e manutenção 

da temperatura do corpo. 

Ferramentas metodológicas: Data Show e debate em grupo.  

Avaliação: Foi bastante produtivo, no momento foram esclarecidas  varias  duvidas  

sobre cada tipo de vitamina e a necessidade de cada uma delas  para o bom 

funcionamento do organismo. Alguns se surpreenderam com o poder das vitaminas  

citadas  da prevenção de doenças. 

 

Data: 21 e 28/05/15 
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Temas: Alimentação e Saúde. 

Atividade realizada: Foi falado sobre os alimentos que são oferecidos no espaço, a 

importância do cardápio proposto pela nutricionista e também o combate ao desperdício 

de alimentos.    

Objetivo: Mostrar como alimentação se reflete na saúde. Necessidade de adotar um 

estilo de vida saudável, além de prevenir doenças, contribuindo para se alcançar o 

equilíbrio de que precisamos.    

Ferramentas metodológicas: Data Show e debate em grupo e exibição de vídeo. 

Avaliação: O grupo fez alguns questionamentos sobre as vitaminas  e nutrientes 

existentes nos alimentos ofertados pelo serviço. 

 

5.8 Oficina: Cine- Debate 

Facilitador: Edvan e Cristiane.  

Objetivo Geral: Este grupo pretende trabalhar a partir da exibição de vídeos temas da 

atualidade, utilizando o filme como ferramenta para reflexões e provocando 

questionamentos e debates de diversos temas de cunho humanista e social.       

 

Data: 16/05/2015 

Atividade realizada: Exibição do filme “A história das coisas”. com o caráter de 

reflexão sobre o sistema da cadeia de produção dos produtos que são consumidos, o 

impacto em nossas vidas e no meio ambiente.  

Objetivo: Debate com caráter de reflexão sobre o sistema da cadeia de produção dos 

produtos que são consumidos, o impacto em nossas vidas e no meio ambiente.  

Ferramentas metodológicas: Data show, roda de conversa e tempestades de ideias.  

Avaliação: os participantes gostaram do documentário e solicitaram outras exibições a 

cerda do tema. Como facilitadores, gostaríamos de expor a satisfação em conduzir tal 

atividade, principalmente pela empolgação de todos.    

 

5.9 OFICINA DE 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. 
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Data: 05/05/2015 

Atividade realizada: Leitura de um texto sobre: “DIVERSIDADES”, em seguida, 

realizada uma técnica de dinâmica de grupo de relaxamento. Enquanto tocava uma 

canção os usuários falavam dos seus sentimentos, arrependimentos, desejos, sonhos 

e etc.  

Objetivo: Trabalhar o respeito à diversidade das características humanas e estratégias 

para uma boa integração do grupo. 

Ferramentas metodológicas: Técnica de dinâmica de grupo, roda de conversa e 

leitura de texto. 

Avaliação: houve boa concentração dos participantes, onde puderam também trabalhar 

de forma lúdica as situações conflituosas em um espaço coletivo.  

 

Data: 07/05/2015 

Atividade realizada: apresentação, conhecimento e nome de todos os instrumentos de 

percussão. 

Objetivo: Repensar estratégias, estímulo à criatividade e prazer com o ritmo da 

percussão.   

Ferramentas metodológicas: O instrumento da percussão, Roda de conversa e 

dinâmica de grupo. 

Avaliação: os participantes gostaram da atividade e se divertiram em aprender um 

pouco dos ritmos dos instrumentos. Essa dinâmica foi de bastante entrosamento. 

 

Data: 11/05/2015 

Atividade realizada: Rever os toques que foram trabalhados na semana anterior. 

Objetivo: estímulo à criatividade e prazer com o ritmo da percussão.   

Ferramentas metodológicas: Os instrumentos da percussão, técnica de dinâmica de 

grupo e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários estão todos se empenhando nas atividades de percussão, e o 

ajudando também uns aos outros. 

 

Data: 19/05/2015 

Atividade realizada: realizada uma conversa, planejamento e distribuição de tarefas 

com os participantes sobre o momento de festividade Junina.  

Objetivo: Preparação para Festa de são João. 

Ferramentas metodológicas: Roda de Conversa e técnica de dinâmica de grupo. 
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Avaliação: os participantes valorizam o momento e a  importância do planejamento 

para um resultado positivo. 

 

Data: 21/05/2015 

Atividade realizada: ensaio da percussão e técnica de dinâmica de grupo. 

Objetivo: Desenvolvimento dos toques e ensaio para apresentações externas e 

internas. 

Ferramentas metodológicas: Os instrumentos da percussão, técnica de dinâmica de 

grupo e roda de conversa. 

Avaliação: Os participantes mostram com desempenho nas atividades de percussão. 

 

5.10 Oficina: Esporte e Lazer  

Facilitador: Cristiano Silva, Márcia e Riverson. 

Objetivo Geral: Estimular a atividade física e esportiva aproveitando as potencialidades 

já existentes nos participantes do grupo e utilizando o ambiente da praia para a 

execução das atividades. 

 

Data: 08, 15, 22 e 29/05/2015. 

Atividade realizada: Futebol, jogos e corrida. 

Objetivo: Liberar tensões adquiridas na vivência diária. 

Ferramentas metodológicas: Bola, cone e roda de conversa. 

Avaliação: Momento prazeroso e de descontração durante toda atividade, porém ainda 

com algumas intervenções quanto o comportamento de alguns participantes durante o 

percurso da praia (ida e volta). 

 

 

 

 

 

5.11 OFICINA DE CAPOEIRA 

 

Facilitadora: Márcia Maria  

Objetivo geral: estimular a pratica de atividades físicas através da arte capoeira e seu 

conhecimento teórico e pratico, valorizando a autoestima dos participantes. 
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Data: 08/05/15 

Atividade realizada: aula passeio para a Praça do Carmo e Olinda e atividade de 

dança.  Trabalhamos a pratica da capoeira em forma de roda, como também sua origem. 

Realizamos em seguida aula pratica de capoeira e percussão. 

Objetivo: conhecer novos espaços e vivência  prática da capoeira ao ar livre.  

Ferramenta metodológica: instrumentos percussivos, roda de conversa, berimbau, 

alfaias caixas, baquetas, pandeiro e caixa de som. 

Avaliação: Houve boa participação, porém ainda observamos dificuldade na evolução 

da coordenação motora. 

  

Data: 12 e 14/05/15  

Atividade realizada: Exibição do vídeo “Amistard”. Logo em seguida, abrimos espaço 

para debate sobre o dia 13 DE MAIO – “13 de maio não é dia de negro”, reflexões a 

cerca do processo abolicionista no Brasil, com cartazes confeccionados 

(personalizados) pelos usuários. Esta atividade, por conta o tempo de duração do filme, 

precisou ser realizada em dois dias de oficina. 

Ferramenta metodológica: aparelho multimídia, cartolina, lápis, caneta, borracha, 

régua e roda de conversa. 

Avaliação: o tema teve boa aceitação, porém observamos que os participantes 

desconheciam a verdadeira historia do dia 13 de maio. A qualidade do som do caixa do 

computador dificultou o andamento da exibição do vídeo. Ressaltamos a importância de 

um espaço fechado para tal atividade. 

 

Data: 18/05/15 

Atividade realizada: foi trabalhado exercícios básicos de capoeira, esquivas e golpes 

de linhas. Em seguida abrimos para roda de cânticos, roda de treino e dinâmica de 

relaxamento. 

Objetivo: trabalhar a coordenação motora, plasticidade dos movimentos, interação na 

roda, tempo de esquivas e golpes. Trabalhamos ainda a resistência física, respiração e 

desenvolvimento na pratica de cânticos na   roda de capoeira. 

Ferramenta metodológica: música e berimbau. 

Avaliação: Compromisso e dedicação dos participantes durante as aulas, facilitando o 

andamento. 

 

Data: 22/05/15 
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Atividade realizada: exibição do filme ZUMBI DOS PALMARES, dando continuidade 

dos trabalhos sobre a escravização dos Negros no Brasil, da abolição e como isto 

repercute nos dias atuais.    

Ferramenta metodológica: aparelho multimídia e debate.  

 Avaliação: O debate foi bastante proveitoso, observamos os participantes bastante 

curiosos e com boas intervenções de fala. 

 

Data: 26/05/15 

Atividade realizada: aula de Maculelê. 

Objetivo: aprimorar os movimentos realizados desta dança. 

Ferramenta metodológica: baquetas, Cd’s 

AVALIAÇÃO: bom interesse e participantes na atividade, no entanto existe a 

necessidade de aprimorar os movimentos de maculele. 

 

 

Data: 28/05/15 

Atividade realizada: aquecimento com musicas, seguido da prática de movimentos 

básicos de capoeira. 

Objetivo: trazer outras formas prazerosas de aquecer o corpo através da musica.  

Ferramenta metodológica: CD´S.  

Avaliação: a atividade foi divertida, todos puderam se perceber quanto à dificuldade da 

resistência respiratória. Após a oficina, alguns sinalizaram a vontade de parar de fumar. 

5.12 OFICINA DE 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, 13, 20 e 27/05/15. 

Atividade realizada. Trabalhadas duas receitas por oficina: 01) Receitas de Pão Doce 

e Pão Salgado; 02) Torta Prestígio e Torta Salgada; 03) Coxinha de Frango com 

Catupiry e Torta de Limão; 04) Torta Tropical e Torta Salgada. 

Ferramentas metodológicas: Ingredientes, utensílios de cozinha, forno e fogão, luvas 

e toucas. 
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Avaliação: Observamos maior interesse, dedicação, aprendizado e interação dos 

participantes durante as atividades desenvolvidas.  

 

5.13 OFICINA DE EXPRESSÃO MUSICAL 

 

Facilitador: Riverson Vicente 

Objetivo geral: Desenvolver, a partir da linguagem da expressão musical a cultura e os 

potenciais de comunicação e criatividade, facilitando ainda a expressão de sentimentos 

através da música. 

 

 

Data: 05/05  

Atividade realizada: Ensaio do corpo percussivo e voz. 

Objetivo: Valorização da Música Popular Brasileira e melhor abordagem da cultura 

pernambucana. 

Ferramentas metodológicas: Passagem das músicas sertanejas nordestinas.  

Instrumentos utilizados: Alfaia, caixa, triângulo, ganzá. 

Avaliação: houve boa adesão e participação, observando ainda uma maior integração 

dos participantes. 

 

Data: 08/05 

Atividade realizada: Trabalho musical com o ritmo baião. 

Objetivo: Trazer para nossa realidade a importância da poesia nordestina na música e 

na vida contemporânea e em outros momentos da nossa história.. 

Ferramentas metodológicas: Passagem das músicas sertanejas nordestinas. 

Instrumentos utilizados: timbal, apito, alfaia, agogô.  

Avaliação: Bom aproveitamento em relação ao desenvolvimento e comprometimento 

dos usuários na elaboração do repertório. 

 

Data: 12/05 

Atividade realizada: Trabalho com os ritmos e as nuances do baque virado. 

Objetivo: Valorização da Música Popular Brasileira e melhor abordagem da cultura 

pernambucana.   
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Ferramentas metodológicas: Tocar alguns baques do maracatu para melhor 

compreensão da formula de compasso e suingue que envolve os ritmos brasileiros. 

Instrumentos utilizados: Alfaia, caixa clara, agogô, timbal. 

Avaliação: Percebemos uma boa evolução e desenvolvimento da coordenação motora. 

 

Data: 15/05 

Atividade realizada: Ensaio do corpo percussivo e voz. 

Objetivo: Trazer para nossa realidade a importância da poesia nordestina na música e 

na vida contemporânea e em outros momentos da nossa história. 

Ferramentas metodológicas: Passagem das músicas sertanejas nordestinas. 

Instrumentos Utilizados: alfaia, caixa-clara, agogô, timbal. 

Avaliação: Boa participação e evolução quanto  relacionamento entre os integrantes do 

grupo.  

 

 

Data: 19/05  

Atividade realizada: Escolha de repertório para ser apresentado nas festas juninas. 

Objetivo: Busca da identidade pernambucana, e valorização da Música Popular. 

Ferramentas metodológicas: busca realizada na internet com equipamentos 

eletrônicos do serviço, como: internet, notebook, papel e impressora. 

Avaliação: O grupo se mostrou bastante motivado e participativo construindo um bom 

repertório. 

 

Data: 22/05 

Atividade realizada: Ensaio do Trio Pé de Serra. 

Objetivo: Estimular a vivencia da música e da dança do coco. 

Ferramentas metodológicas: Passagem das músicas sertanejas nordestinas. 

Instrumentos utilizados: alfaia, caixa, triângulo, ganzá, pandeiro. 

Avaliação: Bom desenvolvimento e desempenho dos participantes. 

 

Data: 26 e 29/05 

Atividade realizada: Ensaio de voz e percussão com o ritmo Samba Reggae. 

Objetivo: Valorização da Música Popular Brasileira e melhor abordagem da cultura 

pernambucana  
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Ferramentas metodológicas: Passagem do ritmo do samba reggae. Instrumentos 

utilizados: Alfaia, caixa clara, timbal, microfone, caixa de som, apito, violão. 

Avaliação: Satisfatório desenvolvimento e comprometimento dos usuários na evolução 

e passagem do ritmo Samba Reggae.  

 

 

 

 

5.14 Oficinas Temáticas 

 

OFICINA DE BELEZA 

 

Facilitadores: Edvan e Cristiane  

Objetivo Geral: Promover a autoestima através do cuidado com a beleza.  

Atividade Realizada: Dia da beleza com a participação de uma cabeleireira profissional 

voluntária.  

 

Data: 25/05/2015 

Objetivo: Motivação e cuidado com a aparência e valorização da autoestima. 

Ferramentas metodológicas: tesoura, chapinha, navalha e secador de cabelo.  

Avaliação: Satisfação de todos os participantes em relação ao cuidado ofertado, alguns 

interagiram também oferecendo ajuda pois já tinham experiências  profissionais na área.      

 

 

OFICINA DE CONFECÇÃO DE CARTÕES E ARTESANATO 

 

Facilitadores: Edvan e Cristiane  

 

Data: 07/05/2015 

Atividade Realizada: confecção de cartões e artesanato com o objetivo de produzir 

lembranças a serem ofertadas aos familiares na comemoração do dia das mães.    

Facilitadores: Edvan e Cristiane  

Objetivo Geral: resgatar interesse de produção dos usuários através de confecção de 

cartões para homenagear pessoas queridas.      

Objetivo: presentear familiares importantes na história de vida de cada um. 
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Ferramentas metodológicas: material didático e material reciclado. 

Avaliação: dedicação e entusiasmo durante toda a atividade ofertada.    

 

 

 

  

Grupos Realizados Quantitativo Mensal  

Despertar 07 

Grupo de UR’s 04 

Prevenção de Recaídas 04 

Informativo 02 

Expressão 04 

Cidadania 03 

Qualidade de Vida 03 

Família 04 

Total de Grupos 30 

 

Oficinas realizados Quantitativo mensal  

Capoeira 10h 

Percussão 09h 

Culinária 16h 

Cine Atitude 02h 

Oficina de Beleza 03h 

Oficina de artesanato 02h 

Expressão Musical 08h 

Esporte e Lazer 06h 

Total de oficinas 56 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

  6.1. Família  

 

No tangente as famílias, foram realizados atendimentos para articulação 

de saídas programadas, mediação de conflitos, sensibilização para 

acompanhamento nos processos de cuidado, questões referentes a trabalho e 

entrega de currículos, relacionamentos afetivos dos usuários, comunicações de 

desligamento, incentivo as visitas, dentre outros. Destacamos grande número de 

demandas para tratamento de questões relacionadas à marcação e 

acompanhamento de consultas médicas do SUS, onde contamos também com 

os familiares para o acompanhamento dos usuários.  

 

Dentre as saídas, destacamos uma articulação de saída da usuária para 

retirara do beneficio do Bolsa Família, assim como para visitar a filha que está 

sobre a guarda da prima. Também a mediação de conflito realizada entre tia e 

sobrinho, quando a tia alimenta sentimento de culpabilidade do usuário por ter 

ido morar na casa de parentes devido ameaças sofridas em sua residência, a 

mediação foi necessária para desconstrução do conflito e aproximação dos 

vínculos afetivos. 

 

Registramos também a realização de visitas domiciliares, tendo sido 

uma no bairro do Alto Mandú, na cidade do Recife, objetivando conversar com o 

genitor do usuário que não conseguíamos contato telefônico. Outra com objetivo 

de sensibilizar a família para que a usuária possa retomar o convívio familiar nos 

finais de semana. Avaliamos tal visita como muito positiva, visto que pai e filha 

conversaram e se reaproximaram. A partir desse contato, a referida usuária 

conseguiu realizar duas saídas para a residência da família.  

 

Realizada também visita domiciliar em Gaibú – Cabo de Santo 

Agostinho, com o objetivo de promover a reaproximação familiar, avaliada como 
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bastante proveitosa, pois a irmã do usuário não sabia onde o mesmo de 

encontrava. A partir da visita  a mesma prontificou-se a colaborar com o 

acompanhamento, se abrindo também para a possibilidade do  irmão frequentar 

sua casa durante os finais de semana. Outras duas visitas foram feitas na cidade 

do Recife, sendo uma no bairro do Pacheco e outra em Casa Amarela, na 

Guabiraba, no entanto, apesar dos vínculos familiares fortalecidos, os usuários 

não puderam retornar para suas residências, devido ao risco de vida em 

decorrência de dívidas contraídas para o uso de crack, ambas as visitas com 

objetivo de incentivo ao acompanhamento nos seus processos de cuidado.  

.  

Importante ressaltar que a maioria dos atendimentos individuais e 

acolhimentos familiares foram realizados nos plantões dos finais de semana, 

durante os horários de visitas, visto que a maioria das famílias tem dificuldade 

em comparecer no serviço nos dias úteis, devido aos compromissos pessoais e 

de trabalho.  

 

6.2. Saúde  

 

Durante o mês de Maio foi realizado articulação com a rede da Secretaria de 

Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes com encaminhamentos ao CTA – 

Centro de Testagem e Aconselhamento, para medidas de prevenções DST S E AIDS,  

UBS, encaminhamentos para  clinico geral, dentista e UPAs. 

 

Tivemos um usuário iniciando em processo psicoterápico na Policlínica 

Carneiro Lins, no Bairro de Prazeres – Jaboatão – PE. 

 

No que diz respeito ao CAP’s ad, continuam sendo realizadas conversas 

periódicas sobre os acompanhamentos entre as equipes para estudos de caso, com 

destaque para um usuário que vem apresentando constantes recaídas e 

comportamento de boicote no seu processo de cuidado. 

 

Registramos os encaminhamentos de um usuário a Unidade de Saúde de sua 

comunidade, desencadeando um processo de fortalecimento com os serviços da região 
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em que será reinserido. Uma usuária inicia acompanhamento odontológico particular 

em clínica popular, com ajuda da família, para confecção de prótese. 

  

 6.3. Inserção sócio produtiva  

  

Neste período, quatro usuários tiveram inserção no mercado de trabalho 

informal. Salientamos que dois conseguiram trabalho temporário na área da 

construção civil, tendo um deles sido no Atacadista Hortifrutigranjeiro Verde Frut, 

no bairro de Candeias. O outro na obra de um galpão no bairro de Boa Viagem.  

 

Temos ainda um usuário que iniciou a venda, de seu próprio artesanato, 

na praia, tendo saídas semanais para esta finalidade. Dois já permaneciam 

exercendo tal atividade, porém um deles também está retomando sua profissão 

como pescador. Tivemos mais dois inseridos no mercado formal, sendo um 

como Auxiliar de Perecíveis no supermercado Todo Dia e o outro numa empresa 

de telefonia, como Cabista.  

        

Quatro usuários conseguiram efetivar inscrição no Projeto Coletivo 

Coca-Cola, que acontece na sede do Movimento Pro Criança de Jaboatão dos 

Guararapes, no curso de Varejo, com frequência de duas vezes por semana e 

duração prevista para dois meses.  

 

Dois usuários foram encaminhados para inscrição na agencia de 

trabalho, assim como estão tendo saídas para entrega de currículos. 

 

6.4. Cultura, esporte e lazer  

  

Incentivamos a produção cultural a partir da realização das oficinas de 

percussão, capoeira e expressão musical. No corrente mês os trabalhos foram voltados 

para os temas da cultura popular nordestina e pernambucana, além de também 

trabalharmos a identidade afro-brasileira. Damos destaque para a organização de 

apresentações com o grupo de percussão e grupo musical, que a partir do sucesso das 
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oficinas estão organizando apresentações externas e internas para comemoração dos 

festejos juninos.  

 

Houve ainda, como parte da programação das oficinas de capoeira, a 

realização de uma aula passeio em Olinda – Praça do Carmo e Alto da Sé, onde os 

participantes tiveram a oportunidade de vivenciar a prática da roda de capoeira ao ar 

livre e aproveitando também para fazer um passeio cultural na Sítio Histórico de Olinda. 

 

Valorizamos também as atividades de esporte, futebol, corrida, vôlei, realizadas 

uma vez por semana no espaço da praia, com o objetivo de promover o bem estar físico 

e mental dos usuários do serviço.  

 

Além disto, um usuário continua a fazer caminhadas matinais, com objetivo de 

emagrecer e melhorar sua qualidade de vida, atividade programada durante a 

construção do PIA junto ao técnico de referência. 

 

6.5. Educação  

 

Realizadas 04 visitas em escolas, onde duas foram na Escola Tereza 

D’Ávila, para articulação de matrícula no EJA, considerando ser a escola mais 

próxima do espaço, facilitando o trajeto dos usuários. Neste mês foram feitas 

quatro novas inserções na escola formal, sendo duas na referida escola e duas 

na Escola Paulino Menelau, todos matriculados no Programa para Educação de 

Jovens e Adultos (E.J.A.). Também foram realizadas visitas nas respectivas 

escolas objetivando o acompanhamento dos usuários em seu cotidiano escolar. 

 

Ressaltamos ainda que 03 usuários já estavam matriculados e permanecem  

estudando, porém 01 vem apresentando dificuldades no cumprimento dos 

planejamentos dessa saída, apesar de se encontrar em fase de conclusão do Ensino 

Médio. 

 

 

6.6. Assistência Social  
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Em parceria com o Centro POP – Recife, 08 usuários foram 

encaminhados a Foto Beleza, para retirada de fotografia 3x4, tendo por 

finalidade o resgate de suas documentações civis.   

 

Em parceria com a Casa da Cidadania do Recife, dois usuários 

solicitaram ofícios para dar entrada na 2ª via de sua Certidão de Nascimento, um 

no Cartório de Afogados, outro no Cartório do Arruda. Houve um 

encaminhamento para o CRAS PRAIAS, onde dois usuários se inscreveram no 

benefício do Bolsa Família. Importante ressaltar a articulação com a Junta Militar 

de Prazeres, onde 5 usuários conseguiram dar entrada na Reservista.  Também 

foi feita articulação com o Cartório Eleitoral de Prazeres, onde 6 usuários 

retiraram o documento de Título de Eleitor. Ainda neste período um usuário 

conseguiu retirar o CPF na Receita Federal de Jaboatão e dois usuários 

conseguiram dar entrada na 1º via de sua CTPS, no Balcão de Direitos de 

Jaboatão e um na 2ª via, no Expresso Cidadão do Parque 13 de Maio.  

 

Cinco usuários foram inscritos para seleção de obtenção da CNH 

(carteira nacional de habilitação) popular e seguem aguardando lista de 

selecionados. 

 

Foi feita 01 visita institucional no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, 

para dar continuidade ao Processo dos Impúberes da usuária acompanhada 

pelo Programa 

 

Registramos nova participação no Fórum Metropolitano da População em 

Situação de Rua, espaço de controle social e construção coletiva de estratégias para a 

reivindicação de direitos, com acompanhamento de dois usuários, que aconteceu na 

data de 28/05/2015, no antigo Colégio Nóbrega, devendo acontecer mensalmente.  

Acrescentamos que tal temática foi trabalhada durante todo o mês de abril. Os dois 

participaram ativamente, sugerindo aos organizadores maior simplicidade nos termos 

utilizados, para que assim, o público em situação de rua possa ter maior entendimento 

e interesse no evento.  
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Neste referido mês foi realizado ainda, o acompanhamento de um 

usuário até a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Jaboatão, tendo por 

finalidade de apresentar-se e para assinar um documento, pois se encontra 

respondendo processo referente a Lei Maria da Penha. 

 

6.7. Avanços e desafios  

 

Neste período podemos destacar como avanço as oportunidades de 

cursos profissionalizantes que os usuários receberam tanto pela AMBA 

(Associação de Moradores de Buenos Aires) quanto pelo Projeto Coletivo Coca-

Cola ressaltando que ainda passamos pela dificuldade quanto ao nível de 

escolaridade exigido, que foge do perfil escolar dos usuários atendidos. Também 

tivemos o recebimento de um questionário elaborado pela Secretaria, 

objetivando aferir o Perfil social e produtivo dos usuários atendidos, com a 

proposta de criação de um banco de dados com essas informações. 

 

Destacamos como desafios, a proposta de aproximar ainda mais as 

famílias do Programa, tendo em vista que neste mês foram poucas as 

participações no grupo família, argumentando sempre a dificuldade de 

comparecer a este equipamento em dias de semana. Todavia, mesmo com 

maior frequência da família durante os finais de semana, faz-se necessário frisar 

que estamos também visando estratégias para  conseguir uma presença maior 

dos familiares nos dias destinados as visitas, sendo eles sábados e domingos.  

 

Continuamos com a dificuldade de realizar ligações, visto que os 

telefones vem ficando sem créditos com frequência, impossibilitando maiores 

articulações familiares e institucionais, assim como dificultando o contato dos 

usuários com o serviço durante suas saídas.  

 

Permanece a necessidade de melhoria na rede de serviços, em especial 

a da assistência, no tocante aos encaminhamentos durante feriados e finais de 
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semana, quando não temos acesso a locais para encaminhamentos em casos 

de desligamentos.  

 

Construção / adaptação da sala de grupos, visto que a inexistência deste 

espaço vem causando dispersão dos usuários e dificuldade na organização das 

atividades.  

 

Também a liberação de vans/ônibus para passeios que contemplem 

todos os usuários. Concessão de recursos para o transporte dos usuários que 

não dispõem de passagens para ida a cursos, escolas e consultas médicas.  

 

Também colocamos as dificuldades enfrentadas no serviço, no que se 

refere a instrumentos de trabalho, como falta de materiais de expedinte e para 

realização de atividades grupais e oficinas. As solicitações destes materiais já 

foram realizadas e estamos aguardando o recebimento. 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

  

Tendo em vistas algumas mudanças no corpo gestor do Núcleo, com as saídas 

da Coordenação de Núcleo e Coordenação Técnica do Apoio que aconteceram ao final 

do mês de abril. No início do mês de maio, recebemos para compor o Núcleo Jaboatão 

a Nova Coordenadora de Núcleo, Karine Jammille, e nova Coordenadora Técnica do 

Apoio Aiala Frederic, esta ultima que já atuava como Supervisora do Apoio. Damos as 

boas vindas a ambas, e acreditamos que o profissionalismo e qualificação de ambas 

devem contribuir com o futuro do Núcleo e do Programa. 

 

Com o objetivo da retomada das atividades de integração da gestão do núcleo, 

já iniciamos uma constante comunicação e realizamos também algumas reuniões em 

conjunto. Isto vem possibilitando a continuidade da evolução positiva que percebemos 

na condução dos processos técnicos e metodológicos, graças a boa integração que o a 

gestão do núcleo vêm promovendo desde agosto de 2014. 
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Durante os Colegiados de Gestão ocorridos em maio, demos continuidade a 

discussão sobre os processos metodológicos do Programa, trazendo também 

discussões sobre as funções das Coordenações Técnicas e de Núcleo. Observamos 

que tais reuniões são de extrema relevância e promovem a troca de experiências, 

otimização da atuação dentro e fora dos serviços, além alinhamento teórico-

metodológico do Programa. 

 

Destacamos também como positiva a reunião Colegiada sobre o tema Inserção 

Sócio Produtiva, facilitada por Julieta Ramalho, onde foi retirado o encaminhamento da 

realização de um questionário para levantamento do Perfil Social e Produtivo, com o 

objetivo de realização de um diagnóstico sobre o tema, e partir de então, planejar ações 

que possibilitem uma maior efetividade nos encaminhamentos e atividades que visem a 

inserção social e produtiva dos usuários e familiares acompanhados. 

 

No mês em tela, como planejado, durante as reuniões técnicas iniciamos a 

revisitação do regimento interno, porém por demandas apresentadas mais urgentes, 

ainda não foi possível a conclusão, ficando o término previsto para a primeira quinzena 

do próximo mês.  Ainda em relação ao planejamento mensal, a equipe rediscutiu o PIA, 

e em conjunto com o Apoio/JB, realizamos algumas alterações para discussão em 

colegiado, posteriormente.  

 

Recebemos ainda no dia 21.05, a visita de um grupo de 04 pessoas do Projeto 

Redes, acompanhados de Renata Almeida ao Núcleo, que esteve durante a manha no 

Intensivo Jaboatão e conversaram com a gestão sobre nosso serviço e tiraram dúvidas 

sobre o processo de metodológico do Programa. 

 

Destacamos também a feliz chegada da nova nutricionista do Programa  Arícia, 

que participou do Colegiado de gestão e também passou o dia 15.05 em 

acompanhamento da rotina das cozinheiras.   

 

No dia 27, devido a articulação realizada com a Secretaria de Direitos Humanos 

e Secretaria de Polícia sobre drogas do município de Jaboatão, recebemos a 

profissional Jackeline Soares, para realizar fala durante a reunião técnica, com o 

objetivo de divulgar e realizar a mobilização de funcionários e usuários nos Fóruns 

Jaboatanense de Políticas Sobre Drogas, com  início programado para o próximo mês. 
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Continuamos com a presença de estudantes (durante os turnos manhã e tarde) 

de Psicologia da FPS para conhecimento do Programa Atitude, participação em grupos, 

oficinas e acompanhamento realizado a essa população.  

 

Também destacamos a participação de dois técnicos e da coordenação, na I 

Jornada Assista e V Jornada Regional ABEAD, com o tema “Família e Drogas”, que 

aconteceu na data de 29/05/2015, durante todo o dia, na AMPE (Associação Médica de 

Pernambuco). 

 

 

 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO 

DE NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANTE

S 

PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

05/05 Colegiado CEPAD 

SEPOD: 

Coordenação 

Técnica – Malu 

Freire. 

Programa 

ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenação de 

Núcleo – Edna 

Granja; 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino - 

Marilac Terto e 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

- Apresentação e 

boas vindas a 

nova 

Coordenadora do 

Núcleo Caruaru – 

Fernanda Luma. 

 

- Informes: 

- Horário de início 

da reunião,  8h30. 

 

 

 

- Faculdade 

Comunitária – 

MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Malu solicita a todos os 

presentes a manutenção 

do compromisso com o 

horário de início da 

reunião,  8h30. 

- Fernanda Luma 

informa que estão 

abertas as inscrições de 

projetos para  

Faculdade Comunitária - 

MEC, o que pode 

possibilitar acesso à 

capacitações/educação 
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Feminino - 

Raissa Barbosa. 

Núcleo 

Jaboatão: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila 

Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

Oliveira.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Fernanda Luma, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara 

Bezerra. 

Representantes 

das Executoras: 

IEDES – Fábia 

Gomes e Renata 

Almeida. 

CERCAP – 

Roberta Gomes. 

 

 

 

 

 

 

- Ouvidoria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitações. 

 

 

 

 

 

- Agendamento 

das próximas 

reuniões. 

 

 

 

 

 

 

- Discussão 

teórica e 

metodológica 

continuada para as 

equipes/território. 

 

- Salientada a 

importância de 

cumprimento dos prazos 

das respostas à 

ouvidoria. 

-Malu ficou de conversar 

com a ouvidoria sobre 

situação ocorrida com o 

Núcleo Recife: 

fornecimento do número 

de telefone da 

Coordenadora para um 

usuário que fez denuncia 

à ouvidoria. 

 

- O núcleo Recife 

informa que vai realizar 

capacitação sobre 

Redução de Danos no 

dia 11/05 às 14h e 

convida as 

coordenações a 

participar. 

- Datas e temas dos 

próximos Colegiados: 

dia 12/05 – Sobre os 

Intensivos. 

19/05 – Colegiado Geral.  

26/05 – Sobre o 

Instrumental do PIA. 

- Maior investimento na 

socialização de 

informações entre as 

Unidades.  
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sobre os 

Intensivos. 

 

 

 

 

 

- Referência da 

Coordenação do 

Aluguel Social 

 

- Retomada da 

discussão sobre os 

Intensivos no dia 12/05. 

 

 

12/05 COLEGIADO CEPAD 

SEPOD: 

Coordenação 

Técnica – Malu 

Freire. 

Programa 

ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino - 

Marilac Terto e 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Feminino - 

Raissa Barbosa. 

Núcleo 

Jaboatão: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Karine Jammille, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila 

Linhares. 

 

- Apresentação 

das novas 

Coordenadoras 

de Núcleo do 

Cabo - Angélica e 

Jaboatão – 

Karine. 

- Informes: 

- Matéria 

divulgada sobre a 

premiação do 

Programa Atitude. 

 

 

- Ampliação do 

Programa. 

 

 

- Apresentação 

planejada 

ocorrerá nesta 

data, no horário da 

tarde, para  o 

Governador Paulo 

Câmara sobre a 

SEPOD.  

 

 

- O grupo deseja boas 

vindas para as 

Coordenadoras do 

Núcleo Cabo e 

Jaboatão. 

 

 

 

- Matéria divulgada no 

Jornal do Comércio do 

ultimo domingo, dia 

10.05, sobre a 

premiação do Programa 

Atitude através do 

Instituto Igarapé. 

- Possibilidade futura de 

ampliação do Programa 

com a unidade para 

adolescentes. 

 

- Na atual semana a 

SEPOD estará 

realizando apresentação 

sobre a referida 

Secretaria para o 
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Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Angélica 

Brandão, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

Oliveira.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Fernanda Luma, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara 

Bezerra. 

Representantes 

das Executoras: 

IEDES – Fábia 

Gomes. 

CERCAP – 

Roberta Gomes. 

 

- Divulgada a 1ª 

Jornada ASSISTA 

e 5ª Jornada da 

ABEAD Sobre 

Drogas e Família 

que acontecerá 

dia 29.05 das 8h 

às 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17ª Semana 

Nacional Sobre 

Drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Núcleo Recife 

refere estar 

Governador Paulo 

Câmara. 

 

- A organização da 1ª 

Jornada ASSISTA e 5ª 

Jornada da ABEAD 

Sobre Drogas e Família 

ofereceu ao Programa 5 

inscrições gratuitas para 

usuários e 1 para  

Profissional. Diante da 

localização do evento e 

necessidade de almoço, 

as vagas foram 

prioritariamente 

direcionadas para o 

Núcleo Recife, no 

entanto, os serviços 

devem avaliar tal 

possibilidade. Malu 

solicita que os nomes 

dos participantes sejam 

enviados a ela até o dia 

20.05. Além das vagas 

gratuitas, a ASSISTA 

também oferece valor 

promocional para a 

inscrição de  

profissionais do 

Programa com interesse 

em participar, no valor de 

R$ 80,00. 

 

- Malu divulga a Semana 

Nacional Sobre Drogas, 

que acontecerá de 15 a 

26 de Junho. Para tal, 

Malu solicita o 
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passando por 

dificuldades com 

repasses 

financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

- Caso de 

divulgação do 

contato telefônico 

da Coordenadora 

de Núcleo Edna 

através de 

profissional da 

ouvidoria 

fornecido para 

usuário do 

Programa. 

 

 

 

 

 

- Apresentação do 

funcionamento do 

Intensivo Caruaru. 

 

 

 

 

- Sugestões de 

discussão. 

 

 

planejamento aos 

Núcleos das atividades a 

serem realizadas pelas 

equipes do Atitude nas 

Ruas no território. O 

planejamento deve ser 

enviado até o dia 14.05 e 

deve conter: - Município 

escolhido para cada dia 

de atividade planejada; - 

Materiais necessários; - 

Horários das atividades. 

Existe ainda a 

possibilidade, a ser 

confirmada, da 

realização de um 

seminário de 

culminância no dia 

26.06. 

O tema deste ano ainda 

será divulgado pela 

SENAD. 

 

- Segundo o Núcleo 

Recife, os funcionários 

estariam com salários 

atrasados e, além disto, 

o Núcleo também esta 

com dificuldades 

financeiras para suprir as 

demandas dos serviços. 

Malu informa que 

acontecerá hoje uma 

reunião com a Secretária 

Executiva – Márcia sobre 

este problema e o 

Jurídico dará retorno em 

uma semana. 
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- Reuniões de 

Coordenações. 

 

 

- Novo modelo de 

relatório. 

 

 

- Reunião 

Colegiada sobre 

inserção social e 

produtiva. 

 

- Malu informa que 

aconteceu uma reunião 

junto à Ouvidoria para 

tratar do episódio, e 

segundo ela, houve um 

erro por parte do 

profissional que 

forneceu o contato. 

Ficando claro para todos 

os profissionais que este 

tipo de atitude não é a 

ideal, ainda com o 

comprometimento de 

procurar não repetir tal 

equívoco. 

 

 

- A partir da 

apresentação os 

participantes tiram 

dúvidas e também 

discutiram sobre o 

funcionamento dos 

Centros Intensivos. 

 

 

 

A partir das sugestões 

de discussão 

apresentadas são 

retiradas as seguintes 

propostas de 

encaminhamento, de 

acordo com o tema 

abordado, seguem: 

- Norma sobre sexo nos 

equipamentos. 
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Sugestão: discutir de 

forma ampla junto com a 

consultoria. 

- Regimento Interno. 

Sugestão: rediscutir 

primeiro com as equipes 

nos serviços e em 

seguida levar para 

apresentação em 

colegiado com o objetivo 

de alinhamento junto à 

consultoria. 

- Instrumental do PIA. 

Sugestão: realização de 

colegiado com 

participação das 

Supervisões para 

discutir sobre os 

instrumentais já 

utilizados e formular um 

instrumental único para 

o Programa. 

- Termos “Desligamento” 

e “Conclusão do PIA”. 

Sugestão: avaliar os 

termos durante a 

discussão que vai 

acontecer sobre o 

Instrumental do PIA. 

 

- Edna sugere ainda que 

os equipamentos 

possam revisitar o 

Cronograma de 

Atividades. 
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- Malu sugere a 

retomada das reuniões 

de Coordenação dos 

Intensivos com o objetivo 

de alinhar algumas 

demandas discutidas 

nesta reunião. 

- Sugestão de no mês de 

Junho realizar uma 

avaliação sobre o novo 

modelo de relatório 

mensal do Programa. 

 

- Confirmada reunião 

com Julieta sobre 

inserção social e 

produtiva para o dia 

15.05 no horário da 

manhã. 

14/05 COLEGIADO CEPAD 

SDSCJ / 

SEPOD: 

Coordenação de 

Reinserção 

Social e 

Produtiva – 

Julieta Pontual 

Coordenações 

Técnicas – Malu 

Freire e Vívian 

Lemos. 

Programa 

ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino - 

Marilac Terto e 

 

- Inserção social e 

produtiva; 

 

- Questionário 

para 

levantamento de 

perfil 

sócioprodutivo 

dos usuários 

atendidos pelo 

Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Socializado 

questionário elaborado 

para levantamento do 

perfil sócioprodutivo dos 

usuários acompanhados 

pelo Programa. 

- Prazo para entrega dos 

questionários: até 30/06.  
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Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Feminino - 

Raissa Barbosa 

e Coordenadora 

Técnica do 

Apoio Recife - 

Catarina. 

Núcleo 

Jaboatão:  

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila Linhares 

e Coordenadora 

Técnica do 

Apoio – Aiala. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

Oliveira e 

Coordenadora 

Técnica do 

Apoio – Amália.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara 

Bezerra. 

19/05 COLEGIADO CEPAD 

SDSCJ - 

SEPOD: 

Sandriane, 

Rebeca, Juliana, 

Malu Freire, 

- Informes:  

* Confirmação e 

nova divulgação 

sobre o Seminário 

sobre drogas e 

 

-Confirmada a 

participação do Núcleo 

Recife no Seminário 

sobre drogas e família.  
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Cardoso, Vívian 

e Arícia. 

Programa 

ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora 

Técnica do 

Apoio – 

Catarina, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino - 

Marilac Terto e 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Feminino - 

Raissa Barbosa. 

Núcleo 

Jaboatão: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Karine Jammille,  

Coordenadora 

Técnica do 

Apoio – Aiala, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila 

Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Angélica 

Brandão,  

família – dia 

28.05. 

* Semana 

Nacional Sobre 

Drogas. 

 

 

 

 

 

- Boas vindas e 

apresentação da 

nova nutricionista 

– Arícia e da nova 

Coordenadora de 

Monitoramento e 

Gestão da 

Informação – 

Rebeca. 

 

- Funções – 

Coordenação de 

Núcleo e 

Coordenação 

Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

- Devolutiva sobre o 

planejamento das 

equipes do Atitude nas 

Ruas - Semana Nacional 

Sobre Drogas. 

 

 

 

- Arícia informa que vai 

iniciar as visitas nas 

unidades e estará 

informando aos 

coordenadores. 
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Coordenadora 

Técnica do 

Apoio – Amália, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

Oliveira.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Fernanda Luma, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara 

Bezerra. 

Representantes 

das Executoras: 

IEDES – Fábia 

Gomes. 

CERCAP – 

Roberta Gomes. 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA 
ATIVIDAD

E 
LOCAL PARTICIPANTES 

PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

06/05 
Reunião 

Técnica  
Intensivo  

Supervisora- 

Marcia Cristina, 

Consultora 

Michele e demais 

membros da 

equipe 

 

- Planejamento  

de atividades 

para o mês; 

- Informes; 

- Casos; 

 

- Sem 

encaminhamentos 

para esta reunião. 
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- Casos de 

envolvimento de 

usuários em 

situação de 

violência. 

- 

Desligamentos.  

 

  

12/05 

Reunião 

com as 

supervisor

as do 

Apoio/JB 

Intensivo 

Márcia(super. 

intensivo); Aiala e 

Elaine(super. do 

Apoio) 

- Organização 

do Data show 

nos dois 

dispositivos; 

- Cadastro; 

- Saída 

Terapêutica. 

 

 

- Planejamento mensal 

para uso dos 

dispositivos; 

- Maior atenção no 

preenchimento; 

 

13/05 
Reunião 

de Gestão 
Intensivo 

Coordenadora de 

Núcleo – Karine 

Jammille, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina. 

- Apresentação 

da e boas vindas 

da Nova 

Coordenadora 

do Núcleo 

Jaboatão – 

Karine.  

 

- Impressões 

sobre a 

assembléia. 

 

- Informes sobre 

o funcionamento 

do serviço. 

 

 

- Karine solicita o 

encaminhamento dos 

horários da equipe e 

lista com pendências 

relativas a 

equipamentos 

serviços.  

 

 

13/05 
Reunião 

Técnica  
Intensivo  

Coordenadora de 

Núcleo – Karine 

Jammille, 

- Apresentação 

da e boas 

vindas da Nova 
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Coordenadora 

Técnica Priscila 

Linhares e  

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Toda Equipe. 

Coordenadora 

do Núcleo 

Jaboatão – 

Karine. 

 

- Apresentação 

da Equipe 

Técnica; 

 

- Informes: 

Aplicação dos 

questionários 

sobre inclusão 

social e 

produtiva 

- Casos; 

- Momento de 

estudo – 

Discussão sobre 

o Regimento 

Interno. 

 

 

 

 

 

- O prazo para entrega 

dos questionários será 

até o dia 31/05. 

- Realizadas 

modificações no 

Regimento Interno, no 

entanto não 

conseguimos finalizar 

a discussão. 

Retomamos este 

estudo 

posteriormente. 

 

19/05 

Reunião 

com turno 

noturno 

Intensivo  

Márcia(Super.), 

Cristiane(Cuidado

ra), 

Erisvaldo(motorist

a), 

Erivan(Educador) 

e Silvio(Vigia). 

- Organização 

prévia do Cine 

Atitude; 

- Oficina da 

Beleza; 

-Alimentação 

ofertada na 

saída dos 

usuários; 

- Lista de 

materiais para 

Oficinas; 

-Saídas 

Terapêuticas.  

- Acesso ao material; 

 

- Confirmação da data; 

 

-sem 

encaminhamentos 

 

 

- Solicitação; 

-Discussão para RT. 

20/05 
Reunião 

de Gestão 
Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – Priscila 

Linhares, 

- Casos de 

usuários com 

envolvimento 

- Trabalhar a pauta em 

reunião com toda 

equipe. 
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Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Consultora 

Michele. 

em situações 

ilícitas. 

- Horários da 

reunião técnica. 

  

 

20/05 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

. 

 

Coordenadora 

Técnica – Priscila 

Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina, 

Consultora 

Michele e toda a 

equipe. 

- Informes: 

* Planejada 

momento de 

cuidado com a 

beleza para 

próxima 

segunda.  

* Divulgação do 

Seminário sobre 

drogas e família 

e Seminário 

Antibroibicionist

a. 

 

- Alimentação 

dos 

funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disponibilizaremos o 

carro do serviço para ir 

buscar a profissional 

cabeleireira voluntária. 

 

 

 

 

 

 

 

- Informamos a todos 

os funcionários sobre a 

alimentação no serviço 

após os 

encaminhamentos 

tirados na última 

reunião com a 

Executora - É permitido 

apenas a alimentação 

dos plantonistas e 

profissionais que 

trabalham 8h por dia. 

Além disto, devido a 

dinâmica do serviços 

foi possível 

disponibilizar mais uma 

refeição para 1 (um) 

profissional apenas 

(por refeição), visto que 

este profissional 

acompanha a refeição 

junto com os usuários. 
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- Organização 

da sala após a 

reunião técnica. 

- Registros de 

saída dos 

usuários. 

 

 

- Questionário 

sobre inserção 

social e 

produtiva. 

- Instrumental 

do Pia. 

 

 

- Casos de 

envolvimento de 

usuários em 

situações de 

violência. 

 

- Após a reunião todos 

concordam em 

colaborar com a 

organização do 

espaço. 

- A equipe deve ter 

maior atenção para 

não esquecer de 

registrar em livro e em 

pasta as saúdas dos 

usuários. 

- A equipe informa que 

jpa esta sendo 

finalizado. 

 

- Visitamos o 

instrumental do PIA 

com o objetivo de 

buscar sugestões de 

mudanças com a 

equipe. 

- Discussão de casos 

com o 

encaminhamento de 

trabalhar 

sistematicamente o 

tema nos grupos. 

21/05 

Reunião 

de 

Categoria 

com os 

Motoristas 

Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – Priscila 

Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Motoristas – 

Erivan, Breno, 

Osvaldo, 

Erisvaldo e Irandi.  

- 

Relacionamento 

Interpessoal. 

-  Participação 

nas reuniões 

técnicas. 

 

 

 

 

 

- Motivamos uma maior 

participação da 

categoria nas reuniões 

técnicas e 

aproveitamento do 

espaço para 

construção coletiva, 

amadurecimento. 
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- Controle de 

veículos e 

repasse dos 

carros. 

-Registros de 

saídas. 

- Cuidados com 

o veículo. 

- Revisão dos 

carros. 

- Saídas e 

horários para o 

translado. 

 

- Translado de 

usuários do 

Apoio. 

 

Alinhamento técnico e 

aprendizado. 

 

 

- Manter tais 

instrumentais 

atualizados. 

 

 

- Os motoristas referem 

com o carro esta 

precisando de 

balanceamento e 

alinhamento, e além 

disto solicitam a 

película fumê. 

 

- Maior atenção de toda 

a equipe no 

agendamento dos 

horários de saída e de 

chegada do motorista. 

 

- Realizar conversa 

com a equipe do Apoio 

para otimizar tais 

acompanhamentos. 

25/05 

Reunião 

com a 

Super. do 

Apoio/JB 

Apoio 

Márcia (super. 

Intensivo) e 

Eliane (super. 

Apoio 

- Revisitação do 

PIA. 

 

- Ajustes. 

26/05 

Reunião 

com turno 

noturno 

Intensivo 

Márcia/Super.; 

Neide(cuidadora); 

Dayane(educador

a), Edmilton 

(vigia), Osvaldo 

(motorista). 

- Rotina do 

serviço: 

ligações, 

- 

Acompanhame

nto dos usuários 

aos serviços de 

- Discussão e 

alinhamento das 

questões na reunião 

técnica. 
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saúde; horário 

de medicação.  

27/05 
Reunião 

de Gestão 
Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – Priscila 

Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina. 

 

- Movimentos 

repetitivos da 

equipe técnica. 

- Reuniões de 

turno. 

 

- Trabalhar questões 

em reunião técnica. 

27/05 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

. 

Coordenadora 

Técnica – Priscila 

Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

toda a equipe. 

 

- Fórum de 

Políticas Sobre 

Drogas de 

Jaboatão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informes. 

- Cronograma 

de Atividades. 

 

- Casos. 

- Alimentação. 

- Recebemos a visita 

de Jackeline, 

representante da 

Secretaria de Direitos 

Humanos e Políticas 

Sobre Drogas de 

Jaboatão, que realizou 

fala com a equipe para 

divulgação e 

mobilização para o 

Fórum de Políticas 

Sobre Drogas de 

Jaboatão. 

- Mobilização do 

planejamento da 

equipe para atividades 

da semana nacional 

sobre drogas 

 

 

 

 

 

 

C. REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

05/05 

Reunião 

com a 

Executora 

CEPAD 

Representantes 

do IEDES: Renata 

Almeida e Fábia 

Gomes. 

  

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila Linhares, 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline,  

- Agendamento de 

Reunião com a 

executora. 

- Pagamento de 

salários. 

- Materiais para 

oficinas. 

- Seleção para 

Coordenador 

Técnico do Apoio 

Jaboatão. 

 

- Capacitações do 

Núcleo. 

- Agendamento de 

reunião com Renata 

Almeida no IEDES dia 

18/05 às 9h. 

- Não há previsão para 

atrasos de salários 

neste mês, pagamento 

previsto para o 5º dia 

útil deste mês. 

- A quantia mensal 

destinada para 

materiais pedagógicos 

é de R$ 500,00. 

- O IEDES estará 

recebendo currículos 

para a seleção para o 

cargo de Coordenador 

Técnico do Apoio 

Jaboatão. 

- As capacitações dos 

núcleos contaram com 

a colaboração de 

Renata Almeida, para 

tal precisamos realizar 

agendamento conjunto. 

18/05 

Reunião 

com a 

Executora 

Intensivo  

IEDES: Renata 

Almeida. 

  

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

– Aiala Frederick  

e Coordenadora 

Técnica do 

- Visita do Projeto 

Redes. 

 

- Alimentação de  

funcionários. 

 

 

 

 

- Receberemos a visita 

do Projeto Redes no 

Intensivo Jaboatão no 

dia 21.05. 

- É permitido apenas a 

alimentação dos 

plantonistas e 

profissionais que 

trabalham 8h por dia. 
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Intensivo – 

Priscila Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

 

 

 

- Feriado São 

João – Corpus 

Christi. 

- Consultoria. 

 

 

 

 

- Formação com 

as equipes. 

 

 

 

- Festa de São 

João do Núcleo 

Jaboatão. 

 

 

 

- Aluguel Social. 

 

 

 

- Coordenação de 

Núcleo. 

 

 

- Seleção para 

funcionários – 

diversos cargos. 

 

 

Além disto, devido a 

dinâmica do serviços 

foi possível 

disponibilizar mais uma 

refeição para 1 (um) 

profissional apenas 

(por refeição), visto que 

este profissional 

acompanha a refeição 

junto com os usuários. 

- Receberemos o 

informe sobre como 

será este feriado nas 

unidades. 

 - Solicitado às 

unidades a providência 

das frequência da 

consultoria e 

frequência das 

reuniões técnicas deste 

agosto de 2014 para 

ser entregue até o final 

do mês. 

- Realizaremos uma 

reunião com a 

presença das 

coordenações de 

núcleo e Renata com o 

objetivo de elaborar  

planejamentos das 

formações com as 

equipes. 

- A festa junina do 

Núcleo Jaboatão vai 

acontecer dia 17.07 no 

espaço do Intensivo. 

Os serviços devem 

encaminhar as 
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solicitações de 

materiais via CI. 

 - Aguardamos o 

posicionamento da 

Secretaria para a 

liberação do Kit 

inserção. Enquanto 

isso, só será possível 

inserções sem o KIT.  

- Renata informa que 

vai estar realizando 

reuniões de 

alinhamento técnico 

junto as novas 

coordenações de 

núcleo. 

- Renata informa que o 

IEDES esta recebendo 

currículos para o banco 

de dados. 

25/05 

Reunião 

com a 

Executora 

Intensivo  

IEDES: Renata 

Almeida. 

  

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

– Aiala Frederick  

e Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jackeline 

- Informes: 

* Fórum de 

Políticas Sobre 

Drogas de 

Jaboatão. 

 

*Nutricionista 

 

 

- Planejamentos 

dos grupos. 

- Casos de 

envolvimento dos 

usuários 

acompanhados 

em situações de 

violência. 

- Visita de 

representante da 

Secretaria de Políticas 

Sobre Drogas de 

Jaboatão nos serviços 

para divulgação e 

mobilização para o 

Fórum de Políticas 

Sobre Drogas de 

Jaboatão. 

- Recebemos a visita 

da Nutricionais nos 

serviços de Jaboatão, a 

partir da visita era vai 

formular novo cardápio. 

- Desenvolver 

atividades sistemáticas 

em grupos e 
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- Segurança do 

Espaço. 

- Festa Junina. 

atendimentos sobre o 

tema. 

 

 

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 

01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 02 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 34 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
EXTERNOS 

02 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 03 

TOTAL 46 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 04 

REUNIÃO TÉCNICA DA 
EQUIPE 

4 12 
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USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE     Maio       DE 2015 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
43 

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 0 6 11 13 5 0 0 35 

F 0 2 6 0 0 0 0 8 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

1 0 1 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

39 

Homossexual 

3 

Bissexual 

1 

Não 
Informado 

43 
Travesti 

1 

Transexual 

0 
1 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
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GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

16 

BRANCA 

5 

PARDA 

20 

AMARELA 

2 

INDÍGENA 

0 

 
43 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 

TOTAL 

SEM RENDA 26 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 8 

½ SALÁRIO MÍNIMO 0 

1 SALÁRIO MÍNIMO 6 

2 SALÁRIO MÍNIMO 2 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO 
MÍNIMO 

1 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 43 

 

 

 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 40 

ÁLCOOL 2 

MACONHA 1 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 
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TOTAL GERAL 43 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 18 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 

FÍSICA 
00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 05 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 03 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 33 

NÃO 10 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 43 
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CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS(avaliação técnica-3/transferido -

1/agressão verbal1) 
05 

TOTAL 13 

 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 12 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 08 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

TOTAL 25 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 125 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 183 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 93 

TOTAL 401 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 56 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 35 

GRUPO FAMÍLIA 4 04 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 93 

VISITA DOMICILIAR   06 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE 

NOVOS USUÁRIOS 
13 

SAÍDA TERAPÊUTICA 45 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL    159 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

(TRANSFERÊNCIA) 
01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 06 

TOTAL 08 

 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 39 

CTA 8 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

62 

 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 1 

CAPS AD 2 

EMERGÊNCIA 

PSIQUIÁTRICA 
0 

POLICLÍNICA 0 

HOSPITAL GERAL 2 

UPA 15 

OUTROS? 12 

TOTAL 79 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

18 

INSS 2 

AGÊNCIA DO TRABALHO 3 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 1 

TOTAL: 24 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 04            07 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 04             04 
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TRABALHO FORMAL 02              02 

TRABALHO INFORMAL 04             06 

OUTROS 17             17 

TOTAL: 31              36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aluguel Social-Núcleo Jaboatão– MAIO/ 2015 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL 

SOCIAL 

 

No mês de Maio de 2015, a equipe do Aluguel Social do Núcleo Jaboatão 

permaneceu no acompanhamento de um usuário, Kleber Miguel Kley, residente no 
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bairro de Barra de Jangada.  O mesmo encontra-se, atualmente, residindo com o filho 

Felipe Santana Kley. As intervenções e encaminhamentos realizados no mês de maio 

serão descritos abaixo, de acordo com os eixos em destaque.  

 

Cabe destacar que, durante o corrente mês, a participação do Aluguel Social 

na dinâmica do Centro de Acolhimento e Apoio foi potencializada para além dos dias de 

reunião técnica, e algumas possíveis indicações deste dispositivo estão sendo 

trabalhadas. Já em relação ao Centro Intensivo, existem algumas indicações que 

permanecem em avaliação pela equipe e uma inclusão confirmada para o mês de junho, 

que segue aguardando apenas a resolução de algumas pendências de ordem 

burocrática.  

 

9.1. Família  

 

No eixo Família, tem sido trabalhada com Kleber a importância da construção 

de uma relação saudável com a ex-companheira Ilka, para o bom desenvolvimento das 

crianças, bem como para o processo de fortalecimento dos vínculos familiares.  

 

No início do mês, referiu desejo em solicitar a revisão da pensão alimentícia 

junto a Justiça, pois alegou que está com dificuldade de manter o acordo, uma vez que 

o trabalho eventual que desenvolve não permite a organização financeira necessária ao 

cumprimento do acordo, ficando, algumas vezes, com o valor que recebe comprometido 

apenas com o pagamento da pensão. Relatou, ainda, achar injusta a manutenção do 

mesmo valor estabelecido quando Felipe ainda estava sob a guarda da genitora, que, 

agora, encontra-se apenas com Grazielle. Orientamos que tentasse resolver tal situação 

primeiramente com Ilka, tendo em vista que a mesma tem se mantido aberta ao diálogo 

e a negociações.  

 

Sobre os finais de semana, observou-se que Grazielle tem passado mais tempo 

com o genitor, retornando para Ilka apenas nas segundas-feiras, após a escola, e 

também tem passado os feriados com Kleber.  

 

9.2. Saúde  
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O usuário foi orientado a procurar a USF (Unidade de Saúde da Família) mais 

próxima a sua residência, neste caso, a USF/UBS Praia do Sol, para dar andamento a 

suas demandas de saúde, como otorrino e oftalmologista.  Orientamos, ainda, que 

buscasse informação sobre disponibilidade de psicólogos na rede pública para que o 

mesmo e o filho Felipe possam iniciar o acompanhamento psicoterápico. Em contato 

realizado com a referida unidade, no dia 27.05.2015, fomos comunicados de que a 

Policlínica Carneiro Lins é referência para este serviço.  

 

Convém destacar que o usuário permanece sem relato de uso de SPA’S, 

permanecendo focado em seu desejo de manter-se abstêmio.  

 

9.3. Inserção socioprodutiva  

 

O usuário permanece trabalhando de forma autônoma como técnico em 

eletrônica, em uma oficina montada em casa; mantém-se bastante motivado e 

comprometido, contudo, pontuamos que outros encaminhamentos importantes estão 

sendo desconsiderados em detrimento do investimento voltado ao trabalho, refletimos, 

então, sobre a necessidade de melhor organização do tempo para realização de suas 

atividades, sugerindo a construção de um cronograma.  

 

9.4. Cultura, esporte e lazer  

 

Não houve intervenção nesse eixo.  

9.5. Educação  

 

No dia 15.05.15, foi realizada visita institucional a Escola Aluísio da Cunha 

Morais, onde Felipe estuda, em virtude do relato de Kleber de que a professora vinha 

chamando sua atenção com frequência sobre o comportamento transgressor do garoto. 

Na ocasião, fomos recebidos pela professora Ana Maria, que confirmou os relatos do 

usuário, acrescentando, ainda, que Felipe mantém relação conflituosa com os demais 

alunos e fala sobre assuntos que não condizem com sua idade.  Foi realizada 

intervenção no sentido de tornar a professora ciente da história de vida da criança 

(resguardando, devidamente, os aspectos compreendidos como sigilosos), 

aproveitando para colocarmo-nos a disposição para construção de estratégias que 
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visem o investimento no mesmo, objetivando estimular uma mudança de postura de 

Felipe.  

 

9.6. Assistência Social  

 

O usuário realizou inscrição no CADUNICO e segue aguardando número do 

NIS (Número de Identificação Social). Kleber relatou, ainda, que a equipe técnica do 

CRAS abriu prontuário SUAS para acompanhamento do mesmo através do Serviço 

PAIF (Serviço de Atenção Integral à Família). Sobre o PRONATEC, o usuário seguirá 

aguardando abertura de curso de seu interesse.  

  

9.7. Avanços e desafios  

 

No campo dos avanços, entendemos que uma maior articulação com o Centro 

de Acolhimento e Apoio tem repercutido de forma positiva no cotidiano dos usuários 

deste dispositivo no sentido de torná-los cientes de uma nova possibilidade de 

encaminhamento posterior ao acompanhamento pelo Apoio, possibilitando, ainda, um 

maior contato da equipe do Aluguel com a dinâmica de outros dispositivos para além do 

Centro Intensivo.  

 

No que diz respeito aos desafios, reafirmamos a dificuldade em inserir os 

usuários no Aluguel Social sem o kit de móveis e utensílios, uma vez que, diante de tal 

restrição, o processo de inserção dos mesmos tornou-se ainda mais lento. Contudo, 

vem-se trabalhando o processo de construção da autonomia dos indicados, através do 

estímulo a inserção no mercado de trabalho formal ou informal, bem como a participação 

da família, como meios para aquisição dos objetos necessários a permanência na casa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  01  

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  08 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
 04 
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OBS.: Justificamos que não atingimos a meta mínima para o Aluguel Social pela 

dificuldade de efetuar novas inserções sem o Kit do Aluguel Social. Estamos 

buscando junto à Secretaria e à Executora, estratégias para superação deste 

entrave. 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO 

MÊS 

Kleber Miguel 

Kley  
14.01.2015 Em Acompanhamento 08 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gostaríamos de ressaltar o bom acolhimento de toda equipe a nova 

Coordenadora de Núcleo, Karine, que foi apresentada em reunião técnica, que vem 

contribuindo positivamente na gestão do Núcleo.  

  

A equipe do Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão, devido ao empenho  

nas atividades e encaminhamentos, vem obtendo sucesso no que tange ao investimento 

na inserção social produtiva dos usuários acompanhados. Neste sentido, fechamos o 

mês comemorando a inserção de dois usuários no mercado formal de trabalho e 4 no 

mercado informal. Além de 4 inserções em cursos profissionalizantes através de 

parceria com uma Associação de Moradores do Município, os usuários inseridos estão 

realizando curso de Varejo promovido pelo Coletivo Coca-Cola 

 

Em paralelo podemos observar também o crescimento dos encaminhamentos 

para retiradas de documentação, o que também é indispensável para a busca de 

emprego,  inscrição em agencias do trabalho, inscrição em cursos, matricula escolar e 

para o acesso à benefícios sociais. Fechamos o mês com 18 retiradas de documentos 

civis e 4 inscrições para o Programa de CNH Popular, o que possibilita a retirada gratuita 

da carteira de habilitação. 
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Também continuamos investindo na motivação à elevação da escolaridade, 

tendo em vista que este é um entrave, pois temos uma quantidade elevada de pessoas 

em acompanhamento que abandonaram os estudos e enfrentam dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho e também em cursos profissionalizantes que exigem 

escolaridade mínima. Neste sentido, foram realizadas 4 novas inserções em escola 

formal no mês de maio e contamos com 7 pessoas acompanhadas que frequentam a 

escola formal.  

  

Percebemos a continuidade também da boa parceria com a rede de saúde, 

possibilitando a resolução das demandas necessárias, através dos encaminhamentos 

à Unidades Básicas de Saúde, Centros de Testagem e Aconselhamento, Tratamento 

odontológico, CAPS ad, Upa´s entre outros. 

 

A equipe do Aluguel Social manteve-se empenhada, durante o mês de maio, 

em potencializar a articulação com a rede socioassistencial (CRAS, PSF/NASF, 

Conselho Tutelar, Escolas) a fim de intensificar o processo de cuidado do usuário para 

além do Programa Atitude, e, com isso, minimizar sua condição de vulnerabilidade. Para 

tal, tanto para o usuário em acompanhamento, quanto para as demais indicações, 

também tem sido trabalhado a importância do convívio familiar e comunitário no sentido 

de envolver esforços para construção e manutenção de um novo projeto de vida.  

 

Por fim, nos despedimos de maio com um sentimento positivo, certos que 

continuamos avançando e evoluindo nos diversos eixos de atuação, produto de um 

trabalho qualificado em equipe, contando com o apoio de todos que fazem o Centro de 

Acolhimento Intensivo Jaboatão e o Programa ATITUDE. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Priscila Linhares 

Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão 

Programa ATITUDE 
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Assistente Social 

CRESS 5821 

 

11. ANEXOS 

 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM 
Nº DA 

CI 
DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 91 11/05/15 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PENDENTE 

2 92 11/05/15 RELAÇÃO DE ÁGUAS E GÁS CONCLUÍDA 

3 93 13/05/15 
INSERÇÃO DE USUÁRIO NO 

ALUGUEL 
Em andamento 

4 94 13/05/15 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PENDENTE 

5 95 22/05/15 

SOLICITAÇÃO DE 

MATERIAL PARA 

ESCRITÓRIO 

PENDENTE 

6 96 22/05/15 DEFEITO NO CELULAR TIM PENDENTE 

  

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
 
NÚCLEO: JABOATÃO MÊS/ANO:MAIO/2015 
1. APRESENTAÇÃO 
 
 

Este documento busca compartilhar, de maneira geral, as atividades 

desenvolvidas na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes 

do Programa ATITUDE. Para tanto, serão descritas ações qualitativas e 

quantitativas realizadas ao longo do mês de MAIO /2015, no referido serviço, a 

fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a rotina deste 

Centro. 

 

O trabalho proposto neste Apoio busca favorecer aos usuários do serviço 

momentos de compreensão sobre temas ligados à cidadania.  Busca-se 
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possibilitar um ambiente que contribua para o processo de (re) organização do 

sujeito, de maneira crítica, responsável e construtiva; oportunizando seu 

protagonismo social. Para tanto, é estabelecido um planejamento pautado numa 

abordagem lúdica, dinâmica, motivacional e diversificada, no intuito de tornar as 

atividades mais atrativas ao público atendido. 

 

O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

inserção/inclusão de usuários que se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade social e sem condições, no momento, para identificar estratégias, 

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 

Ao lado do trabalho desenvolvido no Apoio, acontece o ATITUDE nas Ruas, 

dispositivo do Programa ATITUDE, sediado no Apoio, todavia, com 

funcionamento autônomo e concomitante àquele serviço. Tal dispositivo 

responsabiliza-se em realizar um trabalho de aproximação dos usuários que não 

conseguem acessar o Apoio, como também viabilizar possibilidades de inclusão, 

divulgação e prevenção junto à população geral e, especificamente, a pessoas 

em situação de vulnerabilidade e risco decorrente do uso/abuso de substâncias 

psicoativas. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Nº3280, Candeias - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Telefones de Contato: (81) 3469-1479/ (81)8923-5524/ (81)8923-4911 

Executora: IEDES  

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karine Farias 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Aiala Frederick de Souza 

mailto:atitude.apoio.jaboatao@gmail.com
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Inês Maria Rocha Gomes 

EDUCADOR SOCIAL Helaine Maria Silva Duarte 

MOTORISTA George André Rodrigues Coutinho 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo  

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de Souza  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 
TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

SUPERVISORAS 
Christiane Tadu de Souza Bosshard - 
(Licença Maternidade) 
Elaine Melo (Contrato temporário)  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Ana Cássia Mendonça e Silva Melo 
Joana Deise Gomes Marques 
Dayula Tácia dos Santos 
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE 
VIDA 

Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza 
Levi da Silva Lima 
Renato Mário da Silva 
Vera Lucia Maurício de Jesus Góes 
Helder Marcio de Barros Almeida 
Paulo Queiroz Andrade 
Andrea Silvana Soares de Andrade 
(Desligada -Contrato Temporário) 
Damiana Júlia Ferreira  
Rachel Cardoso dos Santos da Silva - 
(Licença Maternidade) 

RECEPCIONISTA Íris Patrícia da Costa 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 
Adriana Maria Aurelina 
Maria Rozilene Roque Silva Paris  
Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Ângela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 
Edson Vicente da Silva 
Jefferson Moacir Almeida 
Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 
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MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - APOIO JABOATÃO 

HOR
A 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8:00
h às 
9:00
h 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

Café 
matinal 

9:15
h às 
9:30
h 

Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia 

09:3
0h às 
10:3
0h 

Integração/ 
Atendiment
os 

Atendiment
o 09:30 às 
10:00h. 

Integração/ 
Atendiment
os 

Atendiment
o 09:30 às 
10:00h. 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

10:0
0 às 
11:0
0h 

Grupo 
Qualidade 
de Vida 

Oficina de 
Culinária 

Oficina 
(Levi/Vera) 

Grupo 
Próximo 
Passo 

Grupo 
Redução de 
Danos 

Oficina de 
Dança 

Oficina de 
Dança 

11:0
0h às 
11:5
0h 

Livre/  
Descanso 

Integração/ 
Atendiment
os 

Piscina 
Integração/ 
Atendiment
os 

Piscina / 
Jogos 
cooperativo
s 

Piscina / 
Jogos 
cooperativo
s 

12:0
0h às 
13:0
0h 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:0
0h às 
14:4
0h 

Livre/  
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

14:4
0h às 
15:0
0h 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

integração/ 
visita 
14:00h às 
16:00h 

Integração/ 
Visita 
Família 

15:0
0h às 
15:3
0h 

Lanche Lanche 

Oficina 
(Damiana) 

Lanche Lanche 
Integração/ 
Visita 
Família 

Integração/ 
Visita 
Família 

16:0
0h às 
17:0
0h 

Grupo 
Educação 

Grupo 
Família 

Grupo 
Direitos 
Sociais 

Assembleia 
Integração/ 
Visita 
Família 

Integração/ 
Visita 
Família 

17:0
0h às 
18:0
0h 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

Integração/ 
Atendiment
os 

18:0
0h às 
19:0
0h 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:0
0h às 
20:3
0h 

Livre/  
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

Livre/ 
Descanso 

20:3
0h às 
21:0
0h 

Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite Boa Noite 

21:0
0 às 
21:3
0h 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

73 

 

21:3
0h às 
23:0
0h 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

Integração/ 
Dormir 

 

 

Grupos e Oficinas 

 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA 

 

Facilitadora: Antônia Edslândia 

Objetivo Geral: facilitada pela técnica de qualidade de vida, tem como objetivo 

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: 11/05/2015  

Atividade Realizada: Exposição da cartilha do trabalho do Caps-ad que atende 

pessoa com problema  ao uso abusivo de álcool e outras drogas, sobre o que é, 

e a importância deste serviço para os usuários. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários o conhecimento desse serviço que acolhe 

as pessoas que estão em sofrimento psíquico em decorrência do uso abusivo de 

álcool e outras drogas, onde necessitam de cuidados e de um acolhimento 

diferenciado por todos, tantos os usuários quanto seus familiares. Estes serviços 

são preconizadas pelo Ministério da Saúde, e discutimos como fazer valer os 

direitos dos mesmo no atendimento. 

Ferramentas metodológicas: Para esta atividade usamos o computador e uma 

caixa de som, foi exposto um vídeo de um Grupo chamado: “A liga,” que mostra 

todo o serviço do Caps no dia a dia com usuários. 

Avaliação: A partir da exposição do video,usuários demonstraram maior 

clareza sobre o serviço do CAPS, o que os levou a reflexão sobre a 

importância deste serviço no tratamento a depedencia quimica 
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Data: 18/05/2015 

Atividade realizada: O que é Caps-ad e o papel dele no atendimento ao usuário 

de álcool e outras drogas? 

Objetivo: Conhecimento sobre esse serviço e a importância deles para o 

atendimento aos usuários e à comunidade. E quando os usuários devem buscar 

o tratamento de sua dependência química. 

Ferramentas metodológicas: Usado computador, som e exposto ao grupo um 

vídeo sobre o papel do Caps-ad e o que é este serviço. Foi mostrado ao grupo 

um vídeo sobre a importância e as mudanças que foram feitas no acolhimento e 

no tratamento para usuários de droga. 

Avaliação: Dando continuidade a temática CAPS, usuários se apropiaram do 

tema e a partir da discussão do grupo anterior, trouxeram contribuições. Grupo 

bastante interativo e dinamico 

 

Data: 25/05/2015. 

Atividade realizada: Realizado uma roda de conversa com a nutricionista 

(Ariça). Sobre alimentação saudável e o cardápio que hoje é ofertado pelo apoio 

Jaboatão. 

Objetivo: Discussão saudável com o grupo e com objetivo de falar sobre alguns 

alimentos que são essências para nutrição dos usuários de drogas.  

Ferramentas metodológicas.Usado computador, e Roda de conversa. 

Avaliação: O grupo aceitou bem a fala trazida pela nutricionista sobre a 

importância de alguns alimentos e o porquê de não retirá-los do cardápio, e o 

valor nutricional para os mesmos. 

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA 

Facilitadora: Patrícia Barkokebas 

 

 

Data: 05/05/2015 

Atividade Realizada: Torta salgada e torta prestígio. 
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Objetivo: Capacitar o usuário a aprender a elaboração de algumas receitas e 

explorar habilidades relacionadas à prática da cozinha.  

Ferramentas metodológicas: Utensílios de cozinha, ingredientes para compor 

a receita e instruções de preparo. 

Avaliação: A oficina teve a participação de 12 usuários onde todos participaram 

positivamente.  

 

Data: 12/05/2015 

Atividade Realizada: Torta de limão, quiche de queijo e presunto e risoles. 

Objetivo: Proporcionar o aprendizado de algumas  preparações culinárias. 

Ferramentas metodológicas: utensílios, ingredientes e receitas. 

Avaliação: A oficina foi bastante positiva, com participação de 14 usuários.  

 

Data: 19/05/2015 

Atividade Realizada: Pão prestígio e torta de frango. 

Objetivo: Fazer com que os usuários tenham a sensibilidade para a 

possibilidade de geração de renda e interação familiar. 

Ferramentas metodológicas: Utensílios, ingredientes e receita. 

Avaliação: A oficina contou com a participação de 16 usuários de forma positiva. 

 

Data: 26/05/2015 

Atividade Realizada: Torta tropical, torta salada e pão de queijo. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário lanche diferenciado e aprendizado das 

práticas culinárias. 

Ferramentas metodológicas: utensílios de cozinha, ingredientes e receita. 

Avaliação: A oficina teve participação de 13 usuários atenciosos. 

 

 

GRUPO: DIREITOS SOCIAIS 

 

Facilitadora: Ana Cássia 
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Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, tem como objetivo 

promover a reflexão dos usuários em relação aos seus direitos e deveres sociais. 

Realizado toda sexta- feira, das 16h as 17h; 

 

Data: 07/05/2014 

Atividade realizada: Roda de conversa abordando tema: Combate a exploração 

sexual contra a criança e o adolescente. 

Objetivo: Abordar a temática junto aos usuários, colocando a historia que deu 

origem a essa data, bem como, trazer o disk 100 enquanto um espaço de 

denuncia que deve ser utilizado pela população. 

Ferramentas metodológicas: Dialogo. 

Avaliação: O grupo participou de forma positiva, esclarecendo duvidas e 

trazendo relatos de sua vida cotidiana e de situações pessoais.   

 

Data: 14/05/2015 

Atividade realizada: Elaboração de Fanzine (jornal interativo) abordando a 

temática: Combate a exploração sexual contra a criança e o adolescente. 

Objetivo: Facilitar a construção de um jornal interativo a partir do recorte de 

jornais/revistas, desenho, escrita e pintura um material onde os referidos possam 

expor o seu entendimento a respeito da temática trabalhada. 

Ferramentas metodológicas: Fanzine (jornal interativo) 

Avaliação: O grupo construiu o material proposto, bem como pode refletir a 

respeito de possibilidades de combate a exploração sexual contra a criança e o 

adolescente.  

 

 

Data: 21/05/2015 

Atividade realizada: Exposição do filme Preciosa.  

Objetivo: Trabalhar a temática de exploração sexual contra a criança e o 

adolescente, no sentido de trazer outros aspectos, possibilitando um maior 

empoderamento a respeito do tema. 
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Ferramentas metodológicas: Filme Preciosa. 

Avaliação: Devido a proximidade do conteúdo do filme com a realidade do 

publico alvo, houve uma participação intensa do grupo, que fez questão de ver 

o filme até o final. Durante o dialogo após o filme também foi possível trabalhar 

a questão da violência contra a mulher.  

 

Data: 28/05/2015 

Atividade realizada: Entrega de fanzines confeccionados pelos usuários 

(Combate a exploração sexual contra a criança e o adolescente) no entorno do 

espaço a população da localidade, sensibilizando as pessoas a respeito do tema. 

Objetivo: Possibilitar aos usuários um entendimento pratico a respeito de 

articulação social, no sentido de discutir a garantia de direitos, como também, 

melhorar a imagem que a população tem a respeito dos usuários que freqüentam 

esse espaço. 

Ferramentas metodológicas: Interação social. 

Avaliação: A atividade foi bastante positiva, pois os usuários que participaram 

da atividade poderam de forma ativa discutir tudo o que foi trabalhado nos grupos 

com a população local que por sua vez, se permitiu ser acessada pelos usuários 

com restrição de algumas pessoas que não quiseram ouvir. 

 

 

GRUPO PRÓXIMO PASSO: 

 

Facilitadora: Dayula Tácia 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, propõe estimular 

planejamento pessoal e comunitário, desenvolvimento de habilidades, reflexões 

sobre futuro profissional em busca da sua autonomia e protagonismo social. 

Realizado toda quinta-feira das 10h às 11h. 

 

Data: 07/05/15 
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Atividade realizada: Realizado teatro de fantoches, sobre o tema família, 

trazendo sua história de vida, os participantes desenvolveram as atividades em 

dupla, outros individual e em grupo. 

Objetivo: Trazer para os usuários uma reflexão sobre a importância da família, 

do tema “Dia Das Mães” nas suas vidas, sua rotina, de forma lúdica eles 

expressaram sua história de vida com seus familiares, percebido que esse tema 

para alguns estava um pouco distante e que mexia muito com eles. 

Ferramentas metodológicas: Fantoches. 

Avaliação: Os usuários trouxeram sua vivencia, interagiram, trazendo cada um, 

sua reflexão de forma positiva. Um momento onde cada um pode estar mais 

próximo da família, relataram o uso de drogas nas suas vidas, as dificuldades, 

as alegrias e a saudade. O grupo conseguiu desenvolver o tema referido de 

forma positiva. 

 

Data: 14/05/15 

Atividade realizada: Dinâmica do cego e Guia, consiste em formar pares, um 

finge ser cego e outro o seu guia. A atividade foi realizada em torno do serviço, 

onde podemos esta vivenciando o momento de forma melhor, um percurso 

percorrido. 

Objetivo: Trazer para os participantes a importância que temos na vida das 

pessoas que estão ao nosso redor e da confiança que precisa existir na 

caminhada do grupo. 

Ferramentas metodológicas: papeis e lápis. 

Avaliação: Em uma roda de conversa, discutimos a preferência sobre 

determinado papel, as dificuldades e os medos que sentiram. Trouxemos 

algumas perguntas como: Como se sentiu sendo guiado? Como se sentiu sem 

poder enxergar? Tiveram medo de que? Por que? Seus sentimentos, o que 

acharam dos cegos? Como se sentiram podendo ajudar o outro? 

O grupo respondeu de forma positiva em relação a atividade, cada um trazendo 

sua experiência, os usuários participantes, dois deles que são deficiente físico, 

trouxeram a importância de ser solidário um com o outro e que cada um, 
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independente da deficiência, é capaz. A atividade foi elogiada pelos 

participantes. 

 

Data: 21/05/15 

Atividade realizada: Dinâmica do Jornal em dupla ou em grupo. 

Objetivo: trazer reflexão sobre a importância do trabalho em conjunto, no 

coletivo, a ter atenção, a ouvir e montar estratégias que facilitem a vivencia em 

grupo. 

Ferramentas metodológicas: jornais. 

Avaliação: O grupo conseguiu desenvolveu uma discussão consistente em 

relação a atividade, de forma positiva, trazendo de forma construtiva o 

entendimento em relação ao tema. 

 

GRUPO: FAMÍLIA 

 

Facilitadora: Joana Deise Gomes Marques 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, proporciona espaço de 

fala das experiências vividas dos familiares e suas singularidades com a 

participação dos usuários. Realizado toda terça- feira, das 15:30 as 16:30h; 

 

Data: 05/05/2015 

Atividade realizada: Construção através de imagens do significado da palavra 

família. 

Objetivo: Construir através de imagens o significado de família para cada 

participante do grupo. 

Ferramentas metodológicas: Papel ofício, revistas, lápis de cor, canetas e cola. 

Avaliação: Foi possível refletir que não se tem uma forma correta de ser uma 

família, existindo vários tipos, que podem até mesmo ultrapassarem as correntes 

sanguíneas.  

 

 

Data: 12/05/2015 
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Atividade realizada: Dinâmica de grupo (colocar por escrito no papel uma parte 

do corpo, um lugar, um objeto e uma pessoa que mais gostam e depois jogarem 

no lixo três dessas coisas).  

Objetivo: Refletir das coisas que gostam e que muitas vezes descartam sem 

perceberem de suas vidas. 

Ferramentas metodológicas: Papel, caneta e bolsa de lixo.  

Avaliação: Foi observada a dificuldade de todos de se desfazerem destas 

coisas, tendo como escolha pela maioria dos participantes não jogarem a pessoa 

que mais gostam, sendo ainda possível refletir que é necessário cuidar para não 

perder o que nos faz bem.  

 

Data: 19/05/2015 

Atividade realizada: Construção de desenhos. 

Objetivo: Desenhar como cada participante do grupo se vê em sua família.  

Ferramentas metodológicas: papel ofício, lápis cor e canetas. 

Avaliação: observou-se que a grande maioria dos usuários não se vê de forma 

positiva nas suas famílias, como se fossem um problema, uma decepção, onde 

o vínculo familiar está fragilizado ou rompido, alguns relatando que já foram 

abandonados, outros que têm vergonha de voltarem para estas.  

 

Data: 26/05/2015 

Atividade realizada: Leitura da música Garota de Bauru. 

Objetivo: Refletir sobre a postura que temos diante a nossa família.  

Ferramentas metodológicas: Letra de música e cadeira. 

Avaliação: Foi possível refletir sob as posturas que temos diante a família, que 

muitas vezes culpamos sem perceber que também somos responsáveis por 

esta, onde nossas atitudes refletem em todos que convivemos, bem como, 

julgamos o que o outro pode fazer por nos, mas não pensamos o que também 

podemos fazer para que essa relação familiar melhore. 

 

GRUPO EDUCAÇÃO  
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Facilitadora: Carla Jualiane 

Objetivo Geral: Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 

vez mais independente, confiante em suas capacidades e potencialidades, 

levando a uma reflexão sobre a importância da educação. 

 

Data: 11/05/2015 

Atividade realizada: Roda de leitura contando a historia de D. Maria Das Mercês 

de 66 anos que iniciou os estudos por incentivo do neto. 

Objetivo: Mostrar aos usuários as historia de superação de pessoas que com 

vários obstáculos na vida nunca desistiram dos seus sonhos.   

Ferramentas metodológicas: Realizado confecções de livros, contextualizando 

o que é possível acessar na educação e qual a dificuldades encontradas para 

esse acesso. Material utilizado cartolina, hidrocor , lápis de cor , mesa , cadeira 

borracha e lápis.  

Avaliação: Foi percebido uma grande participação dos usuários na atividade 

proposta onde eles trouxeram para o grande grupo suas expectativas de retomar 

aos estudos e as grande dificuldades que ainda encontram em acessar a escola. 

 

Data: 18/05/2015 

Atividade realizada: Apresentação da musica de Gabriel Pensador “Até 

Quando?” 

Objetivo: levar os usuários a refletirem sobre a musica que contextualiza 

historias de uma sociedade atual. 

Ferramentas metodológicas: confecção de cartazes, utilizando cartolina, lápis 

hidrocor, mesa som e notebook. 

Avaliação: Foi percebido que os usuários se identificaram com a letra da musica 

e alguns deles trouxeram para o grupo um pouco dessa “porradas “ que já 

levaram da vida mais que também nunca e tarde de recomeçar. 

 

 

Data: 25/05/2015 
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Atividade realizada: Realizado roda de conversa sobre a educação que 

obtiveram e a educação que gostariam de ter.   

Objetivo: Levar aos usuários a reflexão da importância da educação na vida de 

cada um, conscientizando eles que a educação e a base de todos independente 

de onde ela venha.   

 Ferramentas Metodológicas: Confecção de cartaz utilizando cartolina , 

tesoura cola, recorte de revista, mesa, cadeira, lápis de cor e som. 

Avaliação: No inicio foi percebido que os usuários não estavam com tanta 

motivação, mais no decorrer das atividades percebemos um grande interesse 

dos usuários com a proposta trazida. Alguns usuários trouxeram a grande 

vontade de retomar os estudos e dar continuidades aos seus sonhos. No final da 

discussão eles apresentaram para grande grupo com seus cartazes de forma 

positiva. 

 

GRUPO:REDUÇÃO DE DANOS  

 

Facilitadora: Noemi Glasner 

Objetivo Geral: facilitado por técnico social e educador, espaço para 

orientações e reflexão com o objetivo principal de minimizar os efeitos danosos 

das drogas, buscando a melhoria do bem-estar físico e social dos usuários e 

ajudá-los a atuar socialmente. Realizado toda sexta-feira, das 10h as 11h. 

 

 

 

Data: 08/05/2015 

Atividade realizada: Iniciamos o grupo falando sobre o mês de maio e suas 

datas importantes, que iríamos trabalhar as relações e a família.  Distribuímos a 

letra da música “EU NÃO PEDI PARA NASCER” (Facção Central), escutamos e 

depois abrimos para o diálogo. Trabalhamos algumas palavras importantes da 

letra e o que chamou a atenção do grupo.   

Objetivo: Estimular a reflexão e o sentimento sobre a própria história de vida e 

do outro, com diferenças e semelhanças. 
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Ferramentas metodológicas: Cadeiras, ventilador, papel ofício, música, som, 

computador e impressora. 

Avaliação: Os usuários conheciam a música, e apesar de ser dura, acharam 

válido.  Por ser uma música que mobiliza, por ter sido a realidade de alguns e 

que ainda acontece em alguns “lares” Brasileiros. Muitos depoimentos pessoais 

foram dados e pudemos acolher os sentimentos e histórias, dando continente e 

suporte necessário. Foi um momento de confiança e entrega no grupo. 

 

Data: 15/05/2015 

Atividade realizada: Iniciamos com alongamento para se preparar para a 

atividade. Cada  um/uma foi ao palco e fez um gesto, de livre escolha, que 

comunicasse algo. Sem fala.  O grupo comentou os gestos que apareceram, 

alguns conhecidos e outros não. Muitos gestos com significados de experiência 

de rua e contexto de uso de droga. Dialogamos sobre a importância da 

comunicação não verbal, da expressão corporal e dos gestos. E de como essa 

comunicação influencia nas nossas relações, sendo elas familiares, 

profissionais, sociais etc. Surgiram gestos universais, de grupos específicos, da 

comunicação em libras e que certos gestos na nossa cultura podem ser positivos 

e em outras um insulto. 

Objetivo: Promover a consciência do corpo, das expressões, posturas e gestos, 

pois estão ligados aos nossos sentimentos e intenções. E de que maneira 

estamos usando essa forma de comunicação. 

Ferramentas metodológicas: fita crepe, ventilador, cadeiras e os próprios 

usuários, como protagonistas da cena. 

Avaliação: Foi um momento de troca de saberes e aprendizado. Podemos 

perceber que  existe um mundo de comunicação, através da expressão corporal, 

que pode ser comum a todos ou não, dependendo da cultura e contexto social. 

Além de grupos com linguagens próprias, que só compreendem a “mensagem”, 

os que fazem parte daquele universo. 

 

 

Data: 22/05/2015 
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Atividade realizada: Iniciamos o grupo com a música, Família (TITÃS), e 

pedimos para que andassem, como uma forma de aquecimento corporal e 

mental. Após esse momento colocamos no “palco”, tarjetas com desenhos de 

formações familiares e a nomenclatura, para que associassem o nome ao 

desenho. Trabalhamos o conceito de família nuclear, monoparental, 

anaparental, extensa, homoafetiva, eudemonista, inter-racial e acrescentamos a 

relação com os animais e instituições, como o Atitude, a creche e o orfanato. No 

final do grupo, perguntamos o que seria afinal, família para eles. Alguns 

responderam que era vida, era tudo. 

Objetivo: Conhecer os novos tipos de configurações familiares e de como essas 

relações estão baseadas no vínculo afetivo, do que somente em laços 

sanguíneos. Dessa forma, ampliando as possibilidades das mesmas e 

desmistificando tabus.  

Ferramentas metodológicas: fita crepe, ventilador, som, música, cadeiras, 

caneta piloto e papel ofício.  

Avaliação: Percebemos que o tema família é inesgotável, pois quanto mais se 

fala, mais tem para se falar. Foram múltiplas histórias que surgiram. O grupo 

demonstrou interesse e curiosidade sobre a nomenclatura e formações 

familiares. Houve momentos curiosos, como a da tão conhecida família nuclear, 

pois muitos acreditaram ser uma família bomba, conflituosa, que explode, por 

conta das drogas. Foi um grupo de cunho pedagógico, de aprendizado e que foi 

tratado de forma leve. O usuário, José Thiago, ficou intrigado e disse sorrindo: 

“Daqui vamos para o CAPS, eu já estou ficando com distúrbio”, se referindo a 

quantidade e a nomenclatura das famílias atuais. Reconhecemos a novidade de 

termos e conceitos sobre família, mas acreditamos que o grupo conseguiu 

apreender de uma forma geral, o tema apresentado. 

 

Data: 29/05/2015 

Atividade realizada: Realizamos a recapitulação do que foi trabalhado no mês 

e com a ajuda do usuário José Thiago, fizemos o resgate do grupo anterior, com 

os tipos de família na atualidade.  A partir desse momento foi pedido que 

desenhassem ou escrevessem a família que gostariam de ter e construir, 
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utilizando-se de tinta. Ao terminarem cada um/a apresentou a família que 

desejava. Pedimos que olhassem para todas as famílias daquele grupo e 

tentassem identificar semelhanças e diferenças. No final demos as mãos em 

círculo e cada um disse uma palavra que estava sentindo no momento. Surgiram 

algumas palavras como sonho, esperança, vida, objetivo e felicidade. 

Objetivo: Provocar a reflexão sobre a família que se tem e a família que se quer 

ter. E de que forma estão em busca dessa construção familiar, planejada no PIA.  

Ferramentas metodológicas: Caneta, lápis, pincel, papel ofício e tinta guache.  

Avaliação: Utilizamos a arte como uma forma pedagógica e como também uma 

maneira de tratar os assuntos que mobilizam, por sua natureza, ou mesmo pelo 

fato de serem  tabu para a nossa cultura ou grupos específicos. Falar sobre 

família, geralmente toca em cicatrizes e feridas ainda “abertas”. Nesse grupo 

confirmamos e necessidade da família, de origem ou a ser construída 

posteriormente e de como o ser humano é um ser social. Percebemos como 

curiosidade, a prevalência da família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. 

Atribuímos essa maior incidência de modelo tradicional de família, a cultura em 

que vivemos. Foi interessante observar a esperança ou o sonho de resgatar essa 

família ou de construí-la de forma mais saudável, seja qual for a sua 

configuração. Um dos usuários, Ray, disse: “cheguei triste no grupo, mas estou 

bem, feliz”. Refletindo, assim, o seu momento de planejamento no programa, o 

porque de  ter procurado seus cuidados e mudança de vida. 

 

 

OFICINA DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Data: 03/05/2015 

Atividade Realizada: atividades livres- som, dominó, jogo de dama e tv 

(programação local). 

Objetivo: criar um ambiente descontraído através da musica, dos jogos, e da 

televisão com sua programação local. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de TV, aparelho de som, dominó e 

dama, usuários e equipe no processo de interação. 
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Avaliação: os usuários participam de forma positiva de acordo com a atividade 

escolhida, desenvolvendo um clima harmonioso e extremamente construtivo, 

observamos que alguns usuários que não estavam bem, melhoraram seu astral 

após as atividades realizadas.  

 

Data: 05/05/2015 

Atividade Realizada: DINÂMICA DA IDENTIDADE- Refletimos sobre a 

importância do nome completo, no resgate de suas origens e sobre ser chamado 

pelo nome devido a muitas pessoas perderem sua identidade por vulgos ou 

apelidos e também aceitar a forma preconceituosa de tratamento dado pela 

sociedade. Em seguida cantamos a musica “viver e não ter a vergonha de ser 

feliz”  trazendo alegria no encerramento do grupo, em virtude de alguns usuários 

ficaram introspectivos e emocionados quando lembraram de sua origem. 

Objetivo: sensibilizar o usuário de sua cidadania e do resgate de sua identidade 

no processo de se reconhecer quanto cidadão de direitos e deveres. 

Ferramentas metodológicas: dinâmica da identidade, usuários e equipe no 

processo de construção do resgate a identidade de cada usuário. 

Avaliação: percebemos os usuários pensativos e a mudança de postura ao falar 

seu nome completo, e o quanto se sentiram bem ao ser chamado pelo nome. 

Alguns usuários trazem que há muito tempo são chamados por apelidos e nunca 

perceberam que seu nome tinha tanta importância. 

 

Data: 07/05/2015 

Atividade Realizada: Dinâmica Da Verdade – iniciamos com uma rodada de 

apresentação, e com uma bola direcionada a cada usuário de forma aleatória, e 

quem recebesse a bola, teria que trazer sua verdade para o grupo. Os usuários 

poderam externar suas verdades de como estavam se sentindo no momento 

solicitado, falas sobre aproveitar melhor suas oportunidades, manter o foco em 

seus objetivos, de mudança de postura e sobre o quanto é importante respeitar 

para ser respeitado. 

Objetivo: criar um espaço onde os usuários possam se expressar em suas 

verdades e perceber a importância de lhe dar sempre com a verdade. 
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Ferramentas metodológicas: dinâmica da verdade, usuários e equipe no 

processo de socialização de suas verdades. 

Avaliação: observamos a dificuldade de alguns usuários em trazer suas 

verdades, e como este momento foi produtivo para que cada um olhasse para si 

mesmo, e buscasse o que sentiam ou queriam no momento, outros porem 

trazem de maneira prazerosa a necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo, 

foi pontuado que em suas verdades estão o respeito, a tolerância e a sinceridade 

em suas vidas. 

 

Data: 10/05/2015 

Atividade realizada: integração com à família com karaokê. 

Objetivo: integrar os usuários com seus familiares através da música. 

Ferramentas metodológicas: a utilização dos instrumentos de percussão e a 

pratica do ritmo maracatu.  

Avaliação: os participantes estavam eufóricos de alegria cantando tocando 

onde foi super positivo para eles. 

 

Data: 10/05/15 

Atividade Realizada: Atividade lúdica de dominó. 

Objetivo: A grande proposta da atividade foi o resgate de uma atividade que 

pudesse trabalhar a mente dos usuários em dupla, pois o jogo em si proporciona 

muito o companheirismo. 

 Ferramentas Metodológicas: torneio de dominó. 

Avaliação: No inicio vivenciamos  momentos de discussão por conta da vontade 

de ganhar, mas depois os usuários foram entendendo a proposta da atividade  

avaliando o companheirismo e a posição de alguns usuários em ajudar uns aos 

outros no jogo  

 

 

Data : 12/05/15 

Atividade Realizada: Atividade esportiva de Foot Vôlei. 
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Objetivo: Proporcionar um momento esportivo dentro do espaço para mostrar 

que através do esporte podemos ter um cuidado com o nosso corpo tanto na 

parte física como na mental. 

Ferramentas Metodológica: Uma bola de futebol do educador Renato e os 

cones do apoio e o som toca CD. 

Avaliação: Foi muito positiva a atividade, perceber a postura dos usuários em 

identificarem que alguns têm  habilidades para com o esporte  

 

Data: 13/05/2015 

Atividade realizada: Atletismo  

Objetivo: exercitar o corpo e a liberação de algumas toxinas. 

Ferramentas metodológicas: a utilização do espaço livre como à praia, bastão, 

bambolê, corda e cone assim desenvolvendo os circuitos. 

Avaliação: podemos perceber que os usuários gostaram da atividade, assim 

como  identificar que, por conta do uso de drogas, não possuem resistência física 

e respiratória.  

 

Data :18/05/2015 

Atividade Realizada: Atividade esportiva de foot vôlei 

Objetivo: Proporcionar um momento esportivo dentro do espaço para mostrar 

que através do esporte podemos ter um cuidado com o nosso corpo tanto na 

parte física como na mental. 

Ferramentas Metodológica: Uma bola de futebol do educador Renato e os 

cones do apoio e o som toca CD. 

Avaliação: Foi muito positiva a atividade, perceber a postura dos usuários  em 

identificarem que alguns têm umas habilidades para com o esporte Alguns 

usuários verbalizaram  que a equipe poderia estar propondo uma atividade 

externa esportiva, pois  vem sendo solicitado uma atividade assim há algum 

tempo. 

 

Data: 24/05/2015 

Atividade realizada: percussão ritmo maracatu. 
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Objetivo: fomenta a cultura popular e a pratica do batuque. 

Ferramentas metodológicas: a utilização dos instrumentos de percussão e a 

pratica do ritmo maracatu. 

 Avaliação: pode-se perceber que a prática do batuque integra um com o outro.  

 

Data: 26/05/15 

Atividade realizada: Vôlei e exercício físico  

Objetivo: exercita o corpo e a integração entre eles. 

Ferramentas metodológicas: a utilização do espaço para alongamento dos 

membros superior inferior do corpo, bola, piscina e barras.  

Avaliação: a atividade foi bem aceita pelos participantes, assim conseguimos 

trabalhar em equipe e a integração entre eles. 

 

 

OFICINA DE TEATRO 

 

Facilitadora: Damiana Júlia 

 

Data: 13.05.2015 

Atividade Realizada: Jogos teatrais (Augusto Boal). 

Objetivo: Estimular a criatividade e criar um texto teatral através da escuta de 

como era a vida dos usuários antes das drogas e antes das ruas, assim montar 

um grupo que seja informativo para a população, a peça teatral chamada o outro 

lado da rua. 

Ferramentas metodológicas: Gravador de voz e o próprio sujeito. 

Avaliação: Inicialmente houve uma grande resistência, pois não havia 

atividades nas quartas e realizamos alguns acordos para iniciar caso não 

gostassem a gente não faria, no final um dos usuários falou: “Damiana veio pra 

quebrar castelos dele”. 

 

Data: 20.05.2015 

Atividade Realizada: Interpretação e Jogos Teatrais. 
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Objetivo: Criar uma linha de confiança e entre o grupo. 

Ferramentas metodológicas: o próprio sujeito.  

Avaliação: Foi um dos momentos  melhores, pois eles se divertiram, 

participaram das dinâmicas e da interpretação. 

 

Data: 27.05.2015 

Atividade Realizada: Interpretação, Jogos Teatrais e leitura de texto. 

Objetivo: Estimular a leitura e a interpretação. 

Ferramentas metodológicas: o próprio sujeito. 

Avaliação: Teve uma boa participação. 

 

OFICINA DE ARTES 

 

Facilitadora: Vera Lúcia 

 

Data: 13.05.2015 

Atividade Realizada: Produção de pecas de gesso. 

Objetivo: Estimular a compreender a produção de gesso e decoração de forma 

terapêutica com formas e gesso. 

Ferramentas metodológicas: Forma e gesso. 

Avaliação: Através da produção os usuários entenderam que poderiam produzir 

outros tipos de peças de gesso, alem de estimular a compreensão, a criatividade 

e interação com os outros usuários. 

 

Data: 06.05.15 

Atividade Realizada: Confecção de coração. 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de produzir objetos de embalagens de 

presente com E.V.A. 

Ferramentas metodológicas: E.V.A e tesoura. 

Avaliação:  foi um momento de satisfação onde os usuários poderamão 

desenvolver a concentração e habilidade no manuseio do E.V.A. 
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GRUPO BOA NOITE 

 

Facilitadores: Andreia Silvana e Renato Mário 

Objetivo Geral: realizado no turno da noite, facilitado por educadores sociais no 

horário das 20:30 as 21:10h todos os dias, tem como objetivo finalizar as 

atividades do dia,  através de dinâmica de integração e/ou relaxamento ou roda 

de conversas. 

 

GRUPO DE CONVERSA 

 

Data : 02/05/2015 

Atividade Realizada: reconhecendo minhas habilidades. 

Objetivo: Foi lançada uma proposta para os usuários para realizarmos uma 

rotação de oficinas, mas que os mesmo administrassem com as sua habilidades 

tanto de arte como de dança ou percussão. 

Ferramentas Metodológicas: Estrumemos de percussão. Som toca CD e 

materiais recicláveis. 

Avaliação: Foi avaliada a postura dos usuários perante a proposta que 

aceitaram, pois falaram que isso os ajudarão nesse momento de mudança com 

a sua autoestima e ate na troca de conhecimento, pois isso vai ser muito 

importante. Pois também ajudará na preservação do meio ambiente por que os 

materiais vão ser reciclados nas ruas pelos usuários nas saídas terapêuticas. 

 

Data : 08/05/2015 

Atividade Realizada: Avaliação do Cine Atitude 

Objetivo: Trazer uma reflexão em conjunto com os usuários sobre o cine 

ATITUDE para darmos mais importância ao momento e também para 

aprendermos mais com a proposta    

Ferramentas Metodológicas: Aparelho de DVD. 

 Avaliação: A partir da reflexão, usuários trouxeram que o Cine Atitude contribui 

positivamente para uma melhor reflexão sobre determinados temas. Trouxeram 

também que alguns filmes poderiam abosdar a questão da fauna e flora. 
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Data: 09/05/2015 

Atividade Realizada: RODA DE CONVERSA 

Objetivo: Sondarmos os usuários em relação o dia das mães. 

Ferramentas metodológicas: equipe e usuários na construção da reflexão. 

Avaliação: os usuários estiveram atentos e trouxeram sentimentos diferentes 

em relação a data comemorativa. Alguns usuários trazem que há muito tempo 

não tem contato com sua família e estão com saudades e que querem trazer de 

volta esses momentos especiais. Outros pontuaram que esse dia é difícil e que 

gostariam de contar com a ajuda dos colegas e da equipe. 

 

Data: 11/05/2015 

Atividade Realizada: Roda de Conversa  

Objetivo: Refletimos sobre o fim de semana dos usuários. 

Ferramentas metodológicas: equipe e usuários na construção da reflexão. 

Avaliação: os usuários trouxeram de forma positiva suas relações no fim de 

semana com as famílias.   

 

GRUPO DE COM FOCO NA ORGANIZAÇÃO 

 

Data: 06/05/2015 

Atividade Realizada: Momento de limpeza do espaço. 

Objetivo: Pontuar para os usuários a grande importância do cuidado com a 

limpeza  de todo  espaço físico. 

 Ferramentas Metodológicas: roda de conversa /Material de limpeza. 

Avaliação: Foram avaliadas as falas dos usuários em quererem cuidar da 

limpeza em ate fazer uma escala para a organização e ate para ajudar a  a 

auxiliar de serviços gerais. Foi um grupo muito pontual e que teve uma 

importância muito grande para o espaço e também nesse momento de 

organização dos usuários. 

 

OFICINA DE CORTE DE CABELO 
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Data : 04/05/15 

Atividade Realizada: Momento de Beleza 

Objetivo: Proporcionar um momento de cuidado para com os usuários para 

mostrar que através da organização da sua estética podemos dar uma melhoria 

na sua autoestima  

Ferramentas Metodológicas: Maquina de cortar cabelo da educadora Andréia 

e estojo de barbear. 

Avaliação: A partir desse momento de cuidado, usuários trouxeram o quanto 

importante é se cuidar,pois alem de se olharem melhor, esse aspecto de cuidado 

faz com que a sociedade olhem para eles de outra forma. 

 

Data : 24/05/2015 

Atividade Realizada: Corte de cabelo 

Objetivo: Trazer uma reflexão para com o cuidado dos usuários através de um 

simples corte de cabelo, mas que isso pode trazer uma mudança na forma de 

como a sociedade nos veem para assim trazer um dialogo para conosco. 

Ferramentas Metodológicas: Maquina de cortar cabelo da educadora Andréia 

e o RADIO toca CD serviço. 

Avaliação: Foi avaliado que o usuário ROBSON MENDES tem uma habilidade 

para cortar cabelos e que o grupo vê uma grande importância em  si cuidar.  

 

OFICINA CINE ATITUDE 

 

Facilitadores: Helder Marcio e Paulo Queiroz 

 

Data: 01/05/2015 

Atividade Realizada: CINE ATITUDE – FILME SALVE GERAL – o filme traz o 

cenário atual do nosso sistema carcerário e a importância de suas escolhas em 

sua vida e suas conseqüências, alguns usuários trazem suas experiências no 

sistema carcerário e a dificuldade de se ressocializar diante do sistema. 
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Objetivo: mostrar a realidade do sistema carcerário e sensibilizar os usuários 

para refletir sobre suas escolhas e as consequências que elas acarretam e a 

importância de se manter no foco. 

Ferramentas metodológicas: aparelho de DVD, filme, televisão equipe e 

usuários na construção da reflexão sobre o filme. 

Avaliação: percebe-se os usuários pensativos e atentos em relação ao filme, e 

conseguiram trazer críticas ao sistema carcerário e construíram  falas positivas 

sobre suas escolhas fazendo um paralelo com os personagens do filme.  

 

Grupos realizados Quantitativo mensal  

Qualidade de Vida 03 

Redução de Danos 04 

Próximo Passo 03 

Direitos Sociais 04 

Grupo Família 04 

Grupo Boa Noite 04 

Gurpo Educação 03 

Grupo de Conversa 04 

Grupo Organização 01 

Total de grupos 30 

Oficinas realizados Quantitativo  Mensal  

Oficina de Culinária 04 

Cine ATITUDE 01 

Oficina de Jogos e 

Brincadeiras 

10 

Oficina de Arte 02 

Oficina de Teatro 03 

Oficina de Corte de Cabelo 02 

Total de Oficinas 22 
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5. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

5.1 Família 

São observados que há certa participação, de alguns familiares, em alguns 

grupos. Porém é necessário que haja mais divulgação para maiores participação 

ate mesmo nos dias de visitas. 

 

Desde o acolhimento inicial, tem se refletido junto aos usuários a importância da 

implicação dos familiares em seu cuidado, uma vez que, desse modo, o cuidado 

é estendido ao núcleo familiar. Existe a visita dos familiares aos usuários nos fins 

de semana e visita domiciliar da equipe técnica aos familiares, o que possibilita 

o atendimento individual à família, no qual pontuamos questões relacionadas a 

importância que a atenção/participação familiar contribui no processo de cuidado 

e organização dos usuários e membros desta família: 

 Cuidado com a família no sentido de trabalhar a saúde mental e o 

fortalecimento da estrutura familiar; 

 A presença dos familiares para os atendimentos individuais de forma 

sistemática; 

 Realização de visita domiciliar para o acompanhamento das famílias. 

Percebemos como um diferencial no processo de cuidado do usuário; 

 Comparecimento de alguns dos familiares no dia do grupo família e nas 

visitas nos finais de semana; 

 Acolhimento e orientação aos familiares na chegada ao serviço; 

 Fortalecer os vínculos familiares dentro dos parâmetros da Política de 

Assistência Social. 

 

5.2  Saúde  

Durante o mês de maio foram realizadas as atividades do Bom Dia e do 

Despertar, um momento rápido junto à equipe do espaço, com dinâmicas 

interativas, músicas e textos, com a finalidade de refletir a respeito da dinâmica 
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da casa, avaliando os momentos positivos, os incômodos, o dia a dia dos 

usuários na casa e fora espaço. 

 

Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, com 

um grupo de informação e conhecimentos sobre as práticas de saúde e 

qualidade de vida. E, principalmente, saber onde buscar esses atendimentos e 

fazer valer os direitos dos usuários do SUS. 

 

O objetivo dos grupos foi conscientizar e orientar sobre os cuidados que o 

usuário precisa ter com sua saúde. Trazer conhecimento sobre os temas que 

foram apresentados, visando a prevenção e proteção de tratamento para 

dependência química, diminuir o adoecimento do indivíduo, com qual o usuário 

possa criar suas estratégias de redução de danos, bem como, aprender a lidar 

com questões do dia a dia no cuidado consigo mesmo e com o próximo, 

respeitando a opinião dos outros participantes do grupo. Usando o pensamento 

de uma maneira criativa com estratégias na resposta e rapidez. Assim os 

usuários puderam exercitar-se fisicamente e mentalmente.  

 

Foram realizados encaminhamentos à UBS Galba Matos de usuários para abrir 

prontuário, fazer o cartão vacinal e atualização dos esquemas para aqueles que 

já possuíam o cartão. Também foi realizado encaminhamento do usuário 

Anderson Francisco, para fazer curativo na UBS Galba Matos, que necessitava 

de cuidados em razão uma fratura antebraço membro superior direito. 

 

Todos os dias pela manhã, ao chegar no apoio, realizei administração de 

medicações aos usuários, JB.926, JB.1025, RC.01.1107, RC.01.2311, JB.1390 

e CB.438. Conforme as prescrições médicas. 

 

O usuário JB.400 vem sendo acompanhado pelo apoio, em razão de cuidados 

devido ao uso de drogas e vulnerabilidade social. No dia 22/05/2015 fui ao 

(IMIP), para conversar com o setor de Serviço Social da Reabilitação e 

Fisioterapia. O usuário tem o membro inferior direito amputado devido a um 
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câncer causado por uma bactéria, que aconteceu em 2013. Desde então o 

mesmo nunca havia dado entrada na reabilitação para conseguir uma prótese à 

qual lhe dará uma melhor qualidade de vida. Na conversar com Assistente Social 

(Noely) e a Enfermeira (Camila), informou que médico do posto de saúde um 

clínico precisa de um encaminhamento para que mesmo possa ser atendido pelo 

serviço, e assim dá entrada em todo processo da reabilitação junto também com 

todos os seus documentos. Então ficou articulado com as mesmas, para o 

usuário retornar no dia 20/06/15 com os documentos que ele tiver no momento 

e o encaminhamento do médico para fazer o cartão da unidade e assim agendar 

a primeira avaliação com equipe da fisioterapia. Neste dia notei o usuário muito 

entusiasmado com andamento do processo, e feliz com a possibilidade de voltar 

a trabalhar. 

 

Neste mesmo dia também acompanhei o usuário RC.01.1871 para o Hospital 

Correia Picanço para dar entrada no ambulatório, onde o mesmo possa vir a ser 

assistido quanto aos cuidados de saúde e tratamento com retrovirais. O mesmo 

no momento expressou o desejo de fazer uma psicoterapia, na qual agendamos 

no mesmo dia esse atendimento. E quanto ao tratamento medicamentoso 

RC.01.1871 precisa buscar o laudo de transferência do Sae do H. Mendes 

Sampaio no Cabo onde o mesmo iniciou os cuidados. 

 

Também fui a UBS Galba Matos para conversar com enfermeira Rosangela e 

assim, iniciar o pré-natal da usuária JB.1396. Articulei neste dia exames e 

medicação necessária para gestante. 

 

Realizados os atendimentos de Qualidade de vida: Sinais vitais e Exames físicos 

dos usuários. Assim é feito um atendimento para suprir as demandas trazidas, 

para fazer diagnóstico de enfermagem e encaminhamentos específicos para 

cada usuário. 

 

Foram realizadas ainda neste mês articulações com redes sócio-assistenciais, 

com a Secretaria de Saúde de Jaboatão e articulação com PNI de Jaboatão para 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

98 

 

aplicar algumas vacinas nos usuários. Mas a coordenadora do PNI (Sra. Joci) 

pediu para articular a vinda deles ao apoio para vacinação dos usuários assim 

que o Ministério da Saúde liberasse as vacinas da Gripe. Dessa forma, todos os 

usuários  fariam a vacinação numa campanha só. Ainda continuamos no aguardo 

do agendamento do dia que a equipe  virá ao apoio,  para  aplicar as vacinas. 

 

Realizados encaminhamentos e articuladas consultas para alguns usuários no 

Caps–ad, encaminhamentos também foram realizados para o CTA (Centro de 

testagem e acolhimento), ESF/UBS para avaliação clínica, ginecológica e 

odontológica, para pegar medicações de alguns usuários na farmácia da unidade 

e articular com equipe do posto, atendimentos para alguns que necessitaram 

mais rapidamente de uma avaliação médica. Realizados encaminhamentos à 

UPA. Sendo realizadas como rotina diária do serviço, além de realizar triagens 

e acolhimentos aos novos usuários, bem como às retriagens, escutas e 

atendimentos diários de qualidade de vida. Foram administradas diariamente 

medicações prescritas com receitas médicas dos usuários do serviço, e também 

administradas para alguns usuários que chegam ao serviço apresentando 

cefaleia, odontalgia, pirose e outros. Com a realização da reposição semanal das 

medicações. Com a continuação dos sintomas a equipe faz os devidos 

encaminhamentos para as unidades de saúde de acordo com as demandas. 

 Criamos estratégias para que os usuários deem continuidade ao processo 

de cuidado com a saúde, tendo em vista que a maioria deles está em 

situação de rua e em uso intenso, muitas vezes não conseguem realizar 

sistematicamente uma rotina para conclusão do seu tratamento médico. 

Exemplo: CAPS ad e CTA; 

 A importância de orientar, como vem sendo trabalhado nos grupos, que 

algumas doenças estão diretamente ligadas a situação de rua e uso 

abusivo de drogas. A ausência de um  auto cuidado pode acarretar em 

doenças, como: TB, HIV, Sífilis etc;  
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 Os usuários estão sendo encaminhados para a rede de saúde por 

diversas necessidades. Em caso de necessidade a equipe acompanha o 

usuário até o local, como é o caso do acompanhamento das gestantes; 

 Realizada vacinação contra a gripe em alguns usuários e equipe que 

desejaram se prevenir, visando o cuidado da coletividade do serviço. 

5.3 Inserção Socio Produtiva  

Algumas atividades foram desenvolvidas como descrevemos a seguir 

 Divulgação e encaminhamento para cursos profissionalizantes; 

 Construção do currículo; 

 Encaminhamento para Agencia de Trabalho e mercado informal; 

 Semanalmente acontecem, como temas transversais, oficinas de arte, 

culinária e esportes. Sendo outra fonte de produtividade e trabalho. 

 

 

 

 

 
5.4 Cultura, Esporte e Lazer 

 
 

As atividades internas e externas estão sendo bem receptivas e produtivas, para 

o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos usuários, podendo se perceber 

uma grande participação ativa nas atividades culturais, artista e esportivas. 

 Promover nas oficinas, o estímulo e acesso aos esportes, artes e lazer;  

 A equipe também vem investindo na organização de passeios e atividades 

lúdicas e diferenciadas nos finais de semana, atividades externas ao 

serviço, proporcionando aos usuários a experiência de vivenciar novos 

espaços sociais, como estimular a cultura, o conhecimento e novas 

formas de sentir prazer;  

 O bom dia ser realizado com música, trazidas e tocadas pelos usuários. 
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5.5 Educação 

 Semanalmente acontecem , como temas transversais, oficinas de arte e 

culinária; 

 Encaminhamento para o EJA , Escolas e Centro da Juventude; 

 Orientação pedagógica nos grupos e oficinas; 

 Desenvolvimento nos grupos sobre os direitos sociais e a cidadania. 

Colocando a educação enquanto direito social, que não é garantido em 

sua totalidade, dessa forma, favorecendo a marginalização de certa parte 

da população. 

 

5.6 Assistência Social 
 

 

Entendendo que o Programa também é um espaço de construção coletiva para 

o acesso a garantias de direitos e resgate da cidadania, no mês de maio, foi dada 

continuidade às articulações e encaminhamentos para a rede socioassistencial, 

de saúde e demais redes intersetoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos 

nossos usuários; 

 

A continuidade da construção de um plano individual de atendimento (PIA) a 

partir das demandas do usuário, visando autonomia; 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; 

 

Encaminhamentos para à rede SUAS E SUS. Realizamos articulação e 

encaminhamento a Comunidades terapêuticas, como também para o Intensivo 

e Apoio dos outros Municípios (Jaboatão, Cabo, Recife e Caruaru).  Além 

daqueles relacionados ao CAPSad, que tem como objetivo estender o cuidado 

ao usuário, realizamos também encaminhamento à urgência hospitalar, 

atendendo a necessidade do usuário; 
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Percebemos o interesse do usuário em confeccionar o seu currículo. Dessa 

forma, auxiliamos na sua elaboração, para que assim possam se inserir no 

mercado de trabalho; 

 

Encaminhamos os usuários para retirada de documentos (Balcão da Cidadania 

e Casa da Cidadania), para que assim 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; 

 

Realizamos  sensibilização com os usuários da modalidade diaristas e pernoites 

para com o comprometimento do PIA, construídos com os mesmo, em conjunto 

com a equipe técnica; 

 

As reuniões de equipe técnica têm sido realizadas de forma frequente com a 

presença dos profissionais do plantão noturno, fato, este, que vem contribuindo 

para funcionamento geral do serviço. 

 

As reuniões de supervisão por turno, com a equipe, vem acontecendo de forma 

sistemática, na construção de uma  prática cada vez mais coerente com a 

assistência, são discussões técnicas, embasadas na política da Assistência 

Social. 

 

5.7 Avanços e Desafios 
 

 

 Avanços  

A pesquisa do Ageu Magalhães para detectar doenças sexualmente 

transmissíveis, contribuindo às atividades do “grupo de qualidade de vida” com 

educação, prevenção e encaminhamentos para tratamento das doenças citadas 

acima. Ressaltando a importância que foi a pesquisa para usuários no 
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diagnóstico de algumas doenças e na sensibilização dos mesmos quanto ao 

tratamento em saúde. A pesquisa terminou, mas contribuiu  muito no cuidado de 

saúde. 

 

Atendimentos agendados para cuidados de saúde aos usuários com diagnostico 

de DST`s, no CTA com rapidez e agilidade no tratamento médico. 

 

Dificuldades 

Suprimir a dificuldade do usuário mediante inexistência de passagem, da 

distância do serviço para as redes de saúde do Município e em razão da falta de 

documentos para realização de exames, que alguns usuários não possuem. 

 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com falta de 

médicos no atendimento da emergência clinica e odontológica. E também pela 

falta de materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser 

realizados pela unidade, deixando de atender as necessidades básicas da 

população que dela necessitam. 

 

P. Carneiro Lins dificuldades na realização de exames básicos para 

atendimentos aos usuários que dela necessitam, onde a mesma só vem 

entregando apenas 10 fichas por dia para realização desses. Segundo usuários, 

para serem atendidos lá tem que chegar as 02h da madrugada. 

 

Dificuldades para articulação com a rede de saúde para avaliação e consulta 

com médico Psiquiatra no acompanhamento a usuários que dela necessitam.  

 

Criar estratégias para que os usuários deem continuidade ao processo de 

cuidado com a saúde, tendo em vista que a maioria deles está em situação de 

rua e muitas vezes não conseguem realizar sistematicamente uma rotina para 

conclusão do tratamento médico; 
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Percebemos a continuidade sobre os relatos de violência, assassinatos e 

comportamentos ligados a criminalidade, nas redondezas do serviço. E por ser 

no território, muitos acontecimentos estão sendo atribuídos aos usuários do 

Atitude.  A equipe vem agindo de forma clara e dando o suporte necessário para 

os mesmos;  

 

A localidade do serviço ser perto das “Carolinas”, forte foco de drogas na região. 

A droga fica mais acessível aos usuários, devido a proximidade; 

 

A importância da presença de todos os profissionais na Assembleia, pelo menos 

uma vez no mês, especificamente a equipe da manhã, que não está nesse 

momento, por ser realizada sempre no turno da tarde; 

 

A Inexistência do serviço de saúde de emergência no Município, para os casos 

de fissura e sintomas de abstinência, quando acontece, é necessário ir pra 

Recife no Hospital Ulisses Pernambucano; 

 

A dificuldade do usuário concluir seu planejamento do PIA, principalmente com 

os usuários da modalidade diarista, como também, a participação nas atividades 

propostas pelo serviço; 

 

Motivação do usuário ao mercado de trabalho e retorno aos estudos;  

 

Dificuldade de encaminhamento de alguns usuários para o mercado de trabalho 

e cursos profissionalizantes, pois a maioria possui escolaridade baixa e 

perderam algumas documentações necessárias;  

 

O retorno das inscrições realizadas no CRAS e início sobre os cursos oferecidos 

pela Secretaria da Mulher; 

 

A falta da estrutura necessária para utilização de todos os espaços da casa, em 

especial, o primeiro andar; 
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A insuficiência ou ausência de materiais para a realização de oficinas, grupos e 

atividades lúdicas, como o Datashow e Lap Top, neste mês de maio; 

 

A ausência de um espaço adequado para a realização dos grupos, para que 

sejam sigilosos, acolhedores e principalmente ventilado. O calor tem sido um 

impeditivo para a concentração e foco; 

 

No que se refere ao trabalho com as famílias dos usuários, continuamos 

enfrentando dificuldade em mobilizar esse público à participação no Grupo 

Família; 

 

A ausência de transporte para passeios e grupos externos, na parte da manhã e 

da tarde, pois trabalhamos com um único transporte para demandas variadas, 

tanto para o Apoio, como para o Intensivo; 

 

A permanência da falta de crédito nos aparelhos celulares, para realização de 

contato com a rede e com a família, dificultando o trabalho e o acesso a essas 

famílias; 

 

A ausência de uma impressora na sala da equipe, pois dificulta o acesso aos 

instrumentais, como ficha de evolução e encaminhamentos. Além das cópias 

necessárias, como os documentos dos usuários; 

 

Em alguns momentos a falta de material de expediente, dificultando a execução 

das atividades, de maneira satisfatória;  

 

A necessidade de um quantitativo maior de ventiladores, que sejam satisfatórios 

para todos os cômodos do serviço, inclusive para os quartos e para a cozinha. 

 

Os usuários estão bastante participativo nos grupos e oficinas, demonstrando 

satisfação, nas atividades abordadas dentro do espaço, onde esta sendo 
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estimulada a capacidade da criatividade e integração tanto com a equipe quanto 

com os usuários. 

 

6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
6.1 Atendimento individual 

Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados pelas equipes 

e que merecem algumas pontuações. 

Destacamos, inicialmente, o caso da usuária CR.840 que vinha sendo 

acompanhada desde o dia 22/11/14 pelo ATITUDE nas Ruas após ter sido 

desligada do Intensivo Mulher por descumprimento de normas do serviço. No 

começo do seu acompanhamento a usuária estava gestante e bastante 

fragilizada, além de vivenciar diversas dificuldades sociais. Ao longo do 

acompanhamento, CR.840 e sua família foram se fortalecendo e construindo 

estratégias para reduzir suas vulnerabilidades. Inscrevemos, junto ao CRAS, a 

família no CADÚNICO e fizemos as articulações para retirada de documentos. A 

usuária e sua família passaram a receber, também, um auxílio alimentação e 

suas filhas voltaram a conviver com a usuária (antes viviam com sua mãe). 

Atualmente a usuária não faz uso de crack e demonstra mais segurança em suas 

estratégias e sua cunhada (principal referência familiar atualmente) está 

trabalhando formalmente. Contudo, nas últimas visitas da equipe, percebemos a 

usuária com uma postura de esquiva e de evitação. Sua cunhada, na última 

visita, disse que a usuária achava que as visitas já não eram mais necessárias 

e que a vizinhança achava que ela continuava fazendo uso de substâncias 

psicoativas devido à nossa presença. Entretanto, a usuária não se sentia 

confortável para fazer esse diálogo com a equipe. Fizemos o fechamento do 

acompanhamento e nos colocamos disponíveis caso sintam alguma 

necessidade. 

O usuário A.L.C. (JB 185 e ANR.JB 25),  48 anos de idade, mora no Pacheco, 

teve seu primeiro contato com o equipamento das ruas em meados de 2012, 

sendo encaminhado ao Apoio Jaboatão, contudo, no momento vinha em uso 

intenso de Crack e principalmente o álcool, o que proporcionava uma grande 
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desorganização. Em avaliação, o mesmo, foi reencaminhado ao CAPSad Renê 

Ribeiro, do qual já fazia parte, seguindo após as intervenções clínicas ao 

Albergue Profº Luiz Cerqueira, o que ficou entorno de oito meses. Após este 

período ficando no tratamento ambulatorial e seguindo a sua rotina normal- 

trabalho. 

Ao reencontrar o usuário, entre o final de 2014 e inicio de 2015, informa sobre 

algumas recaídas, principalmente do álcool, intervenções pertinentes foram 

realizadas, seguindo com os acompanhamentos sistemáticos, quando 

localizado, sendo por diversas vezes realizadas sensibilizações para 

internações, assim como a possibilidade do pernoite no Apoio Jaboatão. Sem 

efeito para o momento. 

Após várias intervenções e visitas domiciliares conseguiu-se realizar a 

sensibilização do Usuário, que estava morando em um quarto na casa de seu 

pai, em condições bastante precárias de higiene, em relação a alimentação, esta 

era fornecida em alguns momentos por sua ex-esposa e pela vizinhança, mesmo 

com os vínculos afetivos fragilizados. 

Diante da situação do caso, o mesmo foi encaminhado ao Hospital da Mirueira, 

em Paulista, aos procedimentos de desintoxicação e possibilidades de longa 

permanência. A ação foi realizada em articulação com o CAPS AD Recanto dos 

Guararapes. 

Na região de Marcos Freire, encontra-se o usuário E. S. S. (JB. 651), 26 anos, 

que trabalha como gari na localidade. O usuário é acompanhado pelo Programa 

desde 2013, deixando de frequentar o espaço no mesmo ano. Em primeiro 

encontro no ano corrente, no mês de março, na região de Marcos Freire, relatou 

não estar realizando uso de substâncias psicoativas, nem mesmo álcool e que 

estava frequentando a igreja. Entretanto, no mês de Maio, o usuário novamente 

nos encontrou e solicitou ter uma conversa. Assim, afirmou estar passando por 

problemas familiares, pois o filho de sua companheira está fazendo uso de 

maconha e que devido a isto as coisas em sua casa não estava fácil. Ao saber 

da situação do enteado, o usuário relata ter lembrado do ATITUDE. A equipe 
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então ofertou atenção e cuidado à sua situação e de sua família, porém o mesmo 

informou que, caso sinta necessidade, entrará em contato. Porém, ao longo da 

conversa, E. afirma que não mais frequenta a igreja, além de ter retornado a 

fazer uso de álcool e maconha, sendo esta última utilizada “quando tem um dia 

de trabalho puxado” (sic.). Desta forma, devido aos conflitos familiares 

vivenciados nos últimos dias, bem como a volta do usuário a fazer uso de certas 

substâncias, avaliamos o retorno do acompanhamento do mesmo pelo 

Programa.  

6.2 Abordagem nas ruas 

 

Durante todo o mês as equipes se fizeram presentes no território realizando sua 

principal atividade (as abordagens e acompanhamentos na rua). Mantivemos o 

diálogo sobre redução de danos e realizamos os encaminhamentos de praxe 

(para serviços de saúde, retirada de documentação, encaminhamentos para 

realização de CADÚNICO do CRAS, etc.).  

 

Iniciaram-se ainda acompanhamentos de usuários que foram desligados do 

serviço (por desejo próprio ou por decisão da equipe técnica) e mantiveram-se 

as práticas de panfletagem, grupos de discussão, além de fazer o processo 

contrário: referenciar usuários acompanhados na rua para a Unidade de Apoio.  

 

6.3 Mapeamento do território 

Focando no reconhecimento do território e identificação de equipamentos para 

possíveis articulações, locais com necessidades de ações e intensificação das 

intervenções das equipes, os mapeamentos foram realizados nas seguintes 

localidades: COHAB (Ibura), Piedade, Candeias, Vila Rica (Jaboatão Centro), 

Lote 19, Rio Verdinho (Jaboatão Centro), Muribeca Cajueiro Seco, Guararapes, 

Boa Viagem, Brasília Teimosa, Barra de Jangada. 

 

6.4 Articulação com a rede 
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Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e as 

demais organizações, as equipe mantiveram diálogos com diversos 

equipamentos da Rede. Entre elas: USF (Unidade de saúde  da família) das 

comunidades dos Milagres, Loreto I e Alto da Bela Vista, Policlínica Leopoldina 

Tenório (Jardim Jordão), Estação Governo Presente (Afogados e Ibura), 

CRAS (Praia, Ibura, Barra de Jangada, Curado, Jaboatão Centro, Socorro, Vila 

Rica, Muribeca), Centro POP de Vitória, Secretaria de Ação Social de Vitória, 

Grupo de Capoeira Brasil (da UR 11, Ibura), SERES-PE, Policlínica do Curado, 

CREAS Cavaleiro, UPA de Barra de Jangada, UBS Odorico Melo (Muribeca), 

Programa de apoio à criança e família na comunidade do Lote 23, Jaboatão 

Centro, CAPS AD Recanto dos Guararapes e CAPS Solar dos Guararapes. Em 

Boa Viagem com as Escolas Inalda Spinelli (Estadual) e Escola Abilho Gomes 

(Municipal). 

 

Estas articulações tiveram objetivos diversos, tais como a garantia de direitos 

sociais dos usuários, esclarecimentos acerca dos serviços prestados pelo 

ATITUDE e os demais equipamentos.  

 

No tocante às reuniões, no dia 19/05 o equipamento do ATITUDE nas Ruas 

esteve no auditório do prédio Administrativo do CEASA para reunião de 

planejamento da III Semana de Mobilização Cidadã, que ocorrerá em Julho.  

 

No dia 20/05 o ATITUDE nas Ruas esteve em uma reunião de rede no CRAS do 

Ibura. Na ocasião estiveram presentes representantes do CRAS, CREAS, CAPS 

AD José Lucena, CAPS David Capistrano, NASF, Consultório de rua, 

Consultório na rua, dentre outros atores da rede. Discutimos alguns casos e os 

CAPS apresentaram seu serviço. Damos encaminhamentos também para uma 

feira de serviços que irá acontecer no dia 08/07 na Escola Professor Simões 

Barbosa, no Ibura de Baixo.  

 

No dia 26/05 participação da reunião na ASSUCERE (Associação dos usuários 

e comerciantes da CEASA/ Recife). Pautada nas questões de segurança e a 
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circulação interna da população no CEASA, para além disso, foi explanado sobre 

a participação do Programa ATITUDE, na construção de capacitações e 

palestras socioeducativas. 

 

No dia 28/05 participação com a representação de um usuário do Apoio no 

Fórum Metropolitano de População em Situação de Rua, contando com a 

presença de várias entidades governamentais e não governamentais, incluindo 

alguns moradores de rua. 

 

No dia 05/05 estava agendada a participação no Fórum sobre população em 

situação de rua promovida pelo Centro POP de Vitória que se não efetivou 

devido a um decreto de luto na cidade.  

 

6.5 Palestras/seminários 

 

Neste mês as equipes de rua realizaram palestras em espaços diversos e com 

objetivos variados. Abaixo segue um relato sucinto destas atividades. 

Palestra realizada na Escola Estadual Pedro Barros Filho (26 e 29/05), no bairro 

de Piedade. Diálogo realizado com uma turma do 1º Ano e duas turmas de 

alunos do 2º ano do ensino médio sobre a temática da droga e o funcionamento 

do Programa ATITUDE. Houve ainda a tentativa de realização de oficina, mas 

esta atividade foi inviabilizada dado o número elevado de estudantes. Nesta 

mesma perspectiva, foi realizada palestra na Escola São Sebastião, em Vila 

Rica, Jaboatão Centro (estudantes do 9º ano) no dia 22/05. 

 

Algumas palestras programadas não se efetivaram. No dia 29/05 a palestra 

agendada na Escola Estadual Pedro Barros Filho não aconteceu devido a uma 

paralização dos professores do Estado. No dia 13 a palestra para o grupo de 

idosos do CRAS do Curado não aconteceu por falta de público assim como no 

evento da Congregação Batista, Lote 23, em Jaboatão Centro (26/05). 
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6.6 Oficinas educativas 

 

No que se refere à realização de oficinas socioeducativas, foram realizadas: no 

dia 06/05 e 13/05 realizado um diálogo com construções de cartazes sobre a 

temática Droga com quatro turmas da Escola Municipal Divina Providência em 

Cajueiro Seco. 

 

Finalmente, no dia 28/05 a equipe III realizou uma capacitação com 13 

profissionais (psicólogos e assistentes sociais) que atuam no Sistema 

Penitenciário do Estado (representantes do PAMFA, PJJALB, HCTP, PFDB, 

PAE e Colônia Penal Feminina do Bom Pastor) na SERES-PE. Na ocasião foi 

realizada uma dinâmica de apresentação, diálogo sobre redução de danos e as 

possíveis aplicações no sistema prisional, alinhamento das atividades conjuntas, 

discussão de textos teóricos, uma técnica de relaxamento e avaliação do 

encontro. Ficaram definidos os objetivos iniciais deste trabalho e o compromisso 

de diálogo entre as equipes.  

 

Ao longo do mês foram realizadas algumas ações noturnas. Estivemos no 

Viaduto de Prazeres, na Praça Vitória, Academia da Cidade (estas últimas na 

UR 01, Ibura), Cajueiro Seco, Guararapes e Jaboatão Centro, divulgando o 

Programa e nos mantendo disponíveis para atendimentos.  

 

6.7 Ações Integradas de Impacto  

 

No dia 16/05 as equipes da Rua realizaram uma ação conjunta no Residencial 

Flor do Carmelo, em Jardim Piedade. Na ocasião foi realizado um Cine Atitude 

com a exibição da animação a Fuga do Moinho, uma palestra e divulgação do 

Programa. As atividades foram direcionadas aos moradores da localidade.  
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No dia 21/05 as equipes estiveram em ação no HCTP (Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico) relativa ao dia Nacional da Luta Antimanicomial. 

Realizamos uma oficina percussiva, roda de capoeira e diálogo com os 

pacientes, além de uma divulgação do Programa através da distribuição de 

panfletos.  

 

 

 

 

7.  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

No mês de Maio, permaneceu a sensação de insegurança estabelecida no 

entorno do Apoio obtivemos relatos de assalto e essas questões trazem o 

sentimento de insatisfação por parte dos vizinhos, que associam as práticas aos 

usuários, fato que gera comportamentos de hostilidades para com funcionários 

e/ou usuários.  Neste mês alguns policiais civis estiveram no serviço, de forma 

hostil e agressiva querendo informações sobre um possível usuário do serviço, 

porém estavam sem o oficio e por esse motivo não fornecemos nenhum 

esclarecimento sobre o suposto usuário, no dia seguinte outros policiais civis 

ficaram na frente do espaço em posse de armas de grande porte, intimidando 

usuários. Diante dos fatos realizamos contato com a pessoa responsável pelos 

policias civis deste município e relatamos tais situações.  A pessoa se mostrou 

compreensiva as questões e relatou que iria apurar os acontecimentos e se 

colocou a disposição caso algo retornasse a acontecer.  

 

As reuniões setoriais foram mantidas, no intuito de alinhar formas de atuação 

entre os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões 

vêm repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando 

maior propositura dos funcionários. 
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No mês de maio continuaram ocorrendo as ações em parceria com a Segurança 

Cidadã, Núcleo de Gestão Integrada e Articulação Comunitária. Pactuamos de 

estar participando em reuniões das seis regionais existentes no município. 

 

No mês de Maio assumi a coordenação técnica do serviço, porém segundo 

orientações a pessoa que iria me substituir, viria apenas no mês seguinte. Na 

medida do possível continuei dando suporte a equipe, com relação a supervisão, 

porém por ter que cumprir a  agenda de coordenação estive ausente do serviço. 

Tal fato repercutiu na equipe, pois sentiram a ausência da supervisão no que se 

refere a discussão de casos e orientação técnica. 

 

Em 05/05, recebemos a visita da pesquisa open soceity fundations, tais 

profissionais participaram do bom dia e tiveram a oportunidade de colocar para 

os usuários o objetivo da pesquisa em questão. 

 

No dia 14-05 participei de reunião de colegiado, aonde a pauta seguiu 

objetivando a questão da reinserção sócio produtiva. Visando o alinhamento das 

ações; em 19-05 aconteceu outro colegiado, aonde foi abordada a questão do 

Termo de Referencia, com relação às especificidades de cada cargo. 

 

Dia 18 e 25-05 participei do colegiado interno com coordenadora Técnica do 

IEDES Renata Almeida, núcleo de Jaboatão doa Guararapes e Cabo de Santo 

Agostinho, na ocasião alinhamos praticas e intervenções técnicas.  

 

20-05 recebemos a visita do ONG Redes, com a proposta de conhecer o 

Programa Atitude e seu funcionamento. 

 

22-05 reunião na SEPLAG com os gestores do município de Vitoria de Santo 

Antão, objetivando o apoio no fortalecimento da política Municipal sobre drogas. 

 

28-05 realizada capacitação com a equipe técnicas do Complexo Curado 

Professor Aníbal Bruno, HCTP, Colônia Penal. Tal atividade proporcionou a 
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equipe técnica do sistema prisional revisitar conceitos e práticas sobre redução 

de danos. Momento muito rico. 

  

Realização de reunião, no IEDES, a qual apresentou, enquanto pauta, 

alinhamento da gestão da executora. Na ocasião, foram repassadas as regras, 

avaliadas como relevantes à diretoria, no intuito de melhorar a execução. 

 

Realizado momento de integração junto ao HCTP (Hospital de Custodia e 

Tratamento Psiquiátrico) Na ocasião, houve a apresentação de dança e da 

Percussão do ATITUDE, com a participação dos reeducandos. 

 

Realizado planejamento junto a equipe do atitude nas ruas sobre a semana de 

politica sobre drogas. 

 

Realizou-se a troca do fornecedor de água e gás no nosso equipamento. 

 

Garantiu-se momentos de discussões entre o CAPS Ad e o ATITUDE, a fim de 

promover um melhor acolhimento aos usuários atendidos pelos dois serviços, 

concomitantes. Atualmente, todo o núcleo de Jaboatão conta com um fluxo de 

dialogo aberto com o referido CAPS. 

 

Registram-se, ainda, dificuldades enfrentadas nos registros dos dados 

quantitativos, em virtude da precariedade dos computadores, bem como da rede 

de internet disponível. Tal situação vem gerando graves transtornos, frente a 

compilação dos dados e apresentação à Secretaria. 

 

Destaca-se a Chegada da coordenadora de núcleo, o que trouxe um plus para a 

equipe. 

 

Urge esclarecer que uma vez por semana, esta coordenação participa de reunião 

com as equipes da rua, objetivando planejar e avaliar as ações, bem como 

oportunizar momentos de trocas entre os profissionais. 
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No mês em tela, aconteceram quatro reuniões técnicas, sendo uma  enquanto 

supervisão, nesse sentido fez-se alinhamento de alguns fluxos e práticas 

profissionais. 

 

 

 

ATIVIDADES DA SUPERVISÃO: 

 

Neste mês, no Apoio, permaneceu apenas uma supervisão devido à mudança 

da antiga supervisora ter migrado para coordenação técnica.  

 

Foram realizadas 03 reuniões de turnos, com a equipe da tarde, nesses 

momentos podemos discutir casos e encaminhamentos dos usuários, discutimos 

também sobre o processo de cuidado no serviço, as dificuldades de intervenções 

das técnicas sociais e também educadoras nos momentos mais delicados de 

desligamentos, suspensões, etc. 

 

Realizamos reflexão com a equipe sobre o entendimento da modalidade 

pernoite, para facilitar o processo de avaliação dos usuários. 

 

Houve a participação da supervisão em 01 reunião em parceria com a Secretaria 

de Políticas Sobre Drogas do Município de Jaboatão, no bairro do Muribeca Rua, 

a participação na reunião foi positiva com oportunidade de divulgação do 

programa e fortalecimento da rede. 

 

A supervisão tem um papel fundamental no Apoio, dando suporte técnico, 

orientando aos encaminhamentos e aos cuidados dos usuários, percebe que a 

equipe atual apresenta abertura para discussões em geral e mostra-se 

interessada em sempre melhorar os resultados. 
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a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE 

NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA 
DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

14 Reunião CEPAD 

Coordenações 
técnicas de todos 
os núcleos, 
equipes de aluguel 
social, 
representantes 
das executoras e 
da Secretaria 

INSERÇÃO 

SOCIO 

PRODUTIV

A 

Elaboração de fluxo de 
informação  

19 Reunião CEPAD 

Coordenações 
técnicas de todos 
os núcleos, 
equipes de aluguel 
social, 
representantes 
das executoras e 
da Secretaria 

Alinhament

o das 

funções 

técnicas 

Revisitar termo de 
referencia 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS 

MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DAT
A 

 LOCAL 
PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENT
OS 

06 

Reuniã
o 
Técnic
a 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

18 

1) Pauta 

administrativa – 

processos 

diários da 

unidade; 

2) Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

13 
Reuniã
o 

Centro de 
Acolhiment

23 

1) Pauta 

administrativa – 

processos 

Direcionamento dos 
casos discutidos 
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Técnic
a 

o e Apoio 
Jaboatão 

diários da 

unidade; 

2) Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

20 

Reuniã
o 
Técnic
a 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

25, incluindo a 
consultoria 

1) Pauta 

administrativa – 

processos 

diários da 

unidade; 

2) Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

27 

Reuniã
o 
Técnic
a 

Centro de 
Acolhiment
o e Apoio 
Jaboatão 

18 

1) Pauta 

administrativa – 

processos 

diários da 

unidade; 

2) Discussão dos 

casos em 

acompanhament

os. 

 

Direcionamento dos 
casos discutidos 

 

 

c. EUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, 

EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA 
DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

18 Reunião 
IEDES 
- 
Olinda 

Coordenações 
dos núcleos 
Cabo e 
Jaboatão, 
coordenações 
técnica 

Alinhament

o técnico 
Retomar momentos 
de integração 

25 
Reunião 

 

IEDES 
–
Olinda 

Coordenação 
dos núcleos 
Cabo e 

Alinhament

o técnico 
Reorganização do 
fluxo técnico 
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Jaboatão, 
coordenação 
técnica 

 

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 24 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 0 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 02 

TOTAL 37 

8.1. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / 

PERNOITES: 

AÇÕES 
META 
MÍNIM
A 

METAS 
EXECUTADAS 

Acolhimento dia(Total de atendimentos no 
mês) 

900 
atend. 
Mês 1149 

Acolhimento Noturno(Pernoites Mês) 
450 
atend. 
Mês 497 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO  2 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 04 

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) 

55 151 26 
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(15 por 
noite) 

 

9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

15 71 86 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 11 12 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

05 0 05 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

134 16 01 151 

Identidade de Gênero 

Sexo 

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 
Total 

M 0 0 33 45 30 13 0 0 121 

F 0 0 13 8 6 3 0 0 30 

Total 0 0 46 53 36 16 0 0 151 
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Travesti Transexual Total 

4 0 04 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não 

informado 151 

37 25 84 4 1 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtd 

SEM RENDA 105 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 12 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1 SALÁRIO MÍNIMO 20 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 7 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
1 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 151 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 04 

Grupo de Serviço Social 07 

Grupo de Qualidade de Vida 03* 

Total 14 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 
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*No dia 04/05(segunda-feira) tivemos o feriado municipal referente ao aniversário da 

cidade de Jaboatão, desta forma, o grupo Qualidade de Vida não foi realizado.  

 

   

 

 

 

 

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 123 

Álcool 15 

Maconha 8 

Cocaína 3 

Outros 2 

Atendimento Assistente Social 245 

Atendimento Psicólogo 237 

Atendimento Qualidade de Vida 106 

Total 588 

AÇÕES 
Meta 
Mínima 

Metas Executadas 

Oficinas 15 16 

Atendimento à Família 50 53 

Grupo Família 4 04 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 
79 

Atendimento Individual à Família 46 

Visita Domiciliar 01 

Assembleia 04 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 
0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 136 
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Total Geral 151 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 64 

ATITUDE nas Ruas 20 

Rede SUAS 14 

Rede SUS 10 

Segurança Pública 2 

Conselho Tutelar 2 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro  Usuário 30 

Outra Origem (Quais?) 7 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Poder Judiciário 2 

Total Geral 151 

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

 

 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

Áreas Integradas de 

Segurança 

Quantidade 

AIS 01 14 

AIS 02 05 

AIS 03 16 

AIS 04 03 

AIS 05 06 

AIS 06 87 

AIS 07 0 

AIS 08 05 

AIS 09 01 

AIS 10 05 

AIS 13 02 

AIS 14 07 

Total Geral 151 
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AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 9 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 2 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 2 

OUTROS(09-Abandono;01-Conclusão de PIA) 10 

TOTAL 23 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL 

TOTAL 

SIM 77 

NÃO 74 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 151 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 94 

NÃO 57 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 151 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 76 

NÃO 75 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 151 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA 

05 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 14 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 05 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 02 

OUTROS(01-CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER) 

01 

TOTAL 28 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 01 

CTA 03 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 14 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 01 

HOSPITAL GERAL 0 

UPA 11 

OUTROS (01-AACD; 01-IMIP; 01-Fundação 
Altino Ventura;01- FUNDAÇÃO ALTINO 
VENTURA; 01-ALCOÓLICOS ANÔNIMOS; 01-
SAMU ) 

06 

TOTAL 36 
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DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 05 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 02 

OUTROS(01-FAFIRE) 01 

TOTAL 09 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 01 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 0 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 01 

 

 

 

 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 158 

ABORDAGENNAS RUAS (PESSOAS) 600 759 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 15 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 29 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 07 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 08 

AÇÕES 
METAS EXTRAS 

EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 13 

VISITA DOMICILIAR 04 

ABORDAGEM DE RUA 15 

REUNIÕES 07 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 04 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 03 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 05 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 07 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 121 

OUTRAS AÇÕES 04 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 
IMPACTO REALIZADAS 

02 

TOTAL 185 
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11. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
 

No mês de Maio, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão perseguiu o seu 

propósito de garantir atenção à população em extrema vulnerabilidade social, a 

qual expressa maior necessidade dos serviços socioassistenciais.  

 

Torna-se oportuno destacar que o funcionamento desta unidade, está em estado 

critico com relação a estrutura física, o que está tornando o espaço em 

determinados espaços perigoso para circulação dos usuários e equipe. 

Acionamos a Defesa Civil deste município, porém iremos ter qualquer resposta 

em ate 20 dias. Por tanto a situação de risco irá permecer até a devolução do 

laudo. Chamo atenção para este fato, visto termos diariamente neste espaço 

cerca de 50 pessoas circulando, entre usuários e profissionais.   

 

Reporto-me, também, que estamos tendo todo o suporte e orientação do IEDES 

quanto aos fatos citados acima. 

 

É nítida a vontade de fazer acontecer em todos os lados. Essa força tem trazido 

um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem investindo, 

constantemente, em formas mais leves e atrativas para o desenvolvimento das 

atividades. Como resultado, é perceptível o aumento nas participações de 

grupos, sendo estes reconhecidamente locais de troca e crescimento.  

 

Diante do exposto, percebe-se que as mudanças da estrutura são de extrema 

importância para o bom andamento das atividades. 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
ANEXOS 

ATITUDE NAS RUAS 

  

 

 

 

Oficina na Escola Municipal Divina Providência – Cajueiro Seco 

Ação Integrada: Conjunto Habitacional Flor do Carmelo- Jardim Piedade  

Palestra Escola Estadual Pedro Barros - Piedade  
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Ação do Balcão da Cidadania: Barra de Jangada  

Palestra: Escola Municipal São Sebastião

 Palestra: Escola Municipal São Sebastião 

o 

Capacitação à Equipe da SERES

 Palestra: Escola Municipal São Sebastião 

o 
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Centro de Acolhimento e Apoio Jaboatão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum Metropolitano de População em Situação de Rua

 Palestra: Escola Municipal São Sebastião 

o 
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QUADRO DE CIs – MAIO/2015 (ACOMPANHAMENTO) 

ITEM Nº DA CI DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 097 06/05 Solicitação de Feira Atendido 

02 098 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

03 099 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

04 100 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

05 101 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

06 102 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

07 103 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

08 104 07/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 

09 105 07/05 

Orçamento da 

limpeza do ar 

condicionado 

Atendido 

10 107 13/05 

Solicitação de 

extintores de 

incêndio 

Pendente 

11 108 13/05 
Vazamento de água 

no muro 
Pendente 

12 109 13/05 Conserto do Piso Pendente 

13 110 18/05 Solicitação de teclado Pendente 

14 111 19/05 

Aquisição de 

materiais para a 

limpeza da piscina 

Atendido 

15 112 20/05 
Solicitação de 

Fardamento 

Em 

Andamento 

16 113 21/05 
Orçamento do serviço 

da fossa 
Pendente 

17 114 21/05 
Conserto/substituição 

dos ventiladores 
Pendente 
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18 117 26/05 

Conserto do 

notebook 
Pendente 

19 118 28/05 Solicitação de diárias 
Em 

Andamento 


