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Novembro Azul
O CAPS Adulto III São Mateus, CAPS Ad III São Mateus e CTA São Mateus, contando com a parceria
da EMTU, realizaram no Terminal de Ônibus de São Mateus mais uma ação que promoveu o acesso
da população aos cuidados com a saúde do Homem, especificamente tratando da divulgação e a
importância da Prevenção do Câncer de Próstata.

Fonte: https://www.facebook.com/capsadultosaomateus/?fref=ts

Consciência Negra
Negra
No dia 18 de novembro o Serviço de Medida Socioeducativa de São Mateus realizou um evento
com os jovens e adolescentes em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Foi realizada uma
mostra de imagens e de vídeos, com o objetivo de promover um espaço cultural
cultu
e de
entretenimento aos atendidos, que em seus depoimentos afirmaram terem tido aproximação e
identificação com o tema. Confira algumas fotos!

Dia da Família

O Dia da Internacional da Família é celebrado no 15 de Maio e foi instituído pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 1994. No Brasil a data é celebrada em 8 de Dezembro conforme Decreto
de Lei n° 52.748, assinado pelo então presidente João Goulart em 1963.
A família, em geral, é considerada o fundamento básico e universal das sociedades, por se
encontrar em todos os agrupamentos humanos, embora variem, as estruturas e o funcionamento
(Marconi & Presotto, 2001). Estudos antropológicos sobre a história da humanidade, mostra–nos
como a família evolui e se modifica conforme a sociedade que ela está inserida.
“O SASF é um serviço de Proteção Social Básica, de Política Pública de Assistência Social, que vem
sendo executado pela Organização Padre Moreira em parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, com supervisão do CRAS – São Mateus. Atualmente
Atendemos 1.000 famílias da região com a perspectiva de estabelecer vínculos afetivos e de
confiança com crianças, adolescente, idosos, deficientes e seus familiares, objetivando a vivência
familiar e a experimentação prática sócio-educativa e desenvolver suas capacidades e
potencialidades, proporcionando: autonomia, elevando sua auto-estima, melhoria da qualidade de
vida e sustentabilidade por meio das oficinas de desenvolvimento”.

Atividades desenvolvidas com as famílias referenciadas no SASF.
Bibliografia: http://www.calendariobr.com.br/dia-da-familia
Bertoli, Nascimento, Siqueira, Trabalho de Conclusão de Curso 2008, p.11.

Dia Internacional dos Direitos
Direitos Humanos:
uma data para ser lembrada todos os dias do ano
10
de
dezembro
é
o
Dia
Internacional
dos
Direitos
Humanos.
Nos trinta artigos do documento estão descritos os direitos básicos que garantem uma vida digna
para todos os habitantes do mundo: liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação
e moradia adequadas, respeito, não-discriminação, entre outros.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos constitui, portanto, muito mais do que uma data
comemorativa. É um dia para a coletividade global relembrar que a garantia efetiva dos direitos
humanos – a todos os povos e nações – requer vigilância contínua e participação coletiva. Uma
data para reivindicarmos ações concretas de todos os Estados para o cumprimento dos
compromissos assumidos com a garantia dos direitos civis, políticos, sociais e ambientais.
Neste 10 de dezembro, busquemos uma reflexão sobre o papel a ser exercido pelo Estado, pelo
Ministério Público, pela família e por cada pessoa no avanço e na efetivação das garantias
consolidadas pela Declaração dos Direitos Humanos. Essa é uma oportunidade para fazermos um
balanço do que os governos já concretizaram em benefício do seu povo e os desafios ainda postos.
Um chamado para que os países do mundo refundem o compromisso social de, por meio do ensino
e da educação, promover o respeito a todos os direitos e fundamentais.
Fonte: http://www.turminha.mpf.mp.br/direitos-das-criancas/direitos-humanos
Por Gilda Carvalho,
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão

Dezembro Vermelho
O CAPS Adulto III São Mateus realizou uma palestra sobre
a Campanha pela luta contra a AIDS.
Todos como parte desta luta de prevenção!

REFLEXÃO
Mario Sergio Cortella
E a Esperança?
“Gosto de lembrar de frase de Paulo Freire, o maior de nossos educadores, grande
pernambucano que nascido em 1921, partiu em 1997 deixando vida, e vida em
abundância. Ele dizia:

- É preciso ter esperança. Mas tem de ser esperança do verbo esperançar.

Por que isto? Por que tem gente que tem esperança do verbo esperar não é
esperança, é espera. “Ah, eu espero que melhore, que funcione, que resolva”. Já
esperançar é ir atrás, é se juntar, não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que
apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é
a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso é muito
diferente de esperar, temos mesmo é de esperançar!

Mario Sergio Cortella, autor do livro Qual é a tua obra? Editora Vozes.

