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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO – NÚCLEO: CABO Maio/2016 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento e 

Apoio o mês de Maio. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao cotidiano de 

trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, qualificando o serviço 

ofertado.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo Agostinho 

– PE, Telefones de Contato: (81)3521-9684 / 98923-6080. 

Executora: IEDES - E- mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira 

SUPERVISÃO Leilane Gomes  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Juliana Falcão  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Rayana Alves da Silva,  

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Renata Carvalho 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Viviane Cardoso 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento  

EDUCADOR SOCIAL Elaine Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Tânia Maria 

EDUCADOR SOCIAL Beltrand Gouveia 

EDUCADOR SOCIAL Alessandra Alves 

EDUCADOR SOCIAL Gilmara Santos  

EDUCADOR SOCIAL Rosineide Felício 

EDUCADOR SOCIAL Alcione Maria  

EDUCADOR SOCIAL Jeferson Antônio  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Luciene Marluce 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Irene 

AUXILIAR DE COZINHA Ana Marta 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Josineide 

SERVIÇOS GERAIS Edjane de França 

VIGIA José Antônio 

VIGIA Rony Tadeu 

VIGIA Lucio José 

VIGIA Valmir Batista 

  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  
 

EQUIPE  FUNÇÃO  NOME  

I 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Santos 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcante 

II 

TÉCNICO SOCIAL Rejane Maria  

EDUCADOR SOCIAL Maria Cicera  

MOTORISTA Lemuel Menezes 

 

5. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Grupo Bom dia 

Facilitadores: Juliana Falcão (Técnica Social em Psicologia), Maria do Livramento 

(Técnica Social em Qualidade de Vida) e Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários um momento de interação e integração, no qual 

abrimos as atividades de forma leve, lúdica e/ou reflexiva.  

Foram trabalhados os seguintes eixos: Relações de interpessoal, autoestima, acordo de 

convivência, violência local, trabalho em equipe e divisões de tarefas.  

 

Grade de Atividade  

Horário  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00  as 
09:20 

Bom dia 

 
Rose 

Bom dia 

 
Juliana 

Bom dia 

 
Andreza 

Bom dia 

 
Livramento 

Bom dia 

 
Beltrand 

 
 

Livre 
 
 

 
10:30  as 

11:30 

 
Oficina 

Recreativa 
(Xadrez) 

 
Beltrand 

Oficina 
Culinária 

 

Patrícia 
 

 
Reunião 
técnica 

Grupo Qualidade 
de vida 

 
Livramento 

Grupo Auto-
estima 

 
Juliana 

 
15:00 as 

16:30 

 
 

Assembleia 

 
 

 
 

Livre  

Oficina de 
esporte, 
cultura e 

Lazer 

Elaine 

 
Oficina 

Movimente-se 
 

Alessandra 

Grupo 
Exercendo 
cidadania 

 

Viviane 

 
Grupo 
família 

 
 

 
 
 

Livre 

 
18:40 as 

19:00 

Boa noite 

 
Alexandra  

Boa noite 

 
Viviane  

 
 

Livre 

Boa noite 
 

Elaine  

Boa noite 
 

Rayana 

 

20:30 as 
21:30 

Livre 
Livre Oficina 

Multicultural 
Livre Livre 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Oficina Recreativa de Xadrez 

Facilitador: Beltrand Gouveia (Educador Social). 

Objetivo geral: Estimular no usuário e “convidá-lo” de uma forma estratégica a trabalhar 

gradualmente memórias adormecidas. 

Data: 02/05 

Atividade realizada: Foram colocados dois jogos de Xadrez para pratica do jogo entre os usuários 

com a supervisão do oficineiro ensinando os movimentos para os que ainda estão aprendendo. 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um momento de interação através do Xadrez. 

Ferramentas metodológicas: Xadrez. 

Avaliação: Positiva, houve a participação de boa parte dos usuários que ficaram bastante atentos. 

Data: 14/05 

Atividade realizada: Passamos um vídeo sobre as regras do Xadrez e depois realizamos jogos com 

duplas e outros participantes ajudando com dicas de fora do jogo. 

Objetivo: A atividade teve como objetivo a união dos usuários em torno do jogo buscando uma 

interação. 

Ferramentas metodológicas: Televisão, vídeo e xadrez. 

Avaliação: O objetivo da oficina foi alcançado, interação e união. 

 

 

Grupo Informativo 

Facilitadora: Gabriela Medeiros (Técnica Social em Serviço Social) 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários o acesso a informações e notícias pertinentes a 

atualidade e ao seu cotidiano, relacionando sempre as temáticas abordadas com o contexto 

atual em que os usuários estão inseridos, promovendo assim discussões e reflexões que 

possibilitem minimamente uma construção e autocrítica entre eles. 

Data: 16/05 

Atividade realizada: Explanação do vídeo clipe “Dale Loko” da banda pernambucana N’ 

Zambi, o qual trata da questão do preconceito étnico racial. Roda de conversa fazendo 

analogia à abolição da escravatura no Brasil, com a finalidade de interagir sobre a temática. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Fomentar a História do Brasil, explorando a questão da escravatura no país e as 

consequências vivenciadas na contemporaneidade. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação de vídeo clipe; roda de diálogo. 

Avaliação: Usuários bastante participativos e atentos à temática, apresentando interesse 

pela questão da organização social. Trouxeram exemplos e vivências pessoais relacionadas 

ao preconceito que sofrem diariamente. Refletimos sobre a promoção social desenvolvida 

pelas políticas públicas, incentivando os usuários a busca-la. 

Data: 23/05 

Atividade realizada: Leitura do Contrato de Convivência pontuando as questões de maneira 

a esclarecê-las, abrindo para retirada de dúvidas. 

Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre o acordo de convivência construído e 

estabelecido neste Serviço/espaço coletivo. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura do Contrato de Convivência do Apoio. 

Avaliação: Os usuários contribuíram com a leitura e opinaram sobre algumas questões. 

Mostraram-se compreensíveis para com relação à corresponsabilidade que devem ter sobre 

este espaço de convivência. 

 

 

Oficina de Culinária  

Facilitadores: Patrícia Barkokébas (Oficineira) 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário um conhecimento na área de culinária, fazendo com 

que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, capacitando-os 

profissionalmente através das oficinas. 

Data: 03/05 

Atividade realizada: Pão de queijo  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e uma habilidade mais profissional, na 

preparação e na postura diante dela, analisando também o custo e o valor pelo qual poderia 

ser vendido. 

Ferramentas metodológicas: Leitura e orientação na execução da receita, e 

acompanhamento no preparo.  Utensílios utilizados na preparação: batedeira, bacia plástica, 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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colher plástica, panela, ralo, formas, facas, pincel culinário, forno, fogão. Ingredientes usados 

na preparação: trigo, fermento biológico seco, leite em pó, óleo, margarina, ovos, queijo 

mussarela. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva, com uma boa participação dos 

usuários, que estiveram bem atenciosos. 

Data: 17/05 

Atividade realizada: Torta Romeu e Julieta  

Objetivo: Proporcional um conhecimento mais técnico e prático na preparação da torta, saber 

o valor de custo, saber o valor de cada fatia, ter conhecimento de como deveria ser 

embalado. 

Ferramentas metodológicas: Leitura e apresentação da receita a ser elaborado, 

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes utensílios: 

batedeira, bacia plástica, forma, panela, faca, tábua de corte, colher plástica, forno e fogão.  

Foram utilizados os seguintes ingredientes: Ovos, açúcar, margarina, leite em pó, trigo, doce 

de goiaba e queijo mussarela.  

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva com uma ótima participação dos 

usuários, ajudando na preparação com bastante atenção, e no final todos se reúnem pra 

deixar o local limpo e organizado. 

Data: 24/05 

Atividade realizada: Torta Napolitana  

Objetivo: Proporcional ao usuário um conhecimento mais específico e profissional na 

preparação de massa, molho, e montagem de uma pizza, conhecer como utilizar os 

ingredientes e a maneira de modelar e o tempo de fermentação e forno o custo da 

preparação e o valor comercial de cada unidade. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser realizado, 

acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na preparação: batedeira, 

bacia plástica, colher plástica, panela, assadeiras, forno, fogão.  Ingredientes usados na 

preparação: trigo, sal, margarina, leite, ovos, queijo e presunto, creme de leite.  

Avaliação: A oficina aconteceu de forma tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Data: 31/05 

Atividade realizada: Torta de Chocolate  

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento mais prático e profissional na 

preparação da torta de chocolate, ver o custo e ver o valor da fatia, analisar quando ficou de 

lucro, e analisar de que forma poderia ser embalado. 

Ferramentas metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento 

e orientação na preparação.  Utensílios utilizados na preparação da receita: batedeira, bacia 

plástica, colher plástica, formas, facas, forno, forminhas de papel Ingredientes usados na 

preparação: ovos, margarina, leite em pó, trigo com fermento pra bolo, açúcar, chocolate em 

pó e leite condensado.  

Avaliação: A oficina foi positiva com uma ótima participação dos usuários, que estavam 

atentos e participativos, ajudando na preparação, e no final todos se juntam e organizam a 

limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

 

 

Oficinas de Esporte e Lazer  

Facilitador: Elaine Cristina (Educadora Social) 

Objetivo Geral: Aproximar estimular os usuários às práticas voltadas para o esporte, cultura e 

lazer. 

Data: 04/05  

Atividade realizada: Jogo de futebol 

Objetivo: Proporcionar para os usuários um momento onde eles podem utilizar do jogo de 

futebol para ativa o exercício físico antes deixado para traz, por conta das drogas.     

Ferramentas metodológicas: Botijão de água, copos descartáveis, campo cedido pelo 

CRAS.    

Avaliação: Positiva a atividade pelo fato dos usuários gosta e relembra a prática esportiva.  

Data: 11/05 

Atividade realizada: Jogo de sete cortes  

Objetivo: Proporcionar jogo lúdico, fazendo com que o grupo de usuário e pessoas 

participantes crie autonomia e morte estratégia para Le dar com a situação do jogo.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Ferramentas metodológicas: botijão de água, copos descartáveis, campo de fuebol.    

Avaliação: Positivo e pertinente, pois os usuários além de pensa em si iriam pensa no 

coletivo. 

Data: 18/05  

Atividade realizada: Cine atitude  

Objetivo: Conveniente para instrução e reflexão, considerando a variedade de saberes 

apresentado no filme.  

Ferramentas metodológicas: Pen drive e televisão. 

Avaliação: A reflexão sobre o filme educa e influencia no imaginário dos participantes, 

podendo assim cada um ter um aprendizado de vida. 

 

 

Oficina “Movimente-se” 

Facilitadora: Alessandra Alves (Educadora Social) 

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida através de um 

programa de exercícios e técnicas especifica e adaptadas, respeitando o nível individual de 

aptidão. 

Data: 03/05 

Atividade realizada: Treino de Força 

Objetivo: Promover através de estímulos de cargas o aumento e o fortalecimento da massa 

muscular dos usuários, tendo em vista que o uso de substâncias psicoativas causa perda de 

potência muscular. 

Ferramentas Metodológicas: 05 pares de haltes, 01 banco do refeitório, 01 som, 01 pen 

drive. 

Avaliação: Essa avaliação se dá de maneira gradativa, onde através das medições dos 

músculos trabalhados é possível avaliar o aumento da massa muscular. 

Data: 10/05 

Atividade realizada: corrida e caminhada 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Proporcionar a diminuição ou ausência de doenças psicológicas como depressão e 

outras, tendo em vista que ao realizar essa pratica liberamos uma maior quantidade de 

endorfina, o hormônio responsável pela sensação de alegria e relaxamento. 

Ferramentas Metodológicas: Campo de futebol 

Avaliação: Contou com a participação de todos usuários no qual os mesmos avaliaram de 

forma positiva.  

Data: 17/05 

Atividade realizada: Treino de força 

Objetivo: Proporcionar um conhecimento teórico básico sobre a atuação e benefícios do 

treino de força no corpo, através de um seminário com vídeos informativos mostrando a 

fisiologia muscular. 

Ferramentas Metodológicas: 01 pen drive e 01 TV  

Avaliação: Através de um questionário com perguntas sobre o tema. 

Data: 24/05 

Atividade realizada: Treino funcional. 

Objetivo: Aproveitar o ambiente natural para realizar atividade de resistência física de 

maneira lúdica. 

Ferramentas Metodológicas: 20 cones, 02 pares de halteres, 01 corda, 10 arcos. 

Avaliação: Apesar do numero de usuários serem pequenas por estarmos em escala reduzida 

mesmo assim conseguimos realizar a atividade.  

 

 

Grupo Autoestima  

Facilitadora: Renata Carvalho (Técnico Social em Psicologia) 

Objetivo Geral: Desenvolver nos usuários a elevação da autoestima a partir da identificação 

de habilidades, aptidões e potencialidades. 

Data: 06/05 

Atividade realizada: Leitura do texto: Felicidade (autor desconhecido), fonte: 

http://pensador.uol.com.br/textos_para_levantar_auto_estima/ acesso em 05 de maio de 

2016. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/
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Objetivo: Provocar reflexão sobre os rompimentos de laços afetivos e amorosos enquanto 

possibilidade para processo de recaída. 

Ferramentas Metodológicas: Texto e roda de conversa. 

Avaliação: Os usuários se posicionaram de maneira crítica quanto às relações que existem 

entre rompimentos amorosos e o gatilho para recaída. 

Data: 13/05 

Atividade realizada: Exibição do vídeo palestra de Mário Sergio Cortella, "Se você não 

existisse, que falta faria?", disponível no Youtube. 

Objetivo: Instigar a reflexão sobre o valor que cada um tem na vida e suas potencialidades. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo motivacional 

Avaliação: Os usuários se colocaram diante da sua percepção e perspectiva no mundo 

enquanto possibilidade de reconstrução social. 

 

 

Grupo Exercendo a Cidadania 

Facilitadores: Viviane Lima (Técnica Social em Serviço Social). 

Objetivo Geral do Grupo: Proporcionar aos usuários um espaço de reflexão sobre a 

construção e fortalecimento da cidadania, relacionando sempre as temáticas abordadas com 

o contexto atual em que estão inseridos. 

Data: 03/05 

Atividade realizada: No grupo citado realizamos roda de diálogo sobre o momento do 

Programa por solicitação dos próprios usuários que desejavam saber qual andamento da 

atual situação do Atitude. 

Objetivo: O grupo teve como objetivo explanar sobre processo que o Programa Atitude vem 

passando, em razão das dificuldades financeiras que o país vem atravessando. Nele cada 

usuário pôde se colocar frente a atual conjuntura e opinar sobre qual a melhor forma de 

atravessar essa crise na visão deles. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, no que diz respeito ao posicionamento dos usuários frente a 

consciência de seus direitos e a luta em prol deles 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Data: 13/05  

Atividade realizada: Leitura e interpretação da música O mundo é um moinho 

Objetivo: Proporcionar um momento de reflexão com os usuários sobre como a vida muda a 

cada momento, e como a gente pode se comportar diante dessas voltas que ela dá. 

Ferramentas Metodológicas: Música 

Avaliação: Atividade positiva, já que muitos em razão do uso abusivo da droga não se dão 

conta da passagem do tempo em suas vidas, e que esse tempo não volta. 

Data: 23/05 

Atividade realizada: Neste grupo foi passado um vídeo sobre o papel do cidadão na 

melhoria do meio ambiente e do mundo em que vivemos. 

Objetivo: Através de um vídeo sobre meio ambiente, repassamos para os usuários como é 

importante a participação deles na preservação e conservação do meio ambiente, como 

cidadão que se é na busca por um mundo melhor. 

Ferramentas Metodológicas: Filme Ilha das Flores e dvd. 

Avaliação: Atividade bem avaliada pelos usuários que demonstraram ter absorvido bem o 

tema e ter entendido o contexto no qual pretendíamos inserir a temática, apesar do pequeno 

número deles na casa. 

Data: 27/05 

Atividade realizada: Apresentado um vídeo motivacional. 

Objetivo: Baseado na conjuntura do Programa atual, expomos um vídeo para tentar motivar 

os usuários que esse momento difícil vai passar, e que os processos de cuidado no 

Equipamento logo serão reestabelecidos, assim nós esperamos, e que eles são também 

atores nesse processo de luta pelos direitos não violados. 

Ferramentas Metodológicas: Vídeo e pendriv. 

Avaliação: Atividade razoável, pois os usuários se mostram apáticos e muito assustados 

ainda com as incertezas sobre o programa. 

 

 

Grupo Boa Noite 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Facilitadores: Rayane Alves (Técnica Social em Psicologia), Viviane Cardoso (Técnica 

Social em Serviço Social), Elaine Cristina e Alessandra Alves (Educadoras Sociais). 

Objetivo geral: Proporcionar aos usuários uns momentos de descontração, discussão, 

diálogo estimulando a entre usuário e equipe e usuário e usuário, reflexões de forma muito 

leve e construtiva. Os momentos são permeados por dinâmicas de grupo, exposição de 

vídeos, roda de diálogos, textos e músicas que nos permite encerrar o dia com leveza e 

motivação para o dia seguinte. 

Foram trabalhados os seguintes eixos: Conjuntura de crise, coletividade e momento atual 

da casa, companheirismo e violência dentro e fora do equipamento.  

 

 

Grupo Família  

Facilitadores: Juliana Falcão (Técnica Social em Psicologia), Gabriela Medeiros e Viviane 

Cardoso (Técnicas Sociais em Serviço Social). 

Objetivo Geral do grupo: Proporcionar um espaço de apoio, orientação e reflexão às 

referências familiares dos usuários acompanhados pelo Programa Atitude. 

Data: 07/05 

Atividade realizada: Utilizamos o eixo família para expor aspecto importante dentro do 

processo de cuidado dentro do equipamento relacionado à participação das famílias para os 

usuários e equipamento.  

Objetivo: Estimular os familiares sobre a importância da participação dentro do equipamento 

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Targetas coloridas e piloto.   

Avaliação: Tivemos a participação de duas famílias, no entanto conseguimos alcançar um 

bom resultado onde as mesmas realizaram um planejamento semanal de participação dentro 

do espaço.  

Data: 14 e 18/05  

Atividade Realizada: Realizamos uma roda de conversa com objetivando avivar quais as 

atribuições de todos os envolvidos no processo de cuidado.  

Objetivo: A importância do cuidado partilhado entre família x usuários x equipamento. 

Ferramenta metodológica: Cartolina, Targetas coloridas e piloto.   

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: Os familiares e usuários conseguiram refletir trazendo situações do cotidiano à 

tona das quais foram aos poucos sendo diluído. Foram trabalhados dois grupos com esta 

temática.  

Data: 21/05 

Atividade realizada: Trabalhos processos cíclicos dos usuários em espaços de cuidado. 

Com foco na singularidade de cada acesso voltado para o olhar familiar.   

Objetivo: Estimular a reflexão sobre o momento singular de cada acesso aos espaços de 

cuidado.  

Ferramentas metodológicas: Cartolina, Targetas coloridas e piloto.   

Avaliação: A atividade obteve o seu resultado esperado, pois conseguimos perceber um olha 

acolhedor dos familiares ao perceber que cada momento e único para cada um.  

Data: 25 e 28/05 

Atividade realizada: Roda de conversa sobre o papel dos usuários na reaproximação das 

famílias 

Objetivo: Mostrar aos usuários que eles têm um papel importante na reaproximação das 

suas famílias, que eles precisam se esforçar superar seus fantasmas e buscar o apoio dos 

familiares que muitas vezes já estão fadigados de tanto lutar sem conseguir sucesso na 

melhoria de seus parentes usuários. 

Ferramentas metodológicas: roda de conversa 

Avaliação: Atividade positiva, bem aceita pelos usuários quem em sua maioria tem seus 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. E sempre mexe muito com seus traumas e 

dilemas interiores. Foram trabalhados dois grupos com esta temática. 

 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal – 50hs  

Oficina de xadrez  02 – 08hs 

Oficina de Culinária 04 – 16hs 

Oficina de Esporte, Cultura e Lazer. 03 – 12hs 

Oficina Movimente-se  04 – 16hs  

Total - (Meta 50hs)  13 - 52hs  

 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO APOIO 
 

6.1 Família  

Neste mês realizamos o grupo família aos sábados e excepcionalmente dois nas quartas 

feiras com a participação de familiares de usuários diaristas ou pernoite. No mês de 

comemoração das Mães, buscamos refletir sobre a importância da figura materna na vida de 

cada usuário, com a expressão de sentimentos através de técnicas de grupo realizada no 

sábado que antecedeu o Dia das Mães. Os usuários que participaram puderam ressignificar 

suas relações com suas genitoras ou mães substitutas, bem como, as usuárias que já são 

mães, puderam refletir sobre a sua maternidade e suas relações de afeto com seus filhos 

(as), sob a guarda do Estado ou de seus familiares. Foi um momento de muita significação e 

expressão de sentimentos, positivos e/ou negativos, causados pela relação abusiva com a 

droga e o afastamento do convívio familiar.    

No decorrer deste mês, buscamos contatos telefônicos com alguns familiares para fortalecer 

laços, tendo em vista alguns usuários estarem em processo de encaminhamento para a 

unidade Intensivo, onde estarão mais próximos de conquistar muito dos seus objetivos 

traçados no PIA, entendendo que quanto mais fortalecidos os laços familiares, mais 

fortalecidos os usuários se mantêm no seu processo de cuidado e reorganização social.  

6.2. Saúde  

Realizamos no corrente mês encaminhamentos nos mais variados níveis de 

complexidade da Rede SUS, como: Atendimentos emergenciais consultas com especialistas 

(Clínico Geral, Ortopedista, Pneumologista, Infectologista, Cardiologista, Oftalmologista 

Psiquiatra e Raios-X), Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) além de exames 

ambulatoriais (Hemograma, Sífilis, HIV, entre outros), SAE, PSF.  

Os encaminhamentos foram realizados pelos técnicos de referencias tendo em vista 

que a profissional se encontrava de férias.  

 

6.3. Inserção sócia produtiva  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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          Continuamos no processo de motivação dos usuários que acessam o equipamento 

para buscarem alternativas e oportunidades de emprego. Neste mês vimos que há o 

interesse da grande maioria em ter uma fonte de renda, formal ou informal, contudo, ainda 

encontramos como maior obstáculo a falta de documentação, o que os impossibilita de 

ingressarem no mercado formal de trabalho, bem como, o baixo nível de escolaridade dos 

mesmos. Alguns usuários estiveram realizando atividades informais como: vendedores 

autônomos de água mineral, pipocas e balas nos coletivos e sinais do município e como 

auxiliar de estacionamento (“flanelinha”). Alguns desses usuários buscam conseguir, 

minimamente, economizar recursos para alugarem “quartinhos” com o fim de não dormirem 

mais ao relento, sob o risco dos perigos da rua, seja na vulnerabilidade e facilidade do uso 

das drogas ou correndo o risco de serem furtados ou assaltados enquanto dormem em locais 

públicos.  Em contrapartida, continuariam acessando o Serviço para a realização de seus 

cuidados básicos, como higiene e alimentação.  

 

6.4. Cultura, esporte e lazer. 

Conseguimos no corrente mês trabalhar a temática família onde realizamos a comemoração 

do dia das mães.  

A atividade de esporte teve o suporte do Centro de Referencia do bairro onde contamos com 

o suporte do Campo de Futebol para as nossas ações esportivas. Por ausência de estrutura 

para realizamos de atividade de lazer extremos lançamos mão de cine, torneios de domino, 

tarde de batucadas e roda de samba atividade que estimula a descontração e lazer. 

 

6.5. Educação  

         No mês de Maio não realizamos matrículas na rede regular de ensino ou em cursos 

diversos, uma vez que, não houve interesse dos usuários para reinserção escolar e por falta 

de oferta de cursos profissionalizantes na localidade, área de interesse de alguns usuários. 

Mesmo assim, devemos considerar o baixo nível de escolaridade e a falta de documentação, 

o que os impede e/ou dificulta na inscrição de cursos profissionalizantes dentro de suas áreas 

de interesse, seja no município do Cabo de Santo Agostinho ou cidades circunvizinhas.  

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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6.6. Assistência Social  

         No decorrer deste mês, realizamos encaminhamentos para o CRAS/CREAS, no intuito 

da realização de inserção no Cad Único e possível inserção em benefícios ofertados pelo 

Estado de acordo com os perfis de cada usuário. Os encaminhamentos para retirada de 

documentação civil, através do Balcão de Direitos permanecem inviabilizados, tendo em vista 

este órgão ainda encontrar-se com as atividades suspensas. Sendo assim, para retirada de 

documentos encaminhamos os usuários para o CRAS a fim de participarem de ações 

promovidas pelas autoridades locais para realização deste e de outros serviços, quando 

planejadas pelo centro e articuladas com os demais órgãos da rede.   

 

 

7. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
 

Relatório Qualitativo – Atitude nas Ruas 
Maio/2016 

 
ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 
       1. Atendimento individual 

Os atendimentos individuais ou através de estratégias grupais foram realizados no 

contexto dos usuários de SPA’s (Substancia Psicoativas) e em locais de vulnerabilidade e 

risco social com o acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando 

estratégias de sensibilização, redução de danos e garantias de direitos, intervindo 

diretamente com indivíduos e famílias que convivem em condições de vida afetadas pela 

violência e a negação dos seus direitos e cidadania. 

           Foi possível identificar demandas de usuários nos territórios para possíveis 

acolhimentos e acompanhamento in loco. Somado a isto, inserimo-nos no contexto familiar 

destes sujeitos para melhor intervir na reinserção social destes usuários e no fortalecimento 

dos vínculos familiares.  

          Intensificamos a (re)construção dos PIA’s (Plano Individual de Atendimento) no 

território, tendo em vista o número limitado de acolhimento no pernoite, assim como, o 

fechamento dos diaristas no serviço, tendo em vista o cenário financeiro do Programa Atitude. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Foram priorizados os encaminhamentos e articulações com a rede municipal de saúde e 

assistência, principalmente no que tange aos usuários que possuem altos índices de 

vulnerabilidades e riscos sociais. A nossa equipe também prestou suporte ao Intensivo de 

Enseadas dos Corais, que apresenta redução do quadro de funcionários na Instituição por 

ferias, licenças médicas e outros. Desfalque  

2. Abordagem nas ruas 

As ações de abordagens foram realizadas de forma sistemática na Praia de Gaibu, 

Enseada dos Corais, Centro Comunitário da Charnequinha (PETI), em bares do centro do 

Cabo, e em locais de vulnerabilidade e risco social. Foi utilizado insumos (preservativos 

masculinos e gel lubrificante) e panfletos, visto a divulgação do Programa com indivíduos e 

grupos. Foram utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a redução de danos e uso 

de substâncias psicoativas. Além disto, foi realizada abordagem na sala de espera dos 

Postos da Família (PSF) I, II, III e Novo Horizonte da Charneca. As ações de Abordagem de 

Rua também foram intensificadas nos bairros de Pontezinha e pontes dos Carvalhos devido 

às necessidades apresentadas em tais locais. Também priorizamos as ações nas praças 

(Praça do Eucalipto), bares e locais de maior vulnerabilidade ao uso do Crack e outras 

drogas. Em todos os locais foram utilizados os insumos supracitados. 

Destacamos estas ações como positiva uma vez que proporciona a divulgação e 

visibilidade do Programa, além de estabelecer vínculo com a população in loco, comerciante 

local e com sujeitos multiplicadores de informações. As nossas ações demonstram a 

importância do Programa para a população que dele necessita e o reconhecimento da 

sociedade, como sendo um fator de redução de risco. 

 

3. Mapeamento do território 

Alguns planejamentos foram realizados com o objetivo de ampliar o mapeamento e 

cobertura de áreas vulneráveis no bairro de Rosário. Assim sendo, a partir do reconhecimento 

do território e dos seus pontos vulneráveis, foi iniciado o diálogo a rede informal (associação 

dos moradores), com o objetivo de parceria com a rede informal deste equipamento. Tendo 

em vista a vulnerabilidade de uso de SPA’s no território, estamos efetivando o mapeamento 

do mesmo, dando continuidade ao que foi planejado há alguns meses, objetivando ampliar 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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este mapeamento e a cobertura de áreas vulneráveis no município do Cabo de Santo 

Agostinho. Demos continuidade ao mapeamento em Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, 

COHAB, Cento e entorno a fim de conhecer instituições para articulações e locais onde 

possamos fazer abordagens. O mapeamento se torna fundamental para aperfeiçoar o nosso 

trabalho e sabermos com maior precisão das instituições e parceiros que podem contribuir 

para que possamos realizar um trabalho mais eficaz. 

 

4. Articulação com a rede 

A equipe participou de reuniões sistemáticas no Restaurante Casa de Engenho em 

Gaibu, promovida pela SECOD (Secretaria-Executiva de políticas Sobre Drogas) com o 

objetivo da construção de um Projeto Piloto de Intervenção a Prevenção as Drogas em Gaibu, 

além do planejamento de uma ação de impacto integrada aos serviços socioassistenciais e 

de saúde do município, realizado pelo Atitude nas Ruas. Desse modo, iniciamos articulação 

com o PSF de Gaibu com o objetivo do planejamento desta ação prevista para o dia 17/06. 

Articulamos, ainda, com a Secretaria de Programas Sociais do Cabo para a viabilização dos 

serviços concernentes as atenções básicas, e especiais de média e alta complexidade 

(CRAS, CREAS). Para, além disso, realizamos articulações com a rede SUS/SUAS, 

estabelecendo diálogo com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Posto de Saúde da Família 

(PSF), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS (CTA); bem como com atores 

sociais informais, a exemplo de Associação de moradores. Realizamos o contato com a 

Secretaria de Assistência Social do Município a fim de estabelecer um contato maior com a 

instituição como também ver a possibilidade de repasse de informações da Rede 

socioassistencial. Porém, ficamos de voltar ao local para falar com os Gestores, pois no 

momento não estavam presentes devido em ser uma semana de atividades externas. Fomos 

a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde falamos com a Assistente Social de plantão 

sobre nossas ações e a necessidade da parceria entre os serviços, a profissional ficou de nos 

enviar por E-mail um material que pode nos auxiliar no trabalho em rede. 

Essas ações têm proporcionado parceria com os Serviços formais e informais, 

fortalecendo a efetivação do trabalho em rede. 

 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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5. Palestras/seminários 

 Foi possível dar continuidade as palestras no Centro Comunitário da Charnequinha 

(PETI). Objetivou-se a apresentação do Programa a população que se encontravam na sala 

de espera do serviço. Teve como temática a política de redução de danos, onde foi possível 

dialogar sobre a realidade da comunidade e os altos índices de uso de substâncias 

psicoativas.  

 Essa ação potencializou a comunidades a se perceber e atuar como agente 

multiplicador, assim como houve o surgimento de novas demandas de usuários.  

  

6. Oficinas educativas 

        Este mês não foi possível realizar as oficinas socioeducativas, pois a Ação de Impacto 

proporciona a realização destas, bem como tivemos dificuldades de viabilizar as oficinas no 

território, visto que a equipe se encontrava em escala reduzida no mês corrente no Programa 

Atitude, por razões salariais. 

 

7. Ações Integradas de Impacto  

       Não foi possível realizar ação de Impacto no bairro de Gaibu, conforme planejamento 

para o dia 26/05, pois o Atitude Apoio e Intensivo estavam com um número limitado de 

acolhimento no pernoite, bem como, o fechamento dos diaristas no serviço. Desse modo, a 

ação foi adiada para o dia 17/06. Também demos suporte ao intensivo que demandou uma 

integração entre os funcionários do Apoio. 

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

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

CAPACITAÇÕES). 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

10/05 
Colegido de 

Gestão 
secretária  

Sepad  
Coordenação 

técnicas e Secretária  

Recurso;  
Relatório de 
Gestão;  
Reunião 
estratégica; 
Oficina de 
horta Orgânica;   

 Esta sendo discutida internamente a 
situação do repasse de recursos para 
secretária.  
Cada equipamento irá construir um relatório 
detalhando as necessidades das unidades. 
Será realizada uma oficina horta orgânica 
com a participação de cada equipamento.  

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

04/05 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 
 Maria do Livramento 

Rayana Alves 
Rejane Santos 

Renata Carvalho 
Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Informe;  
Situação 
Salarial; 

Informes; 
No dia 02 de maio houve uma reunião de 
funcionário junto com a coordenação no 
IEDES, para discutir a questão do salário. 
No dia 03 foi realizada outra reunião com o 
mesmo objetivo junto com a SEPOD. 
Equipe conversa sobre. 
Coordenadora repassa para equipe algumas 
decisões concluídas na reunião. 
As pessoas que recebem pelo convênio 41 
irá ser realizado o pagamento até o dia 6 de 
maio, referente ao salário de março. 
Foi definido que quem irá para a reunião 
com Isaltino representando o Apoio Cabo, 
Adroaldo do ANR e Beltrand Educador 
Social. 

11/05 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 

Lemuel Menezes 
Rayana Alves 

Rosineide Felício 
Viviane Lima 

Informes;  
Ação de 
impacto 
Atitude nas 
Ruas I;  
Arquivo Sala 
dos Técnicos;  
Fumódromo;  
Aniversariante
s do Mês;  
 

 Informes;  
 No dia 10/05 foi realizado o colegiado.  
Fatima traz algumas informações que foram 
passadas nas reuniões que aconteceram 
neste último mês. Este previsto que o 
pessoal que recebe pelo convênio 41 irá 
receber até sexta, e quem não faz parte do 
convênio está previsto para próxima 
semana. 
A reunião com Isaltino será realizada com 
núcleo Cabo e Jaboatão no dia 12/05 à 
tarde. Os funcionários que foram escolhidos 
para comparecer para representar a equipe 
são Beltrand e Adroaldo. 
Ação de impacto Atitude nas Ruas I; 
Será realizada em Gaibu no dia 26/05/2016 
uma ação de impacto. 
Esta ação contará com os mesmos 
parceiros da ação realizada em Janeiro. 
Arquivo da Sala dos Técnicos- Foi pontuado 
sobre a desorganização do arquivo e a 
dificuldade de achar pastas, que estão 
desaparecendo constantemente. 
Foi orientado que a sala de atendimento 
deverá voltar a ser utilizada e a sala dos 
técnicos voltar a ser uma sala de apoio. 
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Fumódromo;  
A regra do fumódromo é quando estiver 
chovendo, fumar em baixo do toldo. 
 O fumódromo retorna para o portão 
esquerdo.  

18/05 
Reunião de 

Equipe 
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Gabriela Medeiros 

Gilmara 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Jeferson 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 
Rayana Alves 
Rejane Santos 

Renata Carvalho 
Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Informes;  
Avaliação da 
Escala;  
Pernoite; 
Ação de 
Impacto; 
 

O salário do convênio 41 permanece em 
aguardo. 
Hoje haverá uma reunião com todos os 
secretários junto com Governador. 
Avaliação da Escala; 
Equipe traz que esta sendo difíceis as 
entradas e saídas dos usuários, grupos, 
conversas. Alguns deles estão conseguindo 
compreender a atual situação. Equipe 
conversa sobre. 
Fatima traz para equipe que escala será 
reformulada. 
Foi definido que serão 10 usuários para o 
dia e noite, até próxima reunião. 
Ação de Impacto; 
Foi adiada. A data prevista é para o dia 17 
de Junho. 

25/05 
Reunião de 

Equipe Núcleo  
Apoio 
Cabo 

Adroaldo Leitão 
Alessandra Alves 
Beltrand Gouveia 

Cícera Moura 
Cleison Cavalcanti 

Elaine Cristina 
Gabriela Medeiros 
Jacqueline Oliveira 
Jacqueline Santos 

Jeferson 
Juliana Carvalho 
Juliana Falcão 
Rayana Alves 
Rejane Santos 

Renata Carvalho 
Rosineide Felício 

Viviane Lima 

Visitação de 
Marcia – 
Secretária 
executiva  

Marcia informou conclusão na secretária 
repassando a situação atual do programa.  

 

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

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 47 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 54 
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10. PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 671 

Acolhimento Noturno (Pernoites no Mês) 450 atend. Mês (15 por noite) 375 

 

 

11. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO APOIO 
 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 11 18 22 15 01 00 67 

F 00 01 03 04 00 00 00 08 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

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) 

375 75 03 

 

POPULAÇÃO DE RUA  

FEMININO MASCULINO TOTAL 

05 55 60 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

01 03 04 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual Homossexual Bissexual Não Informado 
75 

Travesti Transexual 
00 

73 02 00 00 00 00 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
75 18 11 44 01 01 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 61 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 03 

01 SALÁRIO MÍNIMO 08 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL 75 

 

 

TABELA VI – ATENDIMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 07 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 05 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 00 

TOTAL 12 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 222 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 194 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 00 

TOTAL 416 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

OFICINAS 50hs  13 Quant. -  52 horas  

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 58 

GRUPO FAMÍLIA 04 06 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  24 

 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS E 
USUÁRIOS RE- ACOLHIDOS 

03 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 58 

VISITA DOMICILIAR 00 

ASSEMBLÉIA 00 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O ATITUDE NAS RUAS) 00 

OUTROS/QUAIS? 00 

TOTAL GERAL 61 

 
 
TABELA VII SUBSTANCIA PSICOATIVA  
 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 59 

ÁLCOOL 09 

MACONHA 06 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 75 

 

 

TABELA VIII ORENGEM DAS DEMANDAS  
 

TIPO Total 

ESPONTÂNEA 30 

ATITUDE NAS RUAS 14 

REDE SUAS 14 

REDE SUS 02 

SEGURANÇA PÚBLICA 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

MÍDIA 00 

OUTRO USUÁRIO 14 

OUTRA ORIGEM (QUAIS?) 01 

0800 (OUVIDORIA) 00 

Total Geral 75 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ARÉAS INTEGRADAS 
DE SUGURANÇA – AIS 
 

ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA QUANTIDADE 

AIS 01 05 

AIS 02 00 

AIS 03 00 

AIS 04 00 

AIS 05 01 

AIS 06 08 

AIS 07 00 
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AIS 08 00 

            AIS 09 00 

AIS 10 60 

AIS 11 00 

AIS 12 00 

AIS 13 00 

AIS 14 01 

TOTAL GERAL 75 

 

TABELA XI - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 00 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 00 

OUTROS 00 

TOTAL 01 

 

TABELA X – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 35 

NÃO 41 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 11 

CREAS 12 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 50 

NÃO 25 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 75 

DÍVIDAS COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 45 

NÃO 30 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 75 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 00 

CENTRO POP 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

CENTRO DA JUVENTUDE 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 23 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 00 

CTA 03 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 14 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 00 

HOSPITAL GERAL 02 

UPA 11 

OUTROS? 00 

TOTAL 30 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 01 

DHPP 01 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 04 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 04 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 11 

 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANT. 
TOTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL 00 00 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 00 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 28 28 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 28 28 
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12. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  
 

AÇÕES  
META MÍNIMA  METAS 

EXECULTADAS  

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 73 

ABORDAGEM NAS RUAS (PESSOAS) 600 650 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 09 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 13 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 09 02 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 09 00 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

BUSCA ATIVA 04 

VISITA DOMICILIAR 17 

ABORDAGEM DE RUA 19 

REUNIÕES 04 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 09 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 02 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 00 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 04 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 73 

OUTRAS AÇÕES 11 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO REALIZADAS 00 

TOTAL: 224 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O Corrente mês veio repleta de vivencias e desafios, um aspecto positivo foi a vivencia 

do Apoio junto ao intensivo fato que vem diante das dificuldades só vem a contribuir com o 

fortalecimento da equipe.   

  A ausência de salário e informação sobre pagamento esta gerando na equipe uma 

insegurança de continuidade do programa.  

  Por estarmos um período de escala reduzida não conseguimos atingir todas as metas 

estabelecidas.  

 
Jacqueline Oliveira 
Coordenação técnica 
 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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14. QUADRO DE Cis. MÊS E ANO (Acompanhamento) 
 
 
ITEM  Nª DA CI  DATA  DESTINATÁRIO  ASSUNTO SITUAÇÃO 

      

Não houve solicitações no referido mês. 
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15. ANEXOS 

 

Oficina de Letramento 

 

 

Oficina de Esporte  
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Grupo Exercendo Cidadania  

 

 

Abordagem em GAIBU - Atitude nas Ruas 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO MAIO/2016 
 

6. APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório visa descrever as atividades realizadas pelo Centro de Acolhimento 

Intensivo durante o mês de Maio. Trata-se de uma estratégia a ofertar visibilidade ao 

cotidiano de trabalho e, assim, suscitar reflexões sobre a prática profissional, qualificando o 

serviço ofertado.  

 

7. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

Endereço: Quadra 01, Setor 03, Lote 41, s/n, Enseada dos Corais, Cabo de Santo 

Agostinho/PE. 

Telefone de contato: 98923 9621 (CLARO) 98448 9691 (OI) 3522 6677 (FIXO) 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

8. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Suelen Lopes 

SUPERVISÃO Marina Félix 

APOIO ADMINISTRATIVO Jailson da Silva Filho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Welumma Francilyne 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Mamedes Gonçalves da Silva 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Janair Araújo De Santana 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento Da Silva Irmã 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Maria Josilda (ferista) 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR DE COZINHA Marilene Maria Da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercílica Da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Simone Fernanda Da Silva Barbosa 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA José César Belo 

VIGIA Aílton Galdino Da Silva 

   

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  32 

 

 

9. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 
 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

10. PROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar Despertar 

Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã 

Bom dia 
Welumma 

Bom dia 
Livramento 

Bom dia 
Mamedes 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Bom dia 
Educador 

Plantonista 

Livre Livre 

 
 

LIVRE 
 

 
Grupo 

Bem-Estar 
Livramento 

CINE 
INTENSIVO 

Grupo 
“Sobre drogas” 

Welumma 

 

Reunião de 
Supervisão 

CINE 
INTENSIVO 

 
LIVRE 

 
 

LIVRE 
 Assembleia 

(Quinzenal) 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre 

Grupo  
Janair 

 
Reunião de 
Supervisão 

 
 
 

Reunião 
Técnica 

 

Encontro de 
UR’s 

 Grupo 
Família 

Percussão 

Grupo 
Conheça-se 
Mamedes 

Visita família 
Visita família 

 

LIVRE LIVRE 
Oficina do 

Cuidar 
Cuidador 

Encontro de 
Quinta 

Educador 

 
LIVRE 

 
LIVRE LIVRE 

 

 

GRUPO BOM DIA 

Objetivo Geral: Proporcionar momentos de interação e reflexão entre os usuários seja a 

partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades. No momento do 

“Bom Dia” também procuramos estimular os usuários quanto a importância da organização do 

espaço e da manutenção deste. 

Data: 02/05 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Leitura de texto. 

 Objetivo: Propor aos usuários que se organizem, priorizando o cuidado, com paciência, 

porque tudo funciona com sabedoria e tranquilidade. 
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Ferramentas Metodológicas: Texto PACIÊNCIA - Paulo Goulart. 

Avaliação: Muitos vêm de um momento corrido, onde tudo deve ser resolvido na hora, porém 

todos têm a compreensão que devem ter mais paciência ao seguir a vida. 

Data: 04/05 

Facilitador: Mamedes Gonçalves  

Atividade Realizada: “Intervenção sobre o tema: A importância do silêncio.” 

Objetivo: Dialogar sobre a importância do silêncio para o processo de reorganização 

psicossocial de cada usuário, bem como a importância do tema para o bom funcionamento do 

intensivo.   

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: No encontro, a explanação e dialogo sobre o tema foram bem acolhidos pelos 

usuários.  

Data: 06/05 

Facilitadora: Cleópatra  

Atividade Realizada: Realizada divisões de tarefas diárias e conversa sobre o acordo de 

convivência, assim como barulho nos dormitórios, horário do aparelho de TV, e o horário dos 

retornos das saídas. 

Objetivo: Refletir sobre as regras de convivências. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de Conversa 

Avaliação: Os usuários participaram e contribuíram com o grupo “Bom Dia” 

Data: 09/05 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Música – Marcelo D2- Desabafo. 

Objetivo: Propor aos usuários para que não se calem diante de suas vontades, mas que 

esse desabafo seja adequado. 

Ferramentas Metodológicas: Som 

Avaliação: Os usuários refletiram a proposta trabalhada e conseguiram expor, a partir da 

fala, suas questões. 

Data: 16/05 

Facilitadora: Cleópatra 
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Atividade Realizada: Realizada uma dinâmica sobre percepção.  

Objetivo: Refletir a importância de desenvolver um olhar empático para com o “outro”, 

buscando extrair dessa experiência coisas positivas para sua vida. 

Ferramentas Metodológicas: Dinâmica Percepção 

Avaliação: Os usuários contribuíram com o grupo e se colocaram na ocasião. 

Data: 17/05 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Compartilhar quais estratégias os usuários usam para o momento em que pensam 

em desistir do cuidado consigo mesmo. 

Ferramentas Metodológicas: Diálogo. 

Avaliação: Os usuários refletiram a importância de não desistir dos objetivos e seguir em 

frente, driblando e enfrentando as dificuldades e fragilidades. 

Data: 18/05 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Atividade Realizada: Dialogo para informação dos usuários sobre a situação atual do 

“Programa Atitude.”  

Objetivo: Deixar os usuários inteirados sobre a situação atual do programa. Visando 

estabelecer uma mutua compreensão (entre equipe e usuários) sobre o atual quadro.   

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa  

Avaliação: Na ocasião os usuários se mostraram acolhedores frente a apresentação do atual 

quadro do programa. 

Data: 23/05 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Atividade realizada: Música – Jorge Vercílio – Amanheceu. 

Objetivo: Expor aos usuários que todo dia é dia de “lutar”, ir atrás do seu objetivo. 

Ferramentas Metodológicas: Música. 

Avaliação: Os usuários mesmo com todas as dificuldades encontradas possam obter 

resiliência.  
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GRUPO SOBRE DROGAS 

Objetivo Geral: O grupo se propõe trabalhar a relação com a droga, discutir estratégias de 

redução de danos, prevenção de recaídas, entre outras propostas relacionadas à temática. 

Para isso será necessário a utilização de distintas ferramentas metodológicas, como por 

exemplo, vídeos educativos, músicas, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, entre outros. 

Facilitadora: Welumma Francilyne 

Data: 12/05 

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Preparar a escuta para que possam adquirir e/ou compartilhar conhecimento do 

cuidado que devem ter quando estiverem realizando o uso das SPA’s. 

Ferramentas Metodológicas: Conversação. 

Avaliação: Alguns usuários tiveram dificuldades de ouvir o conteúdo exposto pelo colega, 

pela ansiedade de falar, entretanto foi possível após intervenção compartilhar as 

experiências. 

Data: 19/05 

Atividade Realizada: Reflexão sobre o uso de SPA’s 

Objetivo: Conversar sobre estratégias de Redução de Danos. 

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa. 

Avaliação: Na fala dos usuários, muitos conseguem criar estratégias de Redução de Danos e 

puderam falar um pouco mais sobre isso diante do grande grupo.  

Data: 26/05 

Atividade Realizada: História da “Ilha”. 

Objetivo: Conscientizar os usuários de que haverá um momento onde terão que escolher 

entre realizar o uso das drogas ou resolver outra questão que necessite estar sem efeito de 

SPA`s. 

Ferramentas Metodológicas: Dinâmica do naufrágio. 

Avaliação: Muitos verbalizam que dariam preferência ao uso, mesmo que a vida estivesse 

em jogo, alguns demonstram que ter tal pensamento iria de encontro ao objetivo de estar se 

cuidando.  
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GRUPO ASSISTÊNCIA E VOCÊ 

Objetivo Geral: Proporcionar ao usuário conhecimento sobre proposta de trabalho e serviços 

oferecidos pelo Sistema Único da Assistência – SUAS, bem como trabalhar temáticas que 

possam ressaltar a garantia de direitos, retirada de documentação e a inserção no mercado 

de trabalho. 

Facilitador/a: Janair Araújo 

 Obs.: A técnica em questão não enviou para a gestão seu Relatório Mensal, referente ao 

mês de Maio, impossibilitando o somatório das suas atividades deste mês. 

 

GRUPO: CONHEÇA-SE 

Objetivo Geral: O grupo tem por objetivo promover a facilitação terapêutica e o bem-estar 

através dos mais variados elementos lúdicos. Visando a ressignificação de pontos 

importantes da história de vida do usuário a partir da conscientização. 

Facilitador: Mamedes Gonçalves 

Data: 03/05 

Atividade Realizada: Apresentação do filme: “Meu mestre, minha vida” e roda de conversa.  

Objetivo: Discutir sobre a postura dos profissionais do cuidado. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação do filme: “Meu mestre, minha vida” e roda de 

dialogo ao ar livre. 

Avaliação: Na atividade os usuários tiveram a oportunidade de expor suas opiniões sobre 

cuidado e as normas para o cuidado. Sendo pontuados pelo facilitador do grupo sobre a 

ausência e o excesso dos temas em questão.  

Data: 24/05 

Atividade Realizada: Roda de conversa ao ar livre com o tema: “O que me impede de 

progredir?” 

Objetivo: Promover, dentro das possibilidades, a compreensão sobre as questões que 

bloqueiam o desenvolvimento psicossocial dos usuários, não somente relativo ao 

acompanhamento do programa, mas em suas vidas de maneira ampla.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
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Avaliação: O Momento pôde ser encarado como positivo, já que alguns usuários se 

sensibilizaram, gerando um movimento de falas sobre as possíveis questões que lhe 

promovem boicotes em suas vidas.  

 

 

GRUPO FAMÍLIA 

Objetivo Geral: Discutir junto aos usuários e seus familiares, temáticas voltadas à conjuntura 

familiar, levando em consideração os prejuízos causados pelo uso abusivo de drogas e 

elaborar estratégias para aproximar o usuário de sua família. 

Data: 22/05 

Facilitador: Mamedes Gonçalves.  

Atividade Realizada: Roda de conversa. 

Objetivo: Acolher famílias e usuários visando facilitar possíveis dificuldades quanto às 

dificuldades de ambos.  

Ferramentas Metodológicas: Roda de conversa ao ar livre.  

Avaliação: Apesar da dificuldade de realização pelo pouco efetivo o grupo pôde, ainda, ser 

encarado como positivo. 

 

 

GRUPO BEM ESTAR 

Objetivo Geral: Esclarecer assuntos relacionados à saúde que são de interesse e 

necessidade dos usuários e do espaço. 

Facilitador/a: Maria do Livramento 

Obs.: A Técnica de Qualidade de Vida, Maria do Livramento, se encontrava de férias no mês 

de Maio. 

  

OFICINA TROCANDO IDÉIAS 

Objetivo Geral: O grupo trocando ideias é formado para trabalhar com lazer e dinamismo, 

tantos as oficinas esportivas como também as oficinas de artes; visando o protagonismo dos 

usuários. 
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Data: 27/05 

Facilitadora: Cleópatra 

Atividade Realizada: Técnicas de Relaxamento e Alongamento. 

Objetivo: Realizar um alongamento para que os mesmos entendam a importância de se 

alongar antes de realizar qualquer atividade física. E o relaxamento na praia observando os 

que conseguem manter a concentração e relaxar realizando uma reflexão do estado de 

espírito. 

Ferramentas Metodológicas: Material Humano. 

Avaliação: Os usuários participaram e compreenderam a importância das técnicas de 

alongamento e relaxamento. 

 

 

OFICINA ENCONTRO DE QUINTA 

Objetivo Geral: Proporcionar um encontro semanal, em especial nas quintas-feiras, com o 

intuito de refletir sobre demandas atuais seja do serviço ou da própria dinâmica da vida do 

usuário. 

Facilitadora: Sônia do Espírito Santo  

Data: 22/05 

Atividade Realizada: Foi realizada a dinâmica do “Dia do Abraço”, que constituiu em ir em 

cada espaço da casa onde se encontravam grupos de usuários (dormitórios, varanda, terraço, 

fumódromo, sala, quintal) e realizar abraços coletivos. 

Objetivo: Refletir que o gesto, de promover aproximação um com o outro a partir de um 

abraço, pode e deve se tornar rotina para trazer mais leveza no nosso dia a dia. 

Ferramentas Metodológicas: Material humano (só os corpos se tocando através do abraço). 

Avaliação: Avalio positivo pela participação de todos os usuários com aceitação da dinâmica. 

 

OFICINA DE CULINÁRIA  

Objetivo Geral: Proporcionar aos usuários um conhecimento na área de culinária, fazendo 

com que ele possa desenvolver uma forma de geração de renda, capacitando-os 

profissionalmente através das oficinas. 
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Facilitadora: Patrícia Barkokébas 

Data: 06/05 

Atividade Realizada: Bolo de rolo 

Objetivo: Proporcionar um conhecimento mais técnico e prático na preparação de bolo de 

rolo, saber o valor de custo, saber o valor de cada fatia ou o valor no peso, conhecimento de 

como deveria ser embalado. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e apresentação da receita a ser elaborada e 

acompanhamento da execução feita pelos usuários. Foram utilizados os seguintes utensílios: 

liquidificador, bacia plástica, forma, panela, faca, tábua de corte, colher plástica, forno e 

fogão.  Foram utilizados os seguintes ingredientes: ovos, açúcar, margarina, trigo e goiabada. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva e descontraída, com uma ótima 

participação dos usuários, ajudando na preparação com bastante atenção, e no final todos se 

reúnem pra deixar o local limpo e organizado. 

Data: 13/05 

Atividade Realizada: Pastel de forno 

Objetivo: Proporcionar ao usuário um conhecimento mais específico e técnico na preparação 

de massa, recheio e montagem do pastel. Conhecer como utilizar os ingredientes e a maneira 

de modelar e o tempo de forno, o custo da preparação e o valor comercial de cada unidade. 

Ferramentas Metodológicas: Apresentação e explicação da preparação a ser realizada, 

bem como o acompanhamento da elaboração pelos usuários. Utensílios usados na 

preparação: bacia plástica, colher plástica, panela, assadeiras, forno, fogão.  Ingredientes 

usados na preparação: trigo com fermento, sal, orégano, margarina, leite, ovos, queijo e 

presunto é creme de leite. 

Avaliação: A oficina aconteceu bem tranquila com os usuários bem interessados, 

participativos e atentos colaborando na preparação da receita. 

Data: 20/05 

Atividade Realizada: Bolo de macaxeira. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento mais prático e profissional na 

preparação de um bolo de macaxeira, ver o custo e ver o valor da fatia, analisar quando ficou 

de lucro, e analisar de que forma poderia ser embalado. 
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Ferramentas Metodológicas: Apresentação da receita a ser elaborada e acompanhamento, 

assim como orientação na preparação.  Utensílios utilizados na preparação da receita: 

batedeira, bacia plástica, colher plástica, formas, facas, forno, forminhas, Ingredientes usados 

na preparação: ovos, margarina, leite em pó, trigo com fermento, macaxeira ralada, leite de 

coco, leite condensado, coco desidratado. 

Avaliação: A oficina foi bastante positiva com uma ótima participação dos usuários, que 

estavam bem atentos, ajudando na preparação, e no final todos se juntaram e organizaram a 

limpeza tanto dos espaços como também dos utensílios. 

Data: 27/05 

Atividade Realizada: Esfirra de queijo e presunto. 

Objetivo: Proporcionar aos usuários um conhecimento e uma habilidade mais profissional, na 

preparação e na postura diante dela, analisando também o custo e o valor pelo qual poderia 

ser vendido. 

Ferramentas Metodológicas: Leitura e orientação na execução da receita, e 

acompanhamento no preparo.  Utensílios utilizados na preparação: batedeira, bacia plástica, 

colher plástica, panela, ralo, formas, facas, pincel culinário, forno, fogão. Ingredientes usados 

na preparação: trigo, fermento biológico seco, leite em pó, óleo, margarina, orégano, ovos, 

creme de leite, presunto e queijo mussarela. 

Avaliação: A oficina aconteceu de maneira bem positiva, com uma boa participação dos 

usuários, que estiveram bem atenciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

*A técnica responsável por esta atividade esteve afastada de suas funções, devido a problemas de 

saúde. 

**A TQV esteve de férias durante o mês de maio. 

 

Grupos realizados Quantitativo mensal 

Bom Dia 09 

Assistência e Você *0 

Sobre drogas 03 

Bem-Estar **0 

Conheça-se 02 

Família 01 

Total de grupos 15 
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6. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

6.1. FAMÍLIA  

Foram realizados atendimentos às famílias dos usuários por telefone, atendimento 

individual e em conjunto com o usuário, trazendo as principais necessidades e 

comportamento do usuário dentro da unidade, como também, da importância da família neste 

processo de superação da vulnerabilidade que seu parente se encontra, além do trabalho de 

sensibilização com a família referente à “proteção excessiva” com seu familiar.  

 

6.2. SAÚDE  

 No mês de Maio, a técnica de qualidade de vida esteve ausente devido às férias, mas 

os técnicos sociais realizaram encaminhamentos aos usuários para a rede de Saúde. Além 

disso, as Cuidadoras do plantão noturno realizaram atendimentos referentes à aferição de 

pressão, temperatura, glicose, administração de medicação.  

Foram marcadas consultas para algumas áreas ambulatoriais, tais como ortopedista, 

Clinico Geral, Cardiologista, Psiquiatra e exames no Centro de Testagem e Acolhimento 

(CTA). Destacamos que as articulações realizadas com a equipe do CTA, CAPS-AD e Mendo 

Sampaio, Manoel Gomes e PSF da Charneca são bastante positivas.  

A equipe do Intensivo Cabo, na pessoa da Supervisora, esteve no Fórum de Saúde 

Mental na Faculdade de Ciências Humanas do Cabo – FACHUCA. Na ocasião, foi 

apresentado o Programa Atitude pela Superintendência de Prevenção às Drogas Flávia Anita. 

 

6.3. INSERÇÃO SÓCIA PRODUTIVA 

      Alguns usuários estão inseridos no mercado de trabalho de maneira informal, buscando 

consolidar experiências a fim de possibilitar a inserção produtiva formal. Informalmente eles 

Oficinas realizadas Quantitativo mensal   

Trocando Ideias 01 

Encontro de Quinta 01 

Oficina de culinária 04 

Total de oficinas 06 
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trabalham com a venda de doces, assim como também olham carro no centro do município 

ou prestam serviços em estabelecimentos vizinhos. 

         Os usuários estão envolvidos com a busca por uma ocupação remunerada e para isso 

estão articulando saídas terapêuticas com o objetivo de se cadastrar nas agências de 

trabalho dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Recife. Além dessa ação, 

estão confeccionando currículos em conjunto com a equipe e distribuindo nestas mesmas 

regiões. 

 

6.4. CULTURA, ESPORTE E LAZER.  

         Ainda encontramos dificuldades em ofertar um lazer gratificante aos usuários, porém no 

espaço da unidade têm jogos educativos, além de dominó, baralho, ping pong entre outros. 

Somado a isso, atualmente podemos contar com uma culinarista que semanalmente realiza 

uma atividade com os usuários e as educadoras que realizam atividades de lazer na praia 

buscando ofertar uma maior descontração entre eles. 

 

6.5. EDUCAÇÃO  

        Estão sendo realizadas articulações com as escolas vizinhas para absorção dos 

usuários que não possuem documentação para realização da matrícula.  

 

6.6. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

        No que condiz a assistência social, foi realizado contato com a coordenação do Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS do município, verificação dos programas 

disponíveis para a comunidade, contudo, a informação recebida foi que os centros não 

possuem no momento atividades ou ações que possam atender os usuários, há não ser 

aqueles que possuem perfil para cadastramento no Cad Único. Agendamento no expresso 

cidadão para retirada de RG e agendamento no Ministério do Trabalho para retirada de 

CTPS. 

6.7. AVANÇOS E DESAFIOS 

       No mês de Maio os usuários demonstraram estar mais focado no objetivo de melhorar: 

maior inclusão na rede escolar e nos trabalhos informais. 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  43 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

a. AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 
CAPACITAÇÕES). 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

25/05 
Fórum de Saúde 

Mental 
FACHUCA 

Supervisora 
Intensivo Cabo 
Marina Félix; 

Supervisora Apoio 
Cabo Juliana 

Falcão; 
Coordenadora 

CREAS 
Alessandra; 
Gerente de 
Combate às 

Drogas do Cabo 
Dayse; 

Superintendência 
de Prevenção às 

Drogas 
Flávia Anita Puça 

Coordenadora 
CAPS AD 

Mônica 

 
Tema: Apresentação da 
Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude – 
SDSCJ, pela 
superintendente de 
Prevenção às Drogas, 
Flávia Anita Puça. 
Na ocasião foi discutida 
as ações na praia de 
Gaibú – Projeto piloto de 
intervenção e prevenção 
às drogas. 

Parcerias e ações com 
recursos já existentes, 
devido fragilidade de 
recurso financeiro no 
município; 
Fortalecimento do espaço 
para discussão ampliada 
sobre as urgências do 
município no que tange a 
Saúde e Assistência. 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

 
 
 
 

04/05 
 
 
 
 
 

Reunião de 
Equipe 

Intensivo 
Cabo 

 
Suelen Lopes 
Marina Félix 
Wellumma  

Janair Araújo 
Mirts Lopes 

Kátia Carnaúba 
Valdemir 
Mamedes 
Jandilson 

Hanna Lúcia 
Maria Ercília  
Valdeci José 

Cleópatra 
Cristiane Maria 

 
 
 
 
 

Informes 
Reflexões e diálogos 

sobre o contexto 
financeiro 

Elaboração de 
estratégias de 

cuidado 
 

A executora IEDES expôs 
as dificuldades de arcar 
com a efetuação da folha 
de pagamento dos 
funcionários quando não se 
está havendo repasse. 
O IEDES está arcando com 
as despesas mínimas para 
que o Programa continue 
funcionando. 
Informado a liberação do 
convênio 41. 
Será agendada reunião 
com o Secretário Isaltino. 
Os transportes do núcleo 
Cabo passarão a dar 
suporte na locomoção dos 
funcionários que optaram 
por não ter o VEM 
trabalhador. 

11/05 
Reunião de 

Equipe 

 
 

Intensivo 

 
Suelen Lopes 

Fátima Lindoso 

 
 
 

A equipe aproveitou o 
espaço da Reunião para 
colocar questionamentos 
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Cabo 
 

Marina Félix 
Jailson Filho 

Mamedes 
Mirts Lopes 
Jandilson 

Marilene Maria 
Maria Ercília 

Edvaldo  

Informes 
Reflexões e diálogos 

sobre o contexto 
financeiro 

 
 

acerca do pagamento dos 
salários, bem como falar 
das angústias e 
dificuldades que todos vem 
enfrentando com os 
atrasos salariais. 
Fátima Lindoso (Secretaria) 
esclareceu dúvidas e 
relatou o atual contexto 
financeiro que atinge o 
Programa. 

18/05 
Reunião de 

Equipe 
Intensivo 

 Cabo  

Suelen Lopes 
Fátima Lindoso 

Marina Félix 
Jailson Filho 

Mamedes 
Janair Araújo 

Welluma 
 

 
 
 

Informes 
Esclarecimentos 

acerca do repasse da 
verba. 

Estratégias de 
Cuidado 

 
 
 
 
 

Confirmação da liberação 
do convênio 41 sairá os  
Meses referente a março e 
abril para o dia seguinte. 
Reflexão sobre a 
importância do Programa 
Atitude. 
Diálogo acerca de 
estratégias para minimizar 
o estresse cotidiano. 
Iniciaremos escala 
reduzida. 
Estimulado à equipe a não 
optarmos pelo fechamento 
do Equipamento.  

 
25/05 
 

Assembleia Intensivo Cabo 

Equipe: 
Jaílson, Welumma, 
Mamedes, Marina e 

Suelen. 
Usuários: Jonas, 

Wellington, 
Jamerson, Misael, 

Renata, Carlos 
André, Egildo e 

Márcio. 
 

Atividades Externas; 
Cardápio; 
Utilização da 
varanda; 
Liberação do jantar 
às 22h para os 
usuários que 
estudam; 
Lâmpadas; 
Solicitação de cursos 
profissionalizantes. 

Explanado sobre as 
dificuldades das atividades 
externas por ausência de 
profissionais suficiente; 

Toda e qualquer 
modificação no cardápio 

precisa passar pela 
nutricionista; 

Orientado os usuários para 
jantarem antes de irem à 
escola para que possam 
compartilhar todos juntos 
os momentos das 
refeições. No retorno da 
escola estará liberado o 
lanche noturno. 
Será providenciado junto à 
Executora lâmpadas para a 
área externa da casa. 
Reflexão sobre dificuldades 
apresentadas pelo 
município em ofertar cursos 
profissionalizantes 
gratuitos, bem como 
retirada de documentação. 

 

 

C.REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 
SECRETÁRIA) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

10/05 
Colegiado de 

gestão 
SEPOD 

Coordenações 
técnicas, 

Referências dos 
Núcleos,Priscila 
Gadelha e  Malu 

Freire. 

Informes sobre 
a Programação 
da IV Semana 
da luta 
Antimanicomial; 
Elaboração de 
estratégias de 
cuidado para a 
Equipe; 
Devolutiva 
acerca do 
contexto do 
cenário 
financeiro do 
Estado. 

Cada Equipamento se organizará para ter 
representatividade na Semana da luta 
Antimanicomial; 
Reflexões acerca de possibilidades para 
minimizar a ansiedade da equipe acerca do 
atraso salarial; 
Contextualização do Pacto pela vida para as 
coordenações técnicas. 

 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

A. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 28 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO NA EXECUTORA 00 

TOTAL 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS MAIO DE 2016 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 01 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 03 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
http://www.institutoensinar.org/


 

                      

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                                       AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

  46 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescentes 
30 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 
DIANTE 

N.I. 

M 00 08 04 13 03 00 00 28 

F 00 00 01 01 00 00 00 02 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

00 01 01 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

 
Heterossexual 

29 

 
Homossexual 

01 

 
Bissexual 

00 

Não 
Informado 

00 

 
30 

Travesti 

01 

Transexual 

00 

 
01 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

07 

BRANCA 

01 

PARDA 

22 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

00 

 
30 

 

 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 17 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 03 
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½ SALÁRIO MÍNIMO 01 

01 SALÁRIO MÍNIMO 03 

02 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

03 SALÁRIOS MÍNIMOS 01 

ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 00 

NÃO INFORMADO 04 

TOTAL 30 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 30 

ÁLCOOL 00 

MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 00 

TOTAL GERAL 30 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 20 

NÃO 08 

NÃO INFORMADO 02 

TOTAL GERAL 30 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 01 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

CONCLUSÃO DO PIA 04 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 04 

TRANSFERÊNCIA 00 

TOTAL 12 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 24 

NÃO 06 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 30 
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TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

 

 

 

              *A TQV esteve de férias durante o mês de maio/2016 

 

 

 

 

 

 

 

. 

*A TQV esteve de férias durante o mês de maio/2016. 

 

 

 

 

 

 

*A TQV esteve de férias durante o mês de maio/2016. 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 14 

CREAS 00 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 00 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 06 

CTA 02 

CAPS II 00 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 01 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA *00 

TOTAL 12 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 00 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 117 

GRUPO FAMÍLIA 04 03 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 101 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 389 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA *00 

TOTAL 845 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA *00 

VISITA DOMICILIAR 00 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 05 

SAÍDA TERAPÊUTICA 120 

ASSEMBLÉIA 01 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 126 
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CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 04 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA 01 

HOSPITAL GERAL 03 

UPA 00 

OUTROS? 01 

TOTAL 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ALUGUEL SOCIAL - NÚCLEO CABO – MAIO 2016 
 

ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO ALUGUEL SOCIAL 
 

Ações realizadas no presente mês seguem baseadas no viés da assistência social, 

com retomada das inserções modalidade consegue continuidade ao PIA dos usuários sob 

perspectiva da habitação.  

No monitoramento do usuário JORGE FERREIRA verificado usuário com aparência 

emagrecida, além de discurso confuso. Diante trabalho informal com pedreiro no Bairro de 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANTIDADE 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 00 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 00 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 00 

OUTROS? 00 

TOTAL: 00 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 
NOVAS 

INCLUSÕES 
QUANTIDADE 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 01 01 

EDUCAÇÃO FORMAL 04 11 

TRABALHO FORMAL 00 00 

TRABALHO INFORMAL 12 16 

OUTROS? 00 00 

TOTAL: 17 28 
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Boa Viagem, supracitado justifica dificuldade no monitoramento. Familiares do mesmo estão 

cientes quanto seu atual momento, Senhora Tânia (irmã) trás que suporte será prestado 

unicamente desta vez. Genitor do usuário teve infarto e o mesmo foi comunicado do quadro 

clinico grave do genitor. Combinou visita com familiares, entretanto não compareceu. 

Em 02 atendimentos sociais ao usuário no Intensivo/Cabo técnica pontuou 

potencialidade para condução do PIA como primeiro mês, usuário reforça discurso que está 

bem, destacando rotina diferenciada do Intensivo. Em diálogo com proprietária para 

renovação de contrato a mesma apresentou interesse na renovação. 

Como encaminhamento da reunião técnica foi trazido que usuário seguirá sob 

monitoramento técnico, tendo continuidade à sensibilização quanto o mesmo pontuar suas 

fragilidades, fato que era trabalhado desde sua passagem pelo Intensivo. Supracitado preza 

por postura diferenciada diante escolaridade e nível sócio econômico vivenciado antes da 

relação abusiva com uso de crack. 

Quanto aos usuários indicados, foi iniciada a busca de imóvel de MISAEL ALVES, 

tendo localizado imóvel no bairro de Enseada dos Corais. Território foi escolhido por conta da 

proximidade da rede de ensino, além da renda informal desenvolvida na praia. Visita 

domiciliar a genitora será agendada para apresentar e comunicar que usuário será inserido 

na modalidade do aluguel, possivelmente na primeira semana de Junho. 

Usuário indicado JAMERSON CORREIA encontra-se trabalhando informalmente em 

Oficina Mecânica, além de cuidados com equinos. Técnica da modalidade vem realizado 

atendimentos de modos pontuais, reforçado o inicio do trabalho para com seu processo de 

inserção. 

Técnica e motorista da modalidade seguem participando de reunião técnicas de modo 

quinzenal no Apoio e Intensivo. No dia 26 ocorreu reunião com Priscila Gadelha (Secretaria), 

tendo sido repassado atual rotina da modalidade e destacado forma como modalidade 

funciona há 04 anos. Tido como encaminhamento repassar material teórico do aluguel social, 

além do agendamento de novos encontros. 

 

9.1. Família: 
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        Modalidade segue reforçando importância do apoio da família para com processos e 

inserção e inclusão dos usuários, assim contatos são realizados semanalmente com 

familiares do usuário JORGE FERREIRA, além de visita já agendada com familiares do 

usuário MISAEL ALVES. 

 

9.2. Saúde: 

         Reforçado com usuário JORGE FERREIRA importância de hábitos saudáveis diante 

sua nova rotina de trabalho. Usuário refere estar com alimentação não balanceada, orientado 

a procurar Atenção Básica para verificar suas taxas e exames periódicos. 

 

9.3. Inserção Sócia Produtiva: 

         Usuário JORGE FERREIRA segue inserido no mercado de trabalho de modo informal 

com Ajudante de Pedreiro, usuário MISAEL ALVES segue vendendo artesanatos e 

trabalhando de modo eventual em Lava Jato para compra de itens e alimentos para seu 

processo de inserção na modalidade. 

9.4. Cultura, esporte e lazer: 

        Usuário JORGE FERREIRA refere que rotina de trabalho não permitiu execução de 

atividades de cultura e lazer. 

 

9.5. Educação: 

Usuário MISAEL ALVES encontra-se frequentando rede de ensino municipal (Escola Modelo 

de Gaibu), estando motivado com retomada aos estudos. Merece destaque hábito de leitura 

presente no usuário. 

 

9.6. Assistência Social: 

Modalidade segue afirmando a importância da assistência social como garantia de direito e 

ruptura de práticas atreladas ao cuidado pautada no assistencialismo no que se refere ao 

cuidado com dependente químico, considerando a redução de danos voltados para risco e 

vulnerabilidade social. 
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9.7. Avanços e desafios 

Considera-se o avanço da condução do PIA, tendo o reconhecimento dos usuários indicados 

quanto à importância da modalidade para condução dos eixos estruturados no tempo do 

Intensivo. Aponta-se como desafio a execução de estratégias que sensibilizem os usuários 

quanto à importância de redução de danos não apenas para com relação com uso, mas sim 

com danos sociais. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 
 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  05 01 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 08 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL Para os 05 Beneficiados 03 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS REALIZADAS NO 

MÊS 

Jorge Ferreira Abril/2016 Segue inserido 08 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 
 

  Atividades realizadas em decorrente mês tendem a fortalecer processo de autonomia 

do usuário, representando construção de novas perspectivas para com novos projetos 

atrelados a condição de moradia e minimização dos danos causados pelo uso de spa’s de 

modo intenso. Modalidade segue afirmando garantia de direitos, potencializando autonomia e 

afirmação possibilidades de práticas que afirmem a cidadania dos usuários. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Consideramos que o mês de Maio foi de intensos desconfortos por parte da equipe, 

devido ao atraso salarial. Diante de um contexto de crise financeira no Estado de 

Pernambuco, houve dificuldades no repasse da verba para a executora o que culminou nos 

atrasos de salário. Assim, visualizamos algumas estratégias de cuidado com a equipe, 
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passamos a efetuar em escala reduzida, com o intuito de minimizar os prejuízos e os danos 

ocasionados por essa situação, os transportes da Unidade passaram a buscar e levar os 

profissionais que optaram por não ter o VEM trabalhador, essa foi a solução que encontramos 

para continuarmos funcionando adequadamente.  

 Ressaltando que neste momento mais tenso, pudemos nos fortalecer enquanto núcleo. 

Visto que, estivemos a todo o momento em sintonia, sempre nos ajudando quando 

necessário. Os profissionais do Apoio passaram a atuar no intensivo, dando suporte a equipe 

do intensivo e ofertando cuidado e acolhimento também aos usuários e seus familiares. 

Esses momentos de interação foram essenciais para que nos estabelecêssemos enquanto 

uma única equipe. Saímos fortalecidos dessa experiência e com um único objetivo, de 

priorizar os usuários em suas fragilidades e continuar acreditando no Programa como fonte 

de reflexão e mudança para centenas de pessoas que necessitam desse Espaço. 

 

12. QUADRO DE CI´S (COMUNICAÇÃO INTERNA). – MAIO/2016 (Acompanhamento) 
Não houve envio de Ci no mês de maio 

 

 

Suelen Lopes 

Coordenação Técnica Intensivo Cabo 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente IEDES 
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13. ANEXOS 
 

Imagens 01 e 02: Visitas de Monitoramento ao Usuário JORGE FERREIRA (Dificuldade em 

encontrar Usuário); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 03 e 04: Atendimento Social ao usuário JORGE FERREIRA no Intensivo/Cabo; 
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Imagens 05 e 06: Reunião com Priscila Gadelha apresentando panorama da modalidade do 

Aluguel Social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TROCANDO IDEIAS TÉCNICO: MAMEDES 
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ATIVIDADE EXTERNA NA PRAIA COM APOIO DA EQUIPE: ATITUDE NAS RUAS CABO 
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OFICINA DE CULINÁRIA 
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