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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Centro para Juventude São Francisco
Rua Dom Giocondo Grotti -457 PQ Sâo Rafael 2751-5219
Público Alvo: Adolescentes e Jovens de 15 à 21 anos
Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta feira –
Manhã :08:00hs Às 12:00hs
Tarde:13:00hs Às 17:00hs

MISSÂO COM O JOVEM
O Centro para Juventude tem como objetivo o fortalecimento da convivência
familiar e comunitária, contribuição para permanecia e retorno dos jovens a
escola, convivência social, participação cidadã e formação para o mundo do
trabalho, contribuindo para afirmação e construção de conhecimento e valores
que reflitam no desenvolvimento integral do Jovem.
COMO
Através de:
Atividades socioeducativas que estimulem as habilidades gerais tais como a
capacidade de se comunicar, refletir-agir-refletir, e estabelecer relações
interpessoais, por meio de roda de conversa, arte, teatro, cultura, informática,
esporte e lazer.
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Através de :
Orientação para o mercado de trabalho com Oficinas de:
Funilaria e Pintura
Música e Ritmo
Cabeleireiro
Manicure e Pedicure
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Trabalho com as Famílias
Acolher, orientar e encaminhar as famílias em suas demandas, fortalecendo o
vínculo com o serviço e estabelecendo a articulação com rede de proteção e
Assistência Social, através de visitas domiciliares, acolhimento no serviço,
palestras orientadoras e atividades de geração de renda, que tem como
finalidade reduzir as situações de vulnerabilidade social, aumento de acessos a
serviços socioassistenciais e setoriais, melhoria da qualidade de vida das
famílias e orientação para melhor convivência do núcleo familiar.
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HOMENAGEM DIA DAS MÃES
Que vida louca levamos nós, mães
modernas, mães do século 21,
mães de filhos únicos, ou de
muitos filhos que se tornam únicos
pelo

pouco

tempo

que

conseguimos ter para cada um...
Que vida louca temos nós, que
acordamos ao raiar do dia e
saímos para o trabalho delegando
a outras, que em casa deixam seus
filhos também, que sejam as mães
que nossos pequenos não tem ...
Que vida louca temos nós que somos mães por telefone em tempo integral,
que fazemos de nosso horário de almoço um momento para checar a
lancheira, arrumar uniforme, fazer “Maria chiquinhas” e ter tempo de lembrar as
antigas mães e mandar seu filho escovar os dentes...
Que vida corrida temos nós,
cheia de horários marcados
com momentos de ser mulher,
mãe,

amiga,

profissional,

esposa,
namorada...

somos muitas e as vezes não
conseguimos ser tudo...
Vivemos uma rotina que rotina
mesmo quase não tem , pois o
dia é sempre um mistério para
aquelas que tem filhos, afinal
nunca sabemos se o dia que
começou é o dia marcado
para

a

dor

de

garganta
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chegar, ou para a prova surpresa de matemática, ou para briga com o
amiguinho na escola, ou para pesquisa sobre o relevo que ele esqueceu de te
avisar...
Sabemos apenas que vivemos assim....
Acordar... trocar de roupa para o trabalho, esperar pacientemente que sua
secretária do lar não falte, olhar seu filho dormindo por mais alguns minutos e
ter vontade de ficar com ele só por hoje um dia inteiro, sair de casa, despedirse do filho e dar muitas ordens a empregada que a deixam perdida... ir para o
trabalho, ser profissional, ser
mulher

moderna,

ser

guerreira, lutar pra vencer,
fazer a diferença no mundo
profissional...
Ligar ao longo do dia para
marcar
correndo

pediatra,
do

serviço

fugir
para

assistir a apresentação da
escola no dia das mães,
procurar alguém para buscar
seu filho na escola porque
hoje apareceu uma reunião e
não tem como ir, e sempre acabar contando com a sua mãe para te fazer esse
eterno favor...
Correr, preocupar-se, desdobrar-se vencer o dia, e ainda chegar em casa
checar a tarefa, supervisionar o banho, fazer mil e uma perguntas sobre o dia
de seu filho, sentir-se culpada por não ser mais presente, brincar, dar atenção,
cantar uma música, ler uma história, assistir pela bilionésima vez o filminho da
Disney e acabar adormecendo ali, na caminha de solteiro ou do lado do berço,
cansada, mas realizada por ter sido por mais um dia MÃE... (Juliana Nunis)

Colaboração Lucimara CCA Construindo um Sonho
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MATÉRIA

História do Dia do Trabalho
O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários
países do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações,
passeatas, exposições e eventos reivindicatórios.
A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 1886 na industrializada
cidade de Chicago (Estados Unidos). No dia 1º de maio deste ano, milhares de
trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre
elas, a redução da jornada de trabalho de treze para oito horas diárias. Neste
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos
trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e
trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou
revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No
dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos
policiais, provocando a morte de sete deles. Foi o estopim para que os policiais
começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de
doze protestantes e dezenas de pessoas feridas.
Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por
melhores condições de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos
conflitos, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em
20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado
em 1º de maio de cada ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o
ano de 1895. Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou10

se oficial, após a criação de um decreto do então presidente Artur Bernardes.

Fatos importantes relacionados ao 1º de maio no Brasil:
– Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário
mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família (moradia,
alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer)
– Em 1º de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver
questões judiciais relacionadas, especificamente, as relações de trabalho e aos
direitos dos trabalhadores.
Fontes: Esmeralda Notícias e
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas

Salve o dia do Trabalhador
O trabalho é a base da vida humana e uma de suas maiores conquistas, pois é
através dele que nos realizamos enquanto pessoas, atuando numa postura cidadã
diante da vida, como colaboradores, universais de um bem maior: produzir com
consciência e responsabilidade, visando ao bem comum, sendo esse fazer
imprescindível ao processo de crescimento de todo e qualquer país. Essa
comemoração.
Esse dia tão comemorado diz muito do que somos e do nosso papel, enquanto
formadores e transformadores da sociedade, através do nosso fazer profissional, da
nossa competência humana de lidar com os problemas e solucioná-los de forma
consequente.
Aristóteles assim se expressou: “somos aquilo que fazemos repetidamente.
Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito”. Esse é o nosso grande
referencial e diferencial, enquanto seres pensantes e atuantes, comprometidos com
nós mesmos e com o coletivo.
Estes versos da música de Gonzaguinha refletem bem a importância do
trabalho para todas as pessoas: guerreiros, guerreiras que se empenham por
construir, com a força de seu trabalho, um mundo mais justo, consequentemente mais
humano :
“Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho...
E sem o seu trabalho
11

O homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata...”

Essa é uma homenagem da Padre Moreira à todos os seus colaboradores
(funcionários).

Colaboração Verônica MSE Arte de Viver
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Dia Nacional da Comunicação
Dia 05 de maio se comemorou o dia Nacional das comunicações e a
todos nós fica sugerido que repensemos no impacto que a tecnologia tem
gerado nesta geração e a maneira pela qual ela tem se relacionado
atualmente... Sendo assim, fica para nossa reflexão:
Quem escreveu uma carta para alguém que esta distante, nos últimos
meses? Alguém ainda envia telegramas? Encontros com amigos ainda são tão
freqüentes como eram antigamente? Fazer ligações a longa distancia ainda
são feitas?
Salvo algumas exceções, temos nos deparado com uma fragilidade
enorme em todas as relações.
Familiares se comunicando muito
pouco enquanto estão juntos,
pois o maior tempo gasto em
família tem sido por vezes na
frente de uma televisão de 50
polegadas e quando não, apenas
através das redes sociais; grupos
de trabalho sendo estabelecidos
por whatsapp, teleconferências, e
outras

maneiras

que

não

proporcionam nenhum tipo de
contato físico e muitos desentendimentos ocasionados na maneira pela qual a
conversa pode ser interpretada.
Por esta razão, nós da equipe de comunicação da Padre Moreira,
gostaríamos de reforçar aqui, nosso compromisso com os leitores, e desafiálos a criar um momento especial, PESSOALMENTE com aqueles que vocês
amam. Vale à pena!! O empenho em reestabelecer relações de afeto, aguçam
os sentidos vitais e são excelentes remédios para auto estima.
Colaboração Heitor MSE MA Espaço Juventude e Cidadania
13

Dia Mundial da Enfermagem

Saiba mais sobre a Enfermagem
Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro em
homenagem a Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no
mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820. No Brasil, além do Dia do
Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da
Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois
grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana
Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em
combates militares.
A profissão tem sua origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era
uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes,
idosos e deficientes. Durante séculos, a Enfermagem vem formando
profissionais em todo o mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do
ser humano.

Origem da Profissão
Desde os tempos do Velho Testamento, a profissão de enfermeiro já era
reconhecida por aqueles que cuidavam e protegiam pessoas doentes, em
especial idosos e deficientes, pois nessa época, tais atitudes garantiam ao
14

homem a manutenção da sua sobrevivência. Nessa época e durante muitos
séculos, a enfermagem estava associada ao trabalho feminino, caracterizado
pela prática de cuidar de grupos nômades primitivos.
A evolução do trabalho associado ao reconhecimento da prática, em meados
do século XVI, a Enfermagem já começa a ser vista como uma atividade
profissional institucionalizada e, no século XIX, vista como Enfermagem
moderna na Inglaterra.
A partir daí, foram catalogadas definições e padrões para a profissão e a ANA
(American Nurses Association) define a Enfermagem como "uma ciência e uma
arte, levando em consideração que o objetivo principal do trabalho é o de
cuidar dos problemas reais de saúde, por meio de ações interdependentes com
suporte técnico –científico, bem como reconhecer o papel significativo do
enfermeiro de educar para saúde, ter habilidades em prever doenças e o
cuidado individual e único do paciente".

De onde vem o nome Enfermeiro
A palavra Enfermeira/o se compõe de duas palavras do latim: “nutrix”, que
significa Mãe, e do verbo “nutrire”, que tem como significados criar e nutrir.
Essas duas palavras, adaptadas ao inglês do século XIX, acabaram se
transformando na palavra NURSE que, traduzida para o português, significa
Enfermeira.

Enfermeiras Famosas
Nos últimos três séculos, alguns nomes da Enfermagem mundial tornaram-se
referência da história da profissão e dos ensinamentos que sua prática propaga
através dos tempos. Imortalizadas, algumas delas como Florence e Ana Néri,
ainda servem como fonte de inspiração para novos profissionais, para
estudiosos, romancistas e interessados na profissão de Enfermeiro.
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Florence Nightingale – Dama da Lâmpada
Nascida a 12 de maio de 1820, em Florença, Itália, possuía inteligência
incomum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança - o que lhe
permitia dialogar com políticos e oficiais do Exército, fazendo prevalecer suas
idéias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além
do grego e do latim. Em 1845, em Roma, no desejo de realizar-se como
enfermeira, estudou as atividades das Irmandades Católicas e, em 1849, fez
uma viagem ao Egito, onde decide servir a Deus, trabalhando em Kaiserswert,
Alemanha, entre as diaconisas. Seu primeiro papel como enfermeira de guerra
foi em 1854, na Guerra da Criméia.

Ana Néri
Ana Justina Ferreira nasceu em 1813, na Cidade de Cachoeira, na Bahia. Sua
vocação como enfermeira começou em meados de 1864, quando seus dois
filhos, um médico militar e um oficial do Exército, foram convocados para a
Guerra do Paraguai (1864-1870). Ana Néri não resiste à separação da família e
coloca-se à disposição do governo para ir à guerra, sendo considerada a
primeira enfermeira voluntária do Brasil.
A atuação de Ana Néri na guerra, junto aos feridos, foi incansável. Desdobrouse como enfermeira, ministrando medicamentos e proporcionando alívio e
conforto aos doentes.
Após cinco anos de guerra, Néri retorna ao Brasil e o Governo Imperial lhe
concede uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha; e no
período já republicano, o nome Ana Néri foi dado à primeira Escola de
Enfermagem oficializada pelo Governo Federal, em 1923, pertencente à
Universidade do Brasil. Ana Néri faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de maio de
1880, aos sessenta e seis anos

http://www.hospitalmariocovas.org.br/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=58:dia-mundial-do-enfermeiro-profissionais-daenfermagem&catid=1:noticias-gerais
16

Homenagem

O enfermeiro é aquele que cuida e dá amor nas horas que precisa sem
ao menos lhe conhecer. Zela pelo seu bem estar em todas as etapas do
tratamento. Nada mais merecido do que um dia dedicado a ele. Essa é um
singela homenagem da Associação Padre Moreira a todos os profissionais de
enfermagem que fazem parte do trabalho desenvolvido por cada serviço.
Parabéns!!!

Colaboração Aline Siqueira SASF
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Abolição da Escravatura

Princesa Isabel: assinou a Lei Áurea

Contexto Histórico da abolição da escravatura

No início da colonização do Brasil (século XVI), não havia no Brasil
trabalhadores para a realização de trabalhos manuais pesados. Os
portugueses colonizadores tentaram usar o trabalho indígena nas lavouras. A
escravidão indígena não pôde ser levada adiante, pois os religiosos católicos
se posicionaram em defesa dos índios condenando sua escravidão. Logo, os
colonizadores buscaram uma outra alternativa. Eles buscaram negros na África
para submetê-los à força ao trabalho escravo em sua colônia. Foi neste
contexto que começou a entrada dos escravos africanos no Brasil.

Como era a escravidão no Brasil
Os negros africanos, trazidos da África, eram transportados nos porões
dos navios negreiros. Em função das péssimas condições deste meio de
transporte

desumano,

muitos

morreram

durante

a

viagem.

Após

desembarcaram no Brasil eram comprados como mercadorias por fazendeiros
e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e, muitas vezes,
violenta.
Embora muitos considerassem normal e aceitável, a escravidão naquela
época, havia aqueles que eram contra este tipo de prática, porém eram a
minoria e não tinham influência política para mudar a situação. Contudo, a
escravidão permaneceu por quase 300 anos. O principal fator que manteve o
sistema escravista por tantos anos foi o econômico. A economia do Brasil
contava quase que exclusivamente com o trabalho escravo para realizar os
18

trabalhos nas fazendas e nas minas. As providências para a libertação dos
escravos, de acordo com alguns políticos da época, deveriam ser tomadas
lentamente.

O início do processo de libertação dos escravos e fim da escravidão
Na segunda metade do século XIX surgiu o movimento abolicionista, que
defendia a abolição da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos
principais abolicionistas deste período.
A região Sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados
brasileiros e imigrantes estrangeiros, a partir de 1870. Na região Norte, as
usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que
possibilitou o uso de um número menor de escravos. Já nos principais centros
urbanos, era grande a necessidade do surgimento de indústrias. Visando não
causar prejuízo financeiros aos proprietários rurais, o governo brasileiro,
pressionado pelo Reino Unido, foi alcançando seus objetivos lentamente.
A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do
tráfico de escravos no Brasil. Vinte e um anos mais tarde, em de 28 de
setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre-Livre. Esta lei tornava livres
os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação da lei.
No ano de 1885, foi promulgada a lei Saraiva-Cotegipe (também
conhecida como Lei dos Sexagenários) que beneficiava os negros com mais de
65 anos de idade.
Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a
liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros.
Esta lei, assinada pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), abolia de vez a
escravidão em nosso país.
http://www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura/
Colaboração Monica CCA Construindo um Sonho
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Dia da Assistência Social

O Assistente Social é o profissional graduado em curso superior de
Serviço Social devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Serviço
Social. A profissão foi legalmente reconhecida por meio da lei nº 3252 de 27 de
agosto de 1957, mas ainda não havia sido regulamentada.
Somente em 15 de maio de 1962 foram instituídos os instrumentos
normativos e de fiscalização que regulamentam a profissão, o atual Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social. Os Conselhos têm a
competência de zelar, fiscalizar e defender o exercício da profissão, guiado
pelas diretrizes do Código de Ética profissional, de forma a possibilitar o acesso
aos direitos sociais dos usuários.
Para que possamos compreender a dimensão do trabalho realizado pelo
Assistente Social na atualidade, faz-se necessário uma breve releitura sobre os
primórdios da profissão.
A prática da ajuda e da caridade têm presença marcante em toda a
história da humanidade. Desde a antiguidade o auxílio aos mais necessitados
já eram praticados e foi historicamente endossado pela Igreja Católica que,
alicerçou as condutas morais de seus seguidores na caridade e no amor ao
próximo. No intuito de conformar as práticas de ajuda e apoio aos aflitos,
grupos filantrópicos e religiosos começaram a se organizar, dando origem às
instituições de caridade (Sposati et AL apud Carvalho., 2007, p. 40).
É neste contexto histórico, sob forte influência do Cristianismo, que
surge o Serviço Social. Inicialmente com uma prática conservadora, tendo a
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pobreza como atributo individual dos que não se esforçavam para superá-la e
assim responsáveis pela situação que se encontravam.
No Brasil até a década de 30 o trabalho de caráter assistencialista
ficava a cargo das instituições de caridade das mais diversas religiões e dos
Hospitais das Santas Casas de Misericórdia.
Com a crise mundial e a expansão do capitalismo, a precarização das
relações de trabalho, a pobreza toma grandes dimensões, ampliando o risco
social, e o Estado se reposiciona a respeito da pobreza. (...) o Estado passará
progressivamente a reconhecer a pobreza como questão social e, portanto,
questão política a ser resolvida sob sua direção (Sposati et AL apud Carvalho.,
2007, p. 42).
De práticas filantrópicas, focalizadas, seletivas e assistencialistas o
exercício profissional do Assistente Social passa por profundas transformações
e atualmente é pautado no projeto profissional do código de ética de 1993 e
nos princípios da Constituição cidadã de 1988, que assegura os direitos sociais
enunciados no art. 6º e preconiza a Assistência Social como política pública de
Seguridade Social (sistema de proteção social brasileiro) juntamente com a
Previdência Social e a Saúde.
Neste sentido, o dia 15 de maio comemora o dia daquele profissional
que através de estudos, pesquisas, avaliação da realidade social, orientação
individual e em grupos, planejamento e execução de políticas públicas
possibilita a garantia de direitos, a integração do indivíduo na sociedade e o
bem-estar da coletividade.
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Mitos e Verdades:
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Curiosidades:
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Colaboração: Cristina Vital – SCFV CCA Padre Moreira
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O Dia Nacional do Pedagogo foi oficializado através da Lei Federal nº
13.083/ 2015 sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Esta data é uma
singela homenagem a todos aqueles que se comprometeram por meio do
juramento da profissão a enfrentar todos os desafios que a educação propõe,
com criatividade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para
o processo educacional e valendo-se do conhecimento que lhe dado como
instrumento de mudança e construção de um mundo onde o homem possa
realizar-se com liberdade.
Importante salientar que ser pedagogo perpassa o trabalho apenas com
crianças e não se restringe apenas ao âmbito escolar. Este profissional tem
uma formação abrangente que lhe permite atuar desde os níveis de educação
Infantil e Fundamental I, educação especial, orientação educacional, além do
trabalho como gestores, em empresas, hospitais e organizações do terceiro
setor.
Com a grande responsabilidade pelo desenvolvimento de inúmeras
vidas, este profissional utiliza de grande talento e dedicação para cumprir com
seu árduo caminho de ensinar e transformar indivíduos, em uma sociedade
consumista e tão competitiva, por vezes tendo como únicos recursos: papel,
giz, lousa e imenso amor pelo que faz.

Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e
mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.
D. Pedro II
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Colaboração: Cristina Vital – SCFV CCA Padre Moreira
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ATO PÚBLICO CONTRA A REDUÇÃO DA
MAIORIDADE PENAL
A Associação Padre Moreira, em conjunto
com o Fórum de defesa dos direitos da criança e do
adolescente de São Mateus – FDCA SÃO MATEUS
e do MOVIMENTO CONTRA A REDUÇÃO DA
MAIORIDADE PENAL realizou no dia 11 de maio, o
primeiro Ato público do ano, contra a redução da
maioridade Penal.
Nesta oportunidade tivemos o apoio e participação de nossa Sede
Administrativa e Diretoria, alguns trabalhadores da organização, na
representação de seus equipamentos e de crianças e adolescentes, atendidos
pela entidade.
A caminhada iniciou as 09h30m, na
“Praça do vinho” no bairro do Jd. Imperador,
partindo para o Largo de São Mateus,
ocupando as vias publicas: Rio das Pedras e
Mateo Bei; momento em que foram prestados
esclarecimentos à comunidade e motoristas
que passavam por estas vias, demonstrando o
posicionamento dos integrantes do movimento.
Dentre todas as falas da comunidade, pudemos notar que em alguns
momentos não éramos desejados naquele
local, ou que aos gritos, muitos diziam que
“todos esses menores deveriam morrer, que o
problema acabaria”.
A Associação Padre Moreira, através dos
equipamentos de Medida Socioeducativas em
meio aberto, vivenciam esta problemática
diariamente, por conta dos adolescentes e
jovens em cumprimento de liberdade assistida
ou prestação de serviços à comunidade. Esta
luta tem sido rebatida diariamente durante os
atendimentos e articulada institucionalmente
entre os equipamentos de nossa Entidade com
o intuito de capacitar todos os trabalhadores
sociais sobre esta temática e para que ocupem
também espaços públicos e movimentos
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sociais lutando para dar voz aos adolescentes que mesmo sem estarem
envolvidos em algum tipo de ato infracional, estão sendo prejudicados pela
falta de políticas públicas, vulnerabilidade e
violência em todas as esferas.
Somos contra a redução da maioridade
penal por ela não se tratar de uma medida
que diminuirá a violência, e por não
considerarmos que tal atitude em nenhuma
hipótese garante direitos previstos no Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Esta medida prejudicará significativamente os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativas, sim, pois eles supostamente serão
colocados em um sistema prisional que não possibilita nenhuma forma de
reinserção a sociedade, mas ela também não acolherá mais as demandas dos
adolescentes que atingirem a faixa etária dos
16 (dezesseis) anos, pois não estariam mais
amparados pela lei.
Dentre
muitos
argumentos
que
poderíamos trazer nesta matéria, nesta
oportunidade gostaríamos de deixar, por fim,
o fato de que se atribui a nós, orientadores,
educadores, técnicos, gerentes, supervisores,
equipes administrativas e operacionais, veicularmos tais posicionamentos e
que, por possuímos a visão humanizadora e sensível a necessidades da
comunidade em que exercemos nosso trabalho
tenhamos uma maneira de atingir o maior
numero de pessoas possíveis, para que esta
inquietação chegue ao mais alto grau de
autoridade e incomode o senso comum
divulgado diariamente em redes sociais,
telecomunicações em geral, perdendo assim
suas forças.
No que diz respeito aos demais posicionamentos da organização e dos
equipamentos de medidas socioeducativas, estaremos sempre à disposição
para rodas de conversas e bate-papos de esclarecimentos, para que juntos,
possamos ser cada vez mais fortes.

Colaboração: Heitor Braz – MSE/MA ESPAÇO JUVENTUDE E CIDADANIA.
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V Olimpíadas de Saúde Mental
CAPS AD III São Mateus
A formação na área da Educação Física tem se ampliando
significativamente com a interação entre a atividade física e promoção a saúde
como forma de profilaxia. A nova pesquisa vem evidenciando e comprovando a
contribuição da atividade física para a melhoria da qualidade de vida de uma
população. Isso se confirma, através de relações entre sedentarismo, como
fator de risco com o uso abusivo de álcool e drogas psicoativas, como fator de
proteção a doenças hipocinéticas e crônico-degenerativas, que são atualmente
grande fontes de preocupação mundial no que se refere à Saúde Pública.
Tendo em vista a importância de disponibilizar o acesso à atividade física,
sentiu-se a premência de conhecer as práticas e competências dos
profissionais de Educação Física inseridos na rede pública de saúde. A
intenção deste evento é dar visibilidade ao profissional e conseqüentemente ao
trabalho em equipe multiprofissional na perspectiva interdisciplinar e/ou
multidisciplinar no campo da Saúde Pública e Mental, álcool e outras drogas.
Hoje nova ameaça paira sobre a Reforma Psiquiátrica mesmo
depois de 20 anos de muita luta. É uma tentativa da indústria da loucura ensaia
voltar. É mais fácil para alguns governantes segregar a loucura, do que investir
no seu bem estar social e reinserção dos usuários em questão.
Este 18 de maio de 2015 deve ser mais mobilizador do que nunca. E
as redes sociais são veículos eficazes para mobilizar todo o Brasil que deve
pensar um país normatizando o direito à saúde mental e um acolhimento
humanizado na rede SUS, previsto no art. 6º da Constituição da República e a
Lei 10.216. Os arts. 196 a 200 da Carta Constitucional dispõem que a Saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantir e promover a efetividade desse
direito, mediante políticas, ações e serviços públicos de saúde, organizados em
um sistema único. Devemos lutar pela ética do humano. Para o louco já lhe é
penoso o desespero da própria doença. Submetê-lo à repressão da polícia e à
camisa de força do Haldol, Lobotomia e Eletrochoque como resposta única é
28

desesperador para todos nós que estamos lutando por dias melhores para a
Saúde Mental no Brasil.
Nesse sentido, cabe salientar a importância da Atividade Física, com
objetivo

de

adequá-los

às

necessidades

da

sociedade

brasileira,

principalmente, para o campo da saúde pública e/ou saúde mental, álcool e
outras drogas. No que tange as práticas do profissional de Educação Física na
saúde pública mental, que possui uma grande importância no tratamento de
usuários com sofrimento psíquico, porém, não se restringe apenas a esta
atividade.
Acreditando sempre na reinserção desses usuários o CAPS Álcool e
Outras Drogas III São Mateus, promoveu nos dias 13, 14 e 15/04 a V

Olimpíadas de Saúde Mental no CAPS Álcool e Outras Drogas
III São Mateus, local: Rua Joaquim Gouveia Franco, 150 – este é um evento
esportivo e cultural realizado neste CAPS para o fortalecimento da causa e a
garantia dos direitos adquiridos pelo

“Dia Nacional da Luta

Antimanicomial” com a participação de outros CAPS – Álcool e Drogas
e Caps – Adulto e Infantil da região de Guainazes, Ermelino, Sapopemba,
Itaquera, CPN (Centro de Práticas Naturais, MSE (Medida Sócio educativa),
ILPI (Instituição de longa permanência para idosos) e Saicas (Serviço de
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes) com a finalidade de
fortalecer e propiciar, e de promover através das atividades físicas esportivas e
culturais a aproximação entre os serviços extra-hospitalares, usuários,
familiares e comunidade. Os usuários dos serviços, tradicionalmente
discriminados e estigmatizado pela sociedade, e desmotivados pela sua própria
condição existencial, têm nas competições olímpicas e lúdicas uma
oportunidade para elevar sua auto-estima e um maior convívio social e familiar
bem como (re)inserção social, direta ou indiretamente, além de identificar e
apresentar-se potente frente à sociedade, na condição de atleta e não de
dependentes químicos e/ou sofrimentos mentais.
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Atte,
Leandro Carlos Augusto
Educador Físico/Colegiado
CAPS AD III São Mateus

Segundo Goveia (1997), Barros citando Rotelli diz que ”o problema principal
para os atores da desinstitucionalização não é remover sintomas, mas criar
muitas possibilidades de participação na construção de projetos que aumentem
as possibilidades e probabilidades de vida”

Maria Josélia Matias Ferreira
Gerente

Idealização CAPS – AD III São Mateus
PE. MOREIRA
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CCA Construindo um Sonho
Homenagem Dia das Mães – Coral e Almoço
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Ato Público Contra a Redução da Maioridade Penal
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Fechamento com os CCA´s da Entidade Padre Moreira – Agradecemos a
Flávia Gerente do MSE Espaço Juventude e Cidadania com a palestra
ministrada sobre Inclusão e aos funcionários do MSE Arte de Viver (Eldo
e Almir) e MSE Espaço Juventude e Cidadania (Heitor e Flávia) no período
da tarde realizou uma reflexão sobre a Redução da Idade Penal
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Ato contra a Exploração Sexual da Criança e Adolescente (Parque do
Carmo)
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Aniversariante do Mês
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CCA Jardim das Rosas
Evento: Festa de aniversariantes do mês 24/04/2015

Evento: Roda de conversa sobre a Redução da Maioridade Penal 28/04/2015
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Evento: Palestra MSE Formosa para os adolescente da tarde 29/04/2015

Evento: Passeio a Caixa Cultural Exposição Abelardo da Hora 07/05/2015
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Evento: Aula Publica no CEU São Rafael 08/05/2015

Evento: Festa em comemoração ao dia das mães 08/05/2015
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Evento: Ato contra a Redução da Maioridade Penal – Região de São Matheus

Evento: Passeata Parque do Carmo 13/05/2015
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Evento: Apresentação de dança na Faculdade UNIFAI em comemoração ao Dia do Assistente
Social 15/05/2015

Evento: Conferência Lúdica da Criança e do Adolescente 19/05/2015
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MSE/MA Arte de Viver
Dia das Mães – Dia de beleza com a Embelezze de São Mateus
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Grupo com adolescentes e responsáveis

CCA Padre Moreira
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CEI Jardim São Francisco
Festa dia das mães. (com a participação de alguns pais, pois as mães não
puderam estar presentes) cada sala fez um tipo de atividade com as mamães,
entre elas oficina com materiais recicláveis, salão de beleza, vídeos de
homenagem e apresentação de musicas
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INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL PAULISTANA é produto de um processo instaurado na Rede
Municipal de Ensino de São Paulo – RME-SP, desde setembro de 2013,
que visa promover uma prática de avaliação institucional participativa nos
Centros de Educação Infantil – CEI diretos, indiretos, conveniados, no
Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI e nas Escolas Municipais
de Educação Infantil - EMEI"
segue link do doc; http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home/Index/
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CEI Santo Dias
Dia das Mães
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SASF

No dia 23/04/2015 aconteceu uma reunião socioeducativa em
parceria com a equipe da UBS Rio Claro para as famílias dos pólos Vila
Bela, Promorar e Jd Rodolfo Pirani.
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Aconteceu no dia 28/04/2015 um passeio para as famílias dos
polos Jd São Francisco e Jd Rodolfo Pirani para o Pq do Ibirapuera e
visita no Museu Afro Brasileiro.
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No dia 08/05/2015 aconteceu à reunião socioeducativa para as
famílias dos Pólos Jd Ester e Jd Vera Cruz em parceria com o CCA
Elizabeth Gasperavícius.
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Dicas de Saúde
Dicas para Diabéticos
Se você tem diabetes, você sabe que há uma longa lista de alimentos
que você deve ficar longe ou seja, aqueles ricos em açúcar, sódio e gordura
saturada. Mas há também uma grande quantidade de alimentos que você deve
adicionar à sua dieta para ajudar a manter os seus níveis de açúcar no sangue
sob controle. A diabetes é uma doença que está relacionada com os hábitos
alimentares das pessoas.

A diabetes ocorre quando há aumento da glicose no sangue que é
produzida a partir dos alimentos digeridos no intestino, que se transformam em
açúcar. No sangue, a glicose é utilizada pelos tecidos como energia e sua
utilização depende da presença de insulina, que é uma substância produzida
nas células presentes no pâncreas. Para evitar o descontrole da diabetes, os
portadores precisam fazer uma reeducação alimentar. Então, descubra quais
são os 10 alimentos que ajudam a controlar a diabetes.

1. Aveia: Aveia contém beta-glucana, que é uma fibra solúvel
saudável para o coração que retarda a digestão. Isso impede
grandes picos nos níveis de açúcar no sangue. além disso, a
beta-glucana na aveia também mostrou-se ser eficaz na melhoria da
sensibilidade à insulina, de acordo com um estudo publicado em 2013
na revista Food and Nutrition Research. e lembre-se de comer cerca de quatro
colheres de sopa de aveia ao dia.
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2. Salmão: O Salmão é uma rica fonte de nutrientes
essenciais, incluindo a Proteína, Niacina e a vitamina D. O
Salmão também é uma boa fonte de ômega-3 ácidos
graxos, que podem ajudar a reduzir a inflamação associada à resistência à
insulina. Além disso, um estudo publicado em 2013 narevista Food and
Nutrition Research mostrou que o ômega-3 também pode ajudar a proteger a
saúde do coração, o que é especialmente importante para as pessoas com
diabetes por causa de seu riscos de doenças cardíaca

3.

Amêndoas:

As amêndoas são

ricos

em

vitamina

B, vitamina E, fibra, Ferro, Proteínas, Magnésio e Zinco e
pobre em carboidratos, pois eles provocam o aumento dos
níveis de açúcar no sangue. Além disso, as amêndoas são uma excelente fonte
de gorduras insaturadas, que podem ajudar a diminuir o colesterol LDL(ruim) e
aumentar o colesterol HDL(bom).
Estudos Realizado pela revista Diabetes Care Science, com mais de 500 mil
pessoas concluiu que o consumo de Magnésio ajuda a reduzir o risco de
diabetes tipo 2. A orientação é consumir até cerca de quatro unidades de
amêndoas no dia.

4. Laranja: A Laranja é uma excelente fonte de pectina,
uma fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de
colesterol LDL. Embora, as laranjas sejam doces, na
verdade, elas tem um baixo índice glicêmico (IG), de
acordo com a American Diabetes Association (ADA

5. Feijões: Os Feijões são ricos em fibra solúvel e ainda
é uma fonte barata de proteína com baixo (IG) índice
glicêmico, tornando-os ideais para prevenir grandes
oscilações nos níveis de açúcar no sangue. além disso, os alimentos ricos em
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fibra solúvel é benéfico no retardamento do aumento dos níveis de glicose no
sangue, porque leva mais tempo para o seu sistema quebrar os alimentos
fibrosos.

6. Couve: A Couve é rico em uma série de nutrientes
essenciais,

incluindo vitamina

A, vitamina

B6,vitamina

C, vitamina K e ácido fólico. Além dos minerais como
o Cálcio e o Magnésio. Além disso, ele ainda é rico em
fibras, flavonóides e outros antioxidantes. A Couve também tem poucos
carboidratos, sódio e colesterol. ele também contém sequestrantes dos ácidos
biliares, substâncias que diminuem o colesterol LDL e limitar a absorção de
gordura da dieta.

7. Canela: A Canela tem sido usado por milhares de anos
para tratar vários problemas de saúde, de acordo com
a American Diabetes Association (ADA). Recentemente, o
tempero tem sido apontado ser bastante benéfico para as pessoas com
diabetes, pois ele ajuda a melhorar no controle do açúcar no sangue.
Acrescentando,

Em

um

estudo

em 2012 publicado

na

revista Nutrition

Research descobriu que suplementos de canela reduziu os níveis de açúcar no
sangue em pessoas com diabetes tipo 2.
E em 2013 um estudo publicado no Annals of Family Medicine mostrou que a
canela está associada com uma queda significativa nos níveis de açúcar no
sangue em jejum. Porém e preciso de mais estudos para confirmar os
possíveis benefícios de saúde de canela, segundoAmerican Diabetes
Association (ADA).

8. Vinagre de Maça: Os Benefícios do Vinagre para a
saúde estão sob investigação, mas um estudo em 2004
é publicado no Diabetes Care Science constatou que o
vinagre pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina em pessoas
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com diabetes ou resistência à insulina. Os estudos mostraram que os efeitos
do vinagre no corpo são similares aos efeitos da metformina diabetes, que é
a droga utilizada pelos diabéticos.
Um estudo de 2012 publicado no Journal of Community Hospital Internal
Medicine descobriram que o vinagre ajudou a retardar a absorção do açúcar.
Duas colheres de vinagre de maçãadicionada nas refeições melhorou os níveis
de açúcar no sangue em jejum e a sensibilidade à insulina.

9. Chá Verde: Diversos estudos foram e estão sendo
realizados sobre os efeitos do chá verde em muitas
doenças graves, incluindo diabetes, câncer e doenças
cardíacas, de acordo com a National Center for
Complementary and Alternative
Embora vários estudos anteriores não mostraram que o chá verde ajuda a
controla os níveis de açúcar no sangue, Porém, um estudo feito em 2013 no
japão, mostrou que as pessoas que bebiam seis ou mais xícaras de chá
verde eram 33 % menos probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 do que
as pessoas que consumiram uma xícara de chá verde por semana.
Além disso, um outro estudo realizado em Taiwan descobriram que aqueles
que bebiam chá verde regularmente por mais de uma década tinha cinturas
menores e uma composição de gordura corporal menor do que aqueles que
não consumiram chá verde regularmente. O chá verde é uma bebida que
contém polifenóis e principalmente os antioxidantes que mostraram que ajuda a
regular a glicose no organismo, ajudando a evitar ou controlar diabetes.

10. Linhaça: As Sementes de Linhaça é uma excelente
fonte de Magnésio, o Magnésio ajuda a controla a glicemia
e a liberação da insulina no organismo. Ela também é
nutritiva por ser rica em fibras e boas gorduras.
Se você já tem diabetes, pode controlar comendo de 5 à 6 vezes por dia,
sempre em pequenas porções. Inclua em sua dieta os alimentos que são ricos
em fibras. Evite a ingestão de alimentos ricos em gordura do tipo saturada,
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trans e colesterol. E passe a comer em doses moderadas as carnes com
excesso de gordura, embutidos e defumados. Além disso, O preparo das suas
refeições pode ser feito com óleos vegetais como o de soja, canola ou girassol,
além de azeite de oliva e Reduza a quantidade de sal na sua alimentação e
pratique exercícios físicos diariamente.

http://www.saudedica.com.br/os-10-alimentos-que-ajudam-a-controlar-adiabetes/
Colaboração Patrícia MSE Don Luciano
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Culinária
Maria maluca

Tempo de Preparo: 45minR
endimento:10 porções
Receita enviada por:Karina
Ingredientes


1 coco seco ralado



2 xícaras (chá) de açúcar



4 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento



1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo:
1. Misture todos os ingredientes em uma bacia bem espaçosa
2. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo e coloque o composto
dentro
3. Leve ao forno pré-aquecido por 45 minutos, verifique se está assado
furando com uma faca
http://www.tudogostoso.com.br/receita/132785-maria-maluca.html

Colaboração Márcia CEI Santo Dias
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Aniversariantes do Mês
Maio
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REFLEXÃO

O Laço e o Abraço
Mario Quintana

Meu Deus! Como é engraçado! Eu nunca tinha reparado como é curioso um
laço... Uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira,
circula e pronto: está dado o laço. É assim que é o abraço: coração com
coração, tudo isso cercado de braços. É assim que é o laço: um abraço no
presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo
uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando... Devagarzinho,
desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido.
E, na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço. Ah! Então é assim o amor, a
amizade. Tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita. Enrosca, segura
um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas
bandas do laço. Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. E quando
alguém briga então se diz: romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual
meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade
são isso... Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque
quando vira nó, já deixou de se um laço!

Colaboração: Rosimeire Bussola – MSE – “Juventude e Cidadania”
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