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M血iste五〇 de Desenvo賞vimento Soci血

Secretaria Nacional de Assist6ncia Social

A請Senh〇㌔al Secre偽五〇(a) Nacio皿l de Assist台ncia Soci血.

Assmto: Processo n° 71000.001376/2018-17 - Certifica碑o de Entidade Beneficente de Assistencia

Social- CEBAS

Em respos也ao O鯖cio Dilig台ncia n° 402/201 8/MDS/SNAS佃RSP/CGCEB, a Org狐iza確o SOS SERV重CO DE

OBRAS SOCIAIS, devidamente inscritas no CNPJ sob n° 50.951.466/0001-40 sito a Av. Doutor Sebast彪o Mendes

Silva n° 559, Ahangabat, Jundiai/SP, com as Filiais: Casa de Passagem, CNPJ 50.951.466/0003-02 sito a R脚

P関dente de Moraes, 1 830 - Cen壮o, J皿d重ai/SP, e血か山al C租sa Abrigo de ｣ouveira, CNP｣う0･951.466/0002-21 sito

a Estrada Alfredo Strabello, 545 - Vila Omizollo, Louveira/SP, neste ato r印resentada pelo Presidente Sr. C6sar

Rog6rio Favarin Santos, casado, empres紅o, CPF 1 19.204.808-38, RG 21.853.643, brasileiro, residente na R脚

Achille Sai, n°260, Jardim Nova Tuiuty - Itupeva/SP, apresenta os docunentos abaixo relacionados para atender os

requisitos necess紅ios na renova確o do Certificado de Entidades Beneficentes da Assist6ncia Social.

1. Re耽るrio de Atividades de 2017;

2･ De関ns億a9ao de Res心血dos do Exe耽icio (DRE) de 2017;

3, Notas巴xplicativas do ex釘cicio 2017.

CP凡1 19.204.808-38

SOS - Servi���FR��'&�2�6�6��ﾇ2���4��ﾒ�S��鉄��Ccb�����ﾓC�

Av･ Dr. Sebasdao Mendes Silva, 559 Anhangrbad - ]undial'/SP CEP: 13208-090

Fone: (011) 4586-2922 / 4586-2921 / 4522-1318 / Site: w~ / g型encin~. 蝋庄na 1



与e′γi〔o de Ob′os So⊂緬s

RELATOR量O DE AT量V量DADES _ 2017

POPULACÅo EM S賞TUACÅo DE RUA

ACo意HIMENTo重NST賞Tuc量oNAL - MODA器量mDE CASA DE船ssAGEM, CASA ABR量Go E

ABORDAGEM SOCIAL

A Organizapao SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAts, devidanente inscritas no CNPJ sob n° 50.951.466/0001-40

sito a Av. Doutor Sebastiao Mendes S組va n° 559, Anhangabat, CEP: 1 3.208-090 - Jundiai/SP, com as Filiais: Casa de

Passage皿, CNPJ 50.951.466/0003-02 sito a Rua mde血e de Moraes, 1830 - Cen廿o, CEP: 13.201-004 - J皿dia王lsp, e

da F正al Casa Abrigo de Louveira, CNPJ 50.951.466/0002-21 sito a Es廿aぬA岨edo S甘めeⅡo, 545 - Vila O皿izollo,

CEP: 13.290-000 - Louveira/SP, com telefone (11) 4586-2921 e 4586-2922, apresenta o RELAT6REO DAS

AT量ⅥDADES relativo ao Ano de 2017.

O膿ⅢVO G丑RA患:

Afian9ar acolhimento tempoねrio, a populapao em situapao de rua, durante periodo de rcaliza辞o de diagn6stico da situa辞o,

garantindo necessidades basicas como alimentap5o, higiene, privacidade, respeito aos costumes, ds tradi96es e a diversidade de:

ciclos de vida, arranjos familiares, raga/etnia, religi着o e orientap5o sexual.

ⅢiNALⅡ)ADE s E STATUTA恥s :

/ Atender as pessoas em situa辞o de rua, comumente denominada moradores de r脚, migrantes e itinerantes;

/ Desenvolver atividade de Acolhimento Institucional para as pessoas em situa辞o de rua, podendo funcionar na modalidade

Casa de Passagem, Ab重igo血stitucional eんu R印心blica, regido pela Politi∽ Nacional de Assistencia Social;

/ Promover o ben estar individ脚l e da familia, sem disting6es politicas, religiosas, raciais e de genero, prestando assistencia

social, moral, cultural educacional e reereativa;

/ Combater a fa]sa mendjcaoc上a e promover a reeupera辞o de pessoas redmente necessjtadas;

/ Apoiar demais instituig6es sociais, estimulando-as a adotarem programas planejados e coordenados, para melhor e maior

prestapao de servigos a comunidede;

/ Conjugar esfo重9os para a solu辞o dos problemas comuni偽rios, estimulando a cria9肴o de obras de ben estar social que atinjan

a seめ鳩s da oom皿i血de ∽rente de recursos;

了　Dedicar-se a promo車o hunrma e a assistencia social, fomecendo prote辞o a familia, a in捻ncia, a matemidade, a adolescencia

e a velhice, espeeialmente por meio de apses, serviaos, projetos, programs e bene鯖cios socioassistenciais, no campo do

atendimento, dirigido ds familias e individuos em sit脚街o de wherabilidade ou risco pessoal e social, e mos campos do

assessoramento e da defesa e garantia de direitos, dirigidos ao pbblico da politica de assis総ncia social.

O膿∫E皿s EspEc面量cOs:

/ Iden髄car, monjtorar e reduzir a incidencia de riscos, vio]ac6es e segregag碑s;

/ Oferecer aten9ao socioassistencial a familias e individuos em sit脇鈎o de conting台ncia, com direitos ameapados ou violados e

vinculos familiares fragilizados ou rompidos;

/ Fo血le∞事rec○職種uir vinculos e potencia厄撮a autonomia;

/ Favorecer o potencial da familia, individuos, para o enfrentamento de-situap5es adversas;

contribuir para o resgate de direitos ameapados ou violados;

/ Desenvolver a9des para a defesa de pessoas com direitos violados e para a redu95o da infringencia de direitos humanos e

Soclals;

/ Contribuir na constrn辞o do diagn6stico e defini辞o de q脚l serv叩melhor atende as demandas identificadas, inserir nas

demais Politicas Pdblicas e encaminhar as pessoas acolhidas para outros equipamentos da rede de prote辞o social;
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Seryl‘co de Obras Soclols

/ Promover o acesso dos individuos a programap6es culturais, de lazer, de esportes relaciondos a seus interesses, viv6ncias,

desejos e possibilidades.

/ Realizar Abo重dagem Social mos espa9os p心b賞ic○s oo皿maio重ooncen巾着o de pesso謎em si同車o de正soo pessoal e social que

podem estar associadas ao uso de drogas. Desse modo, tom urn papel importante na identificapao dos territ6rios com maior

concentr締o dessas sit肋g6es de riscos, por meio de aproxim呼o gradativa, constru車o de rela辞o de confian鱒e

encaminhamentos para acesso a direitos e a rede de prote辞o.

pR〇㌔ETo CASA D皿mssAGEM

AT量v重DADES, SERV宣ぐoS,取oGRA皿s E pROJE冒oS:

DEscR量cÅo DA A冒重v量DADE REAL量zA帆;

Possuimos uma equipe especializada para atender e receber usuarios a qualquer hoねrio do dia ou da noite e realizanos estudo de

caso para encaminhamentos necessario. Deve-se considerar que o sujeito/familia esta de passagem, em t蛤nsito. Acolhenos a侮32

pessoas, e o危重ecemos os se糾Int鈴かmdim蝕めs:

Acolhimento para o pemoite de 22 vagas masculinas, 06 vagas femininas e 04 vagas para familia (reversiveis para acolher pdblico

masculino). Capacidade de atendimento para refei95es: ate 32 pessoas. Meta a ser atingida pela entidade: 32 usuarios para o

pemoite e refeig6es diariamente:

Pemoi暢: 10.41 5 a章餌dimenめs

Do調i愉五〇 M血scul血o

Dormiめrio Feminino (Tambem para o phblico formado por gays, 16sbicas, transexuais e travestis)

Domit6rio para familia qleversivel para acolher pdblico masculino)

Roupas de ∽ma

Gu紬da dos Pe重僑nces

Higi釦e P鎧soal: I I.062 a健ndim軸心s

KitHigime

Banho

Asseio Pessoal

Troca de Roupas (6.940 pegas de roupas doadas)

C〇九e de Cabelo e B狐ba: 221 auめcuidados

Cabelo: 187

Baでba: 34

Alimentapao: 27. 1 83 Refeig6es

Ca俺da Ma重置胎; 10,415 ∽飴s seⅣidos

Ja虹也｢二重0.415 janね重憐

Almoco: 6.353 almoaps
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5∈′γifo de Ob′os io⊂妃ls

Higieniza辞o:

Lavanderia Comunit誼a��&��W6��F�2�W6��&薮2�

Lavanderia Industrial (Higieniza辞o das Roupas de Cama e banho)

0即E叩:

Oferecer servi9o de prote辞o social especial, na modalidade de Casa de Passagem, para a popula辞o em situa辞o de rua, de ambos

os sexos. 0 SOS 6 uma unidade de acolhimento imediato e emergencial para pessoas em situapfb de rua. Trabalhar na perspectiva

de atender a demanda espeeifica, verificar a situap§o apresentada e assim realizar os devidos encaminhamentos.

Atividades desenvolvidas pelo Servigo Social:

Encami血ados ao Cen仕o Pop: 125

0rien呼o Social: 3. 163

Embarque S5o Paulo: 591

P調porcionou Con協同c○m a Fami量ia: 78

Encaminhado p狐a UBS: 1 3

Encaminhado ao PAT: 1 1

R鏡omo Familia: 21

Inseridos Me重cado de T重aba肌o: 35

巳nc剛
Hさ蘭o AⅣes dos Santos

Wesley Moreira Santos

Willians hfros de Rezende

F各bio de Olivei重a Pa山血o

Sebastiao Emidio da Silva

E~ Sena Ferreira

Encaminhados Dara Abrigo Ctecl

Aparecido de Queiroz

Ademilson Loide Horwh

Elke Fagundes dos Santos

Encaminhados Dara Abrigo Ctee 2:

Alceir Feneira Junior

Kelv血de Quei調z

Leand○○ N皿es Alexa鳳d記

Nelson Rodrigus Ferreira

Patrick Hemani Marあ

P丘scila Silva Femandes

R~do Luiz jinda
Claud血ei Busaめ

Everson Aparecide Rthgues.

Alessandro Trindade de Souza

Eidimar心nteen Fran鱒

Elvis Aparecido dos Santos Gonやives

Jose Pe重eim B正to

Au重it6nio Rai皿ndo da Silva

A重iosvaldo Santos A皿d｢ade

Be血萱so Noguei財Pinhei重o Ribeiro da Silva

Fem紬do Gon9alves da Cos也

Ana C元stina Shisuno

Pedro Robe直o Comes

Ana Paula a±vandro Jos6 Pedroso)

Bianca(Jonathan Lagos Lima)

Adalvo A量ves da Silva Filho

Joana (Jo皿as Robe競o de Lima Cama哩o)

M紬cel de Mb重aes Goes

Darlan de Angelo Santos

Fem袖do da Si重va

Rogerio da Silva Car宣os

Diego de Oliveira Sous

Natalia Eduarda da Si]va Mejreles

Rafael Mendonやde Lima
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Residindo em Pensao:

E調Salvador Reis

Kid Comes de O宣ivei重a

hthvalde dos Santos Jesus

Messias Rocha do Nasci皿飯山o

Jos6 Claudio due Santos

Ocionio RErigues de Carvalho

M去roos Cesa重Bonfim de Oliveira

Zen組do h4anoel de Lima

Seryifo de Ob/as Soc;a/s

Amanda @aulo Augusto Morn Silva)

Laur6ncio Bispo Xavier

Lucas de F重ei也s

Moziel Silva da Con∞i車o

Odair hfucus Lusvaldi

Rod丘go Gald血o

Wes宣ey Godinho Faelis

OBJETⅣ0:

Acolher as pessoas em sit脚辞o de rua, encaminhar para os atendimentos do CREAS POP, qundo exigir demanda. Coustruirjunto

ao usu各rio o Plano Individual de Atendimento a]RA). Fazer contato com患miliares, preparar os usuarios com possibilidade de

receber o auxilio no beneficio de Previdencia Social, providenciar documentos pessoais, fazer visita domiciliar, buscar o

c鳩scim餌のp鋒soal, individual e p重oporciona重sua auめnomia.

A備vidades desenvo巾珊租s pelo se章or de Te調pia Oc叩acio皿a書:

/ Reforma quadro de metal: atividade preparat6ria realizada pelos usuarios para o projeto Moeda de Troca. Mteriais: quadro de

me也1, t∞ido, 001a de dec○upage.

/ Projeto Moeda de Troca: criado pela Terapeuta Ocupacional com o objetivo de melhorar o comportamento dos us血rios,

estimular a pere印曾あde que devem se esfor9ar para alcanやr as propnas conquistas e, a longo prazo, adqu壷r sua prdpria

autonomia e independ怠ncia. Materiais necessarios: q脚dro de metal e im5s. Projeto implantado, a maioria dos usu紅ios

demonstram grande empenho em obter as pontuap6es. Mostram-se felizes e gratos ao trocarem os pontos pelos produtos de

sua escolha. No pnmeiro momento, os usuarios que atingiram a pontuagao minima mostraram-se inediatistas, trocando pelos

produtos da prateleira mais baixa. Posteriomente, foi trabalhada a questao de poupar e acumular a pont脚碑o para adquirir urn

dos p重od巾os da p前場1ei掲mais a血.

/ Atividade de pintura. Foram pintadas pegas artesanais de gesso. Objetivo: trabalhar coordenapao, aten辞o, coe重encia,

autonomia, criatividade e propriedade. Usuarios demonstram sentir-se capazes de cumprir uma tare fa considerada dificil,

verbalizam que pensavam n5o couseguir. Foram estimulados a presentcar魚miliares com as pe9謎para tentar restabelecer

vinculo perdido. Material: pegas de gesso, tintas, pmedis.

/ Criapao de bijuterias. Foram construidas pe9謎de bijouteria, como brincos, colares e pulseiras. Objctivo: refo鳩ar e aperfeigoar

as capacidades e compet6ncias, aumentar auto-estima e auto-culdado言ncentivar o nes協belecimento do vinculo fam鉦ar

perdido. Mterial: pedrarias, migangas, argolas, alicate, entre outros.
/ Planejamento financeiro: Atividade voltada para os usuarios que conquistaram urn emprego, listando todos os ganhos e gastos

fixos, direcionando as quantias de acordo com as metas tra鱒das em Terapia, organiz狐do poupangas e investimentos a curto e

longo prazo. Tabela construida para realizar o planejamento financeiro:

/ Oficina de Filtros dos Sonhos. Objetivo: trabalhar coordenapao motora, aten碑o, concentra辞o, criatividade, positividade, auto

es心ma e鳩s也bel∞imento de v血00los魚mili紬es. 0 Fil廿o dos So血os e皿a請e魚to hdigena, c可a宣enda餌a sobre ciclos, boas

e n血energias. Os us竜rios foram estimulados a escolher com autonomia as cores das linhas, as pedras e as penas para

trabalhar na confec辞o. Relataram grande satisfa辞o com os resultados e utili2aram a pega para presentear familiares e amigos.

Material: aro de acrilico, linhas coloridas, migangas, p6rolas, pedras, penas, durex e cola liquida.

/ Restaura辞o de pegas. Objetivo: explorar capacidades e habilidades, estimular auto-estima. Usu紅ios foram convocados a

restaurar pegas variadas com defeitos ou quchradas. Esta atividade tom se mostrado desa鰯adora, o que motiva os usufrios a

interagirem e discutirem meios e maneiras para chegar ao melhor resultado. Relatan estar muito animados e ansiosos pelos

;ees豊u:I:c|:::d:��27G'5ﾓｳ｣､踏�X�ｷ3ｦ文��V��gW&�FW0
lixa, vemiz, pmcel. Na foto abaixo, foi realizada a restaura街o
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/ Ⅲgiene pessoa萱e cuidados p鏡soais･ Us血五〇s procumm a o鰯c血a em busca de produtos p紬a higiene, ∞mo d銃odor袖te e

cortador de unha, e para cuidados pessoais, como bijouterias, maquiagem, etc. Tais cuidados sao permitidos e estimulados,

para que a apresentapao pessoal e a auto-estima sejam desenvolvidos.

/ Pintura em tela. Objetivo: explorar capacidades e habilidades, estimular aumento de auto-estima e criatividade. Atividade bern

recebida, boa repercuss肴o, com elogios dos outros usuarios e dos funcionarios. Material: tela, pinc6is, ag脇e tintas.

/ Organiza辞o da Festa Junina. Objetivo.- inclus5o social. Mujtes usi庵rios perderam os costumes cu血rais de socjedade, como a

comemora辞o das datas tipicas. Recebemos no m6s de junho a doapao de comidas tipicas e o trabalho voluntario da empresa

Lord Industrial LA, e os usuarios realizaram na oficina a preparapao da deeora辞o para o refeit6rio. Materiais: papel

dobradura, cola e barbante.

/ Oficina Culinaria. Objetivo: Trabalhar em equipe, seguir etapas, explorar habilidades e capacidades. Os usuarios se

organizaran de maneira que cada urn se responsabilizasse por uma fungao, ou seja, enquanto urn preparava a forma, o outro

batia os ingredientes e o outro lavava as louqu. Os usuarios reali2aran todas as etapas, iniciando na oficina e finalizando na

cozinha. Depois, todos comeram juntos. Materiais: foma de bolo, farinha, margarina, bolo de caixinha, nescau, leite

condensado, chocolate granulado, ovos, leite, batedeira, bacia.

/ Confec辞o de Artigos Religiosos. Objetivo: Desenvolver coordena辞o motora, estimular auto estima, creneas e esperan鱒.

Alguus usuarios trouxeram a ideia de confeceionar teraps para uso pessoal, atividade foi bern desenvolvida, foi abordado o

tema cren9as e fe. Materiais: Fio de nylon, contas, crucifixos.

/ Conserto de Eletr6nicos. Objetivo: explorar capacidades, auto estima e trabalho em equipe. Foram apresentados aos usuまrios

pega de eletr6nicos com defeito, estes desenvolveram juntos as ideias para o conserto do mesmo. Relatam gostar desse tipo de

atividade por ser desafiadora, alguns usu鉦ios es略o em busca de emprego e entendem de consertos, tendo a possibilidade de

explorar suas capacidades e competencias. Materiais : secador queimado.

/ Confec碑o de Calenddrio Multifuncional. Objetivo: auto organiza辞o. 0 calendario foi confeccionado em feltro e os ndmeros

s希o removiveis, de maneira que sun disposig都o pode ser remanejada na troca do mss para que se aj’ustem na tabe]a de djas da

semana. 0 calendario conta tamb6m com urn espa8o onde s肴o anotados todos os compromissos de cada usu各rio e da pr6pria

Casa de Passagem, possibilitando que todos possam acompanhar e se organizar.

/ Oficina de Produtos Naturais. Objetivo: criatividade. Usuarios foram encorajados a procurar sementes, folhas, frutas e outros

produtos naturais para confeccionar objetos. Trouxeram folhas secas, com as quais prod雌iram un barco, e sementes para

prod雌ir urn chocalho. Materiais: partes da naf血eza, pincel, vemiz, cola.

/ Organiza辞o do Mural. Objetivo: auto organiza辞o, realizapao de rites oulturais. Usuarios foram orientados a confeccionar

cartazes e simbolos tematicos de acordo com as datas comemorativas do mss e decorar o mural da recep辞o.

/ Oficina de Flores para comemorapao da entrada da primavera. Objetivo: motiva辞o, otimismo, reflex肴o. Usuarios produziran

flores de teeido e foram estimulados a procurar no livro ``Presente D近rio" frases e reflex6es acerca de trechos da Biblia,

transcrevendo em pedapos de papel e pregando em cada flor uma mensagem. No dia da entrada da primavera, foi rcalizada

uma dir戚mica onde cada usud元o e cada funcionario recebeu uma flor com uma mensagem para reflexfo, e uma das mensagens

foi sorteada para que urn usuario ganhasse urn brinde (chocolate e cinto)

/ Bordados em Roupas. Objetivo: estimular a criatividade, aten辞o, coerencia; explorar capacidades. Foram disponibilizadas

peeas de roupas com estampas para os usu誼os acrescentarem os bordados. Materiais: pecas de roupas femininas, pedrarias,

1inhaeagu皿a.

/ Amiversariantes do Mss. Objetivo: Trabalhar em equipe, fazer com que os usutrios se sintam parte de un todo, inclusao social,

realiza車o de rites oulturais, organiza辞o. A atividade 6 desenvolvida durante a dltima semana do mes, onde os usuarios

confeccionam plaquinhas com os nomes dos funcionarios e usu証os assistidos que fizeran aniversario no m�2ﾂ��W�ﾆ��ﾒ���

decora9ao da oficina e pr印arag§o do bolo para o parab6ns. Ap6s cantamos o parab6ns, muitos usuarios relataram estar

emocionados, urn deles afimou que era a prmeira festa de aniversario que teve. Materiais: Placa de Aniversariantes do mss,

EVA, cola, tesoura.

/ Oficina de Materiais Reeiclaveis. Objetivo.. trabalhar a transfoma辞o e ]apjda街o de pecas que poderiam ser descarfadas pra

produ辞o artesanal. Os usuarios foram orientados a億azer das run materiais com possibilidades de utilizapao, trouxeram

folhas (que foram transfomadas em barcos envemizados) e conchas (transfomadas em urn porquinho de enfeite).

閣
s鵬-S部車o deOhass∝沌s C}TJ 50卵1櫛6O的l｣O

.心’. Dr, Setriio}Iendes Sih.a, 559.±雲霞血-丸rfu SP - CEP: 13-約的拙

v`ifo腺鱒理塞§縄錐3　薫86-2鈍1 Sね二押`繭..謡惑聞癌,飲さを　欝翻da璽純翠m紘ai_機雷掛

41



Se′yifo de Obros 5o⊂iols

/ Projeto Descamuflando: criado pela Terapeuta Ocupacional com o objetivo de aunentar a visibilidade da populapao en

situa辞o de rua e alterar de maneira positiva a visao que a comunidade tern sobre essas pessoas. Projeto em andamento,

usuarios fabricando os produtos reciclaveis relacionados a natureza para serem espalhados nos Parques Municlpais, urn dos

parques ja concedeu autoriza辞o para realiza辞o do projeto, no aguardo de urn posicionamento dos outros tr台s parques.

/ Oficina de Campanha a Preven9ao do Cancer: Os usu紅ios a眼iliaram na confec辞o dos la9os de fita cor de rosa para todos os

funcior壷os utiljz独em du堪nte o mss de Outubro, em apojo a preven鋒o e t船tamento do Caocer de ~

/ Oficina de Confe呼o de Utilidades. Objetivo: trabalho em equipe e produ辞o de pegas para utilizapao na institui辞o. Neste

m台s, os us竜rios produziram os porta canetas, caixa de reflex6es diarias para a rec印c§o, porta papel higi含nico e pesos de

porta, sempre trabalhando em etapas e em equipe, dividindo as fung6es e organiz狐do-se para produzir com efici6ncia.

Usuarios demonstram colaboracao mdtua e troca de ideias para encontrar a melhora maneira de confeccionar. Mterials:

garrafas, tinta, pincel, solvente, tecidos, fitas, sacos plasticos e areia.

/ Passeio Extemo. Objetivo: estimular a inclus5o dos usuarios na sociedade atrav6s de uma atividade de lazer. Usualios em

acompanhamento na oficina foran levados para assistir a peやe teatro "Esmeralda, o Musical". Durante a tarde, usuarios

foram orientados a tomar banho, escolher sun melhores roupas, escovar os dentes, cuidar dos cabelos e maquiagem. Foram

elogiados pelos funcionarios e outros usudrios enquanto aguardavam a chegada do transporte, o que estimulou a auto estima e

o auto cuidado di各rio. No teatro, foram orientados a pegar a fila, trocar o voucher pelo ingresso e procurar suas poltronas de

acordo com a numera碕o no ingresso. Ap6s a atividade, usuarios foram abordados para conversar sobre o passeio. Relataram

ter gostado bastante, para a maioria, esta foi a primeira vez em urn teatro. No mss de outubro, os usuarios foram levados ao

shopping para assistir a pega Chape雌inho Vemelho e alimentar-se na praga de aliment締o.

/ Oficina de Reciclagem. Objedvo: criatividade. Usuarios foram encorajados a buscar materiais recicliveis nas ruas para

producao artesanal. Utilizando garrafas pet, os usuarios confeccionaram casas de passarinhos para, posteriomente, pendurar

nas arvores do Parque da Cidade com uma mensagem positiva para os cidadios. Tamb6m sugeriram e realiz糾an a confe呼o

de p〇億a ∞血重a鳩s uti重iz紬do重o重o de pape重higienic○.

/ Oficina Dinamica Dia das Crianeas: Ap6s o jantar, a dinamica foi realizada no pr6prio refeit6rio utiliz紬do o retroprojetor para

passar as gravuras do livro A Arvore Generosa, enquanto uma usuaria lia a narrativa, que fala sobre urn menino que amava

uma arvore, e esta era feliz. Com o passar dos anos, o menino foi erescendo e passando a dar impo脆ncia a outras coisas

(dinheiro, casa, viageus, etc), deixando a arvore sozinha e retomando apenas qundo preeisava de algo para couseguir o que

queria. No血al, foi feita uma reflexao dos valores que temos enquanto criangas, e por que dei輪mos de tor qundo mos

tomamos adultos. Todos os us竜五〇s da c謎a pa競章c宣pa皿皿.

/ Oficina de Materiais Reeiclaveis. Objetivo‥ trabalhar a transfoma辞o e lapid締o de pe9継que poderiam ser descartadas para

produ9ao artesanal. Os usuarios foram orientados a trazer das ruas materiais com possibilidades de utiliza辞o, trouxeram

garrafas e caixas de leite, que foram utilizados para confeccionar casas de passarinho, vasos de plantas e porta-moedas.

/ Oficina de Confec辞o de Pegas de Natal. Objetivo: estimular a sensa辞o de pertencimento, coordena辞o motora, comemora蜜o

de rites culturais. Usuarios foram orientados a confeccio脇r predutos com te棚費natalino, como mini細長紬das de crochG,

velas de tecido, pinheirinhos de tecido e meias para pendurar nas camas.

/ D血合mi∽ de N細1 pa財os usu誼os‥ na se血a a虹e重io重ao Na直航en廿e即e a todos os usu宛os da Casa u血papel pa財que

escrevessem urn pedido imaterial. Durante a semana, a equipe tecnica se reuniu para ler os pedidos e escrever as devolutivas

pessoais para cada urn, de maneira a auxiliar os usuarios a conseguirem alcan9ar seus pr6prios desejos. Ex: urn usuario que

pede Sadde 6 orientado a mudar suas atitudes no ano novo que se inicia, cultivando bons habitos (胎o beber ou fumar, praticar

exercicios fisicos, ter atividades de lazer), urn usuario que pede para estar junto de seu filho 6 orientado a n5o ter receio de

tom狐a inici証vaぬr∽p重ox血a辞o魚皿iliar, e ass血por di弧te. As dew血色vasめ調colocadas com urn bombom de血oぬs

meias confeceionadas por eles e penduradas em s雌ca皿鵜na noite anterior a v6spera de Natal, e os usuarios foram chamados

para ler em voz alta. As filmageus dos usu各rios que autori2紬am o uso de suas inagens foi publicada nun video de Natal na

paginado SOS.

/ Dinfmica de Natal para os funcionarios.. o setor de Terapja Ooupacjonal adqu壷u bombons, que foran co]ocedos en脚a

caixa e embrulhado com varias camadas de papel. 0 primeiro funcion紅io a reeeber o embrulho foi sorteado e, ao

desembrulhar a primeira camada, se deparou com urn envelope que o orientava a passar o presente a pessoa que cousiderasse
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mais espcoial. Cada funcionario que desembrulhou uma camada recebeu urn envelope orientando a passar ao proximo, que

devia te｢調a q脚1idade de des屯que, e統sim a cai租p謎sou po重todos孤tes de ser abe血e seu oon償丸do dividido.

()BJE冒重VO;

A Terapia Ocupacional, em virios ambientes, avalia, cria e reorganiza rotius, reouperando, ampliando e tomando mais acessivel a

participa���F�2��W6��2�Vﾒ�&�蹤没�2"�R�踟f�2��F庸芳�FW2ﾈｫ68ﾄ�����FW6Vﾗ�V諞��R����ﾆｦ��6���6ｦF�FW2���&��R����&WfV瀰, o

t財ぬmento e廿e血o de h釧〕五〇s.

A atividade 6 un instrumento utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terap6utico. E

rcalizado analise de atividade, avalia辞o dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades sao percebidas

enquanto processos e interpretap6es mediativas entre o sujeito e os fen∂menos e, assim, sao construidas na comunicap5o, na

experi紐cia, e na situa申b vivida segundo a hist6ria, as praticas sociais e os valores culturais que cada pessoa ou grupo social

realiza de forma particular.

Aco皿e重o individuo encaminhado p紬a as ativiぬdes, promove重o c○nvivio §oci記e患milia重, esti皿血r vinculos a危tivos e

emocionais em grupo, aplicar atividades s6cio educativas, despertar a criatividade individual, reestrutura辞o da rotina desde

higienizap5o a controle financeiro, atividades que desenvolvam a auto-estima, acompanhar os particlpantes do projeto em

ativiぬdes ex健mas･ No ge重al,重esg軸ar a id軸心dade do individuo. Semp重e que possivel pres也r ate皿dim蝕めindivid脚1, 〇五帥屯r e

estimular a participapao dos individuos. Tirar o sujeito da posi95o de exclus5o social e inseri-lo no meio, utiliz狐do da atividade

para o treino de habitos para a constr鳴ao de urn cotidiano saudavel.

A慣vidades de§envo巾idas pe重o Psie6logo

/　Treinamento dos funcioharios.

/ Trabalho com equipe Multidisciplinar para urn melhor atendimento e inclusao dos atendidos;

/ Participantes da atividade Roda de conversa. Tema: res抗6ncia - Relato de srfuap6es mais di鯖ceis que enfrentaram na vida.

1. Jona協n pinto de Andrade

2. Antenor Ame轟co Machado

3. Vande正ei de o量ivei重a

4.巳z印uie章de olivei岨Almeida

5. Luci紬o FeⅢei重a daRocha

6.巴重i∞Rodhgues

7. Fabio Junio Morei重a

8. Luiz carlos Barbosa

/ A dinamica proposta tinha por objetivo trabalhar a tenfatica da resili乱cia trazendo a tona sit脚g6es dificeis que vivenciaram

na vida e os mecanismos utilizados para superarem essa fase. Sendo assim, trariam a couscichcia tanto de un r印ert6rio

individual de enfrentamento de problems, ben como o aprendizado m加uo atrav6s dos outros participantes.

/ Evolu車〇九d血ami∽:

/ Ezequiel de Oliveira Almeida: sofreu rna trai辞o de sua ex-esposa ha 04 meses. Es偽tentando superar aos poucos e acaba

usando a droga coma uma foma de aplacar a dor.

/ Antenor Americo Mchado: ha 4 anos perdeu sun m5e. Sente culpa por nao ter ido visita-la antes de seu falecimento. Tro肱e

em suas palavras, que carrega un peso ate hoje por isso, nao conseguindo elaborar o lute.

/ Luciano Ferreira da Rocha: usuario se emociona ao falar da perda de s脚av6. Sente-se coustrangido com o choro, pedindo

desculpas para os outros usuarios. 0 grupo acolheu o momento do Luciano dando forやs para o mesmo. Sua av6 era como

u調ia n略e.

/ Erica Rodrigues: n5o quis compartilhar

/ Fabio Junio Moreira: em virtude da perda do pal, comegou a usaf drogas e acabou sendo preso. Trouxe que a droga o ajuda a

esque∞r a saudade do pai.

/ Luiz C加os Ba血osa: sen健culpa por砥o ter a∞血pa血ad○ 0 cresci皿蝕めdos創hos em d∞oⅡ台ncia do uso de drogas. Mesmo

morando na mesma cidade da filha, nao conseguia v台-la com frequ合ncia. Trouxe a seguinte fala: "Meus償lhos s5o 6rfaos de

umpaiviv♂'.

/ V袖derlei de Olivei財‥廿ouxe que usa a d重oga c○mo組曲esia (sic) p紬a en缶en加ento dos problemas. Desde que perdeu se帆

filho, h急20 anos, nao encontrou repert6rio para conseguir superar sem o auxilio da droga.

SOS-S鞠巾a &OtRESad料§ C糊約951櫛6c的l*�

11-, Dr. Se±riio競u血s Sih-a: 559.±軸-克rfu SP - CEPこ1轍附舶鳩

:u, fo耽‥即1揮粥-鵜捜+586-2蝉　SitE:料t*..艶話耽壷ai^堕をgr弧料霞戴箪m迅u.e唱心

(｣.

憂国

P亀8 I



Servj���FR��'&�2�6�6ｦ��0

/ Amalise geraL o luto foi uma tematica compartilhada por todos os usu紅os. dude parte dos p狐icipantes se emocionaram ao

longo dos relatos. Conpreenderam que, mesmo diante de situap6es complexas que vivenciaram, couseguiran, de acordo com

o alcance e r印ert6rio de cada urn, seguir adiante. Abaixo, foto daqueles que autorizaram divu助辞v de imagem:

Anarmese e acompanhamento psieossocial dos usufro referenciadus (usu名高o que sfro acompanhadus de forma main

prd重ima de acordo com ava!埴o da equipe俺側ica) peso psie励〇秒Felipe:

DaHan Sanぬna. 0 assistido Darlan Santana apresenta as seguintes caracteristicas:

No辞o de tempo e eapaap‥ Preservada. N肴o tern difiouldade de locomo辞o pela cidade, compreende o espaap que esth inserido e

sake ano/mes atual.

Mem6ria: Compromctida, mas requer avalia碑〇･ Percebe葛錐que prineipalmente a nem6ria de longo prazo esta comprometida. N5o

consegue fazer conex5es entre eventos e lembrangas do passado. A mem6ria de curto prazo, ainda que numa breve avalia辞v,

aparenta estar preserwh (lonbranやde locais, pessoas, memorias reeentes). Rquer avalia碕es neunl6gicas e identi丘ca辞o de

comoわidades pelo un exagerade do alcool.

Delirio/Alucina辞o‥ Requer avaliapao. 0 delirio nunca 6 vis脚l. E sempre un pensamento obsessivo, distor車o de pensamentos,

escutar vozes, discurso de grandeza, discurso mistico/reli毎oso e afius. Nao 6 possivel fha uma leitura se o paciente tern ou n5o

delirios. Qunto a alucina鈎o, geralmente se refere a uma altera碑o da realidade, como por exenaplo, ver pessoasタfantasma|,

dem釦uos e afius. Tambch requer avaliacfb.

Data‥ 24/04. Partic車a da Oficina de Terapia Ooupacional. Nfro se interessa em participar da atividade proposta - tulipas de teeido

para o dia das m肴es - mas permanece em Oficina interaginde com os demais usuarios.Com sintomas de embringuez, tais como

hgivralidade, fala enrolada e odor de alcool.

Data: 27伯4. Participa de atividade lbdica com psic6logo -jogo de cartas. Traz relatos de s脚juv飢tnde, em Campo G則重de伽S.

A]ch de acompanhamentos sempre que usu如o se faz presence na casa, es協sendo artioufado junto a rede de saride (CÅ聴AD) un

olhar mais pr6xino do usu誼o. Comeapu a魚zer脚de medicapao (diazqu e haloperidol) e apresentou melhoras no quadro de

ausiedade. Ten dificuldades para acatar regras, apresenta discurso repetitivo e fi乙脚exagerado de alcool. EL anos em situa辞o

de r脚em Jundiai.

Evolucao do refere血ci租do Da血an Santana:

Es協sendo tral]alhado restaura坊o de vinoulo inliar apds 1 5 anos sem contato com parentes. Tern ficade maior periodo na Casa

de Passagem, consequentemente蕗o faz脚exngerado de alcool. E acompanhade pela sande, fazendo uso de Diaz印an, ELdo上

Tiamina e Sertralina ben como pedidos de exames por imagem a fim de precisar seu diagndstico. Foram realizadas coletas de

sangue no Ambulaめrio de Molestia hfecciosas para dar continuidade ao tratamento interrompido do HV e es偽regularizando s脚

docume呼〇･ Vein apresentando conaportamento mais adequado, menor nivel de ausiedade e coesao em s雌falas.

Em parecerfa com o EJA da prefejtura, Darfu recome印u os estudos a par宙da 2a s6rie; sends que estava厳mais de 20 anos

a息s屯do da esc○血

C分巾o§ Roe∽ Slikぬ.

Data: 1 1/04. Saiu da casa de recuper細ro Santa Luzia (Campo Linxpo Paulista), local onde permaneceu por 3 meses. Es偽com

aspecto d印rimido e com dificuldade para planejar os pr6ximos passos. Seu maior interesse 6 voltar ao mercade de trabalho, no

entanto, faz脚exagerado de alcool ha 7 anos (em virtude do div6rcio). Foi encaminhade para aconやa血amento no CEAD em

virtude de apresentar aspecto deprimido misto ansioso.

Data: 19伯4. Es偽魚zendo intensivo no CEAD das O8hrs ds 14:30.

Medicap6es que es偽tomande :

Manha: 1/2 diazepan + tiamina + Sertralina

Tarde: 1/2 djaz印an + tiamina

Noite: 1 diazepan

Vinoulos familiaus qudos: irma (mora em S肴o Paulo) e outra ima (mora em Valinhos) que pode auxilia-lo financeiramente no

#
鯖na宣do mss.
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Filho: 1 filho de 10 anos. EL urn ano que nao tern contato. A pens5o es偽atrasada em 1 ano e, em virtude disso, a ex-esposa nao

pe調ite que ele o v句a.

Trabalhamos a ques鯨o de comeやr a dividir seu tempo entre busca de emprego (periodo da man臆) e CAPS AD no periodo da

屯｢de.

No periodo que es偽sendo acompanhado, apresentou melhoras substanciais no aspecto de humor (born contato vis脚l, fala clara,

pos如ra, asscado e humor amp]o/eutinico). Vein demonstrando objedvo患ctivejs e estf numa busca ative de trabalho.

/ Oficina interdisciplinar em conjunto com a Terapeuta Ocupacional realizado no dia 12/05/2017. Tema: dia das macs - relates

de mem6rias que os assistidos tinham de sua mac/experiencias.

1. JosedeB正to

2. Ca轟osRocca slikta

3. Anapaula

4. ElkeFagundes dos s袖的s

5. Paulos Marcos

6. Leona｢do Taco皿i

7. A缶aReginaN血統

8.助o皿aぬW皿am cas廿o

/ Na atividade supracitada, os participantes puderam refletir acerca de mem6rias, sejam elas positivas e negativas do contato

com a mac ou cuidadora. Trouxeram exemplos de mulheres que querian seguir, experichcias de supera確o e vontade de

reestabelecer vinculo familiar.

/ Grupo realizado com o tema: Voz das Ruas - o que apopulag各o de ruapensa sobre ela mesma.

/ No registro abaixo, os participantes puderam opinar sobre os fatores de prote辞o, fatores que levam a sair de uma situn辞o de

rua, refletir sobre a impo巾encia da garanda de direitos e planejamento de vida. Disseram que o principal fator para a melhora

es偽vinculada diretanente a fe e que urn dos principais fatores que colaboram para ficarem em sit脚辞o de rua 6 fragilidade de

alguns vinculos familiares.

/ Oficina interdisciplinar Psicologia e Terapia Ocupacional. Objetivo: Expressao de sentimentos, identifica碑o entre os usuarios

da Casa, interaeあsaudivel, otimismo, positividade. 0 grupo 6 ministrado pelo Psic6logo e pela Terapeuta Ooupaciona], e

neste mss os usuarios foram reunidos numa roda de conversa, onde puderam partilhar os acontecimentos mais impactantes en

su謎vidas n謎もl色調s sem狐as･ No飢al da重oda, cada urn voめu na hist宛a叩e c○nside調u mais血pact紬te, e come urn dos

usualios contou que era mdsico, todos cantaram mdsicas sertanejas antigas.

Pa正c宣pa財m da如iviぬde s四輪c血da:

A皿t6nio Robe競o Candido de Olivei掲

Edson N肌es Rome重o

Messias Rocha do Nascimento

Alexsandro rmns de Oliveira

Rodolfo Rodrigues de Sous

Romero Silva de Souza

/　Edsondos sanめs

/　Mrcos soares

/　Alandos sa加osDias

/ Jaciel Gald五〇 Gomes

/ Jose Augusto A量ves de Quei調z

/ BⅢno silva Rodhgues

Diego Rodrigo da Silva

Oficina Interdisciplinar Psicologia e Terapia Ocupacional. Objetivo: Expressao de sentimentos, ide血fica碑o entre os us屯rios

da Casa, intera辞o sauぬvel, otimismo, positividade. 0 grupo 6 ministrado pelo Psic6logo e pela Terapeuta Ocupacional, e

neste mss os usuarios foram reunidos numa roda de conversa com o tema perdas e Recomego, onde puderam partilhar suas

expe正encias e mo竜va章-se mu仙ame巾e.

/ Evento extemo - Jogo de Futebol. Obje｡vo: promover a inclusao social, oferecendo oportunidades de acesso a bens e serviaps

que a cidade oferece para todos. Pensando nisso, foi organizado urn evento extemo em comemora辞o ao Dia dos Pais, 1evando

os usu缶ios ao Gindsio Poliesportivo Sororoca. A experi6ncia foi positiva pols, ao chegar, a q脚dra ja estava ocupada e os

usuarios fomaram times grandes com os outros jogadores. Ap6s o logo, pemane∞mos na arquibancada conversando com os

municlpes, que se interessaram pelo trabalho da Casa e os convidaram para outros jogos.

/ Evento extemo - cinema e restaurante. Objetivo: promover a inclusao social, possibilitar que os usuarios tenham experi6ncias

nunca vividas anteriormente, conscientiza-los que existe棚atividades prazerosas numa vida abstinente. Os usufrios foram

preparados desde cedo para a atividade, com o a耽ilio de toda a equipe da Casa. Receberam cuidados com cabelos e barbas e

roupas novas. Depois, foram transpoやdos para o shopping, onde conheeeram o cinema, assistiran ao filme A Torre Negra e

尋.,

jantaram no restaurante Spoleto.
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/ Assembleias realizada com os usu餌os presentes na Casa de Passagem com o objetivo de abrir urn espap para criticas e

sugest5es.

/ Oficina de Jogos. Objetivo: trabalho em equipe, intera辞o sandivel, raciocinio, motiva車o. Os usu誼os particlparam do jogo

Banco hobiliario, sendo que o vencedor p6de escolher urn brinde ao final do jogo.

/ Acompanhamento dos alunos da Faculdade de Medicina de Jundiai, que realizam cousultas m6dicas e realizarm o

encaninhamento dos usufrios..

I. F脇ncisc○ Luis Alcan屯m

2. Jose pe重ei脇Santos

3. Julian Hemandes M血青竜s N鏡o

4. Mrivaldo dos santos de Jesus
5. CarlosRocca slikta

6. Wilsonperei掲da si宣va

7.巴lizeu dos s紬tos cnⅨ

8. Adalvo Alves da silva Fi皿o

10. Valson de Olivei財T丘nぬde

1 I. Paulo Robem)

12. Eron Salvado重Reis

13. Elson de Mbra憐Silva

14. Jovaci重B紳bosa pessoa

15. Davi Pe重ei重a

16. Fe皿ando da Silva

17. Kon脇d Gu岨Ⅴo de F重e誼s

9. Andie Luiz An血ade de olivei岨

/ Supervis5o dos estagiarios de psicologia da UNIP nas oficinas de grupo. Foram Trabalhadas te血ticas como empregabilidade

e planejamento. Participaram das atividades:

1. Wilsonpe｢ei重a

2, A重exand重e dos sanめs

3. CarlosRobe九〇 dos sa競os

4･ Clebe重Rod正gu播da si重Ⅵ

5･ Ca血os Rod正gu銃dos santos

6･ Nelson Rodhgues Fenei隠

7･ Daniel Ap紺ecido Rod正gues

8. Davipereim

9. Adalvo Alves da silva

10. Lucas Paulo Nogueira

1 1. Jose Pe章ei岨dos Sanめs

12. Robson de Lima

13. Ca轟os Rocca slik岨

14. Julian Hemandes rmins Neto

15. Darlan de Angelo Santos

16. Elizeu dos Sa巾os CnⅨ

/ Supervisao dos estagiarios de psicologia da UNIP nas oficinas de grupo. Foram Trabalhadas tematicas como empregabilidade.

Planejamento e autoestima. Participaram das atividades:

/ reel sabino　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ Auan dos santosDias

/ Ocionio Rodrigues de carvalho　　　　　　　　　　　/ Cleber Jos6 de oliveira

/ Carlos Alberto Marques Matia　　　　　　　　　　　　/ Luzia Minervina Gomes

/ Grupo de Crescimento realizado com o tema "Como lidar com a frostra辞o". Na atividade proposta, foi discutido a partir da

perspectiva do pr6prio usuario sobre como lidar com a frustra辞o･ quais momentos ela ocorre e quais mecanismos poderian

ser utilizados de maneira saudavel para o enfrentanento de alguna adversidade. Participaram da atividade:

重･ Ca血os A重b帥o Ma岬u錯地心a§

2. Demival sous cerqueira

3. Jose Ap紬ecido de Jesus silva

O職JE冒IVO :

や

4. D樋轟a億sa皿惚れa

5･丁o紬a (Jonas Robe競o de Li鵬ca鵬喝o)

6. Edson Nunes Romero

Potencializar o trabalho da assist鉦cia, a medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emanclpat6rio dos usudrios. Fazer

atendimento individ脚l ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vcr o sujeito em sua singularidade

psiqulca e sua relapao com a sociedade. Fazer interven辞o grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentali2紺os

particlpantes a processos comunicativos e emancipat6rios efetivos, garantir o protagonismo do usuario e a elabora9ao de uma

identidade comunit紅a. Visitas domiciliares, ajudando na leitura critica do territ6rio, das relapses, dos papers, etc. Articular com a

rede. Fazer uma lerfura do sujeito em sua smgu!aridade psiquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso a rede de

q脚l綿ica辞o profissional com vistas a inclus5o produtiva. Dar suporte aos funcionarios para o correto atendimento e acolhimento

dos usuarios.

sos-S珊牽o deOtRE§oeiais C浦J 5$鎌1戦闘的l｣O
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ME冒o関皿u冒量LⅡiADA;
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equipe t6cnica. Ten como objetivo firmar o PEA com o usudrio, realizando, dentre outus atividades, anannese, garantia de

direitos, encaminhamentus para serviaps da cidade, orienta辞o a respeito de trabalho, auxflio na regulariz締o de dooumenf呼v,

resfaur呼o de vinoulo finliar, orientap6es a respeito de metas, disciplina, foco e finangas.

Ativ帥d筒叩Ermo: Justificativa: tratar quest6es relacionedas a e叩regabilidnde, pl皿ejanento, fan軸u e te血ticas eaoo皿idas

pelo grupo.鵬todo: "Grupo de crescinento". Confome Bechelri e Santos (2004) relatam, ao longo da hist6ria, observou-se que

mos grupos onde os participantes partilham de problems semelhantes, ocone uma troca m加ua de conselhos, direcionanentos,

processos de identifica碑o, aceita街o, apoio e empatia. Ou seja, ha uma causa em comun que propicia urn espaap de auxilio ndtuo.

Como consequchcia 16gica, espera-se que o grupo陸m como cada individuo) obtenha uma melhora substancial mos aspectos

biopsicossociais. Os participantes sfro escohidos previamente pelo corpo t血ico, colaborando para o crescimento do usualio e

maior contribu車o para a analise tinca. 0 "GⅢpo de Crescimento" trata-沌de uma modalidade grupal desenvolvida pelo

psic6logo Mum Amatuzzi (2col ), de forma semi-estrutura, educativa e cooperative

芋出立細島? de uremblch c叩co uutl垂!. Justifica血o‥ confome Campus (2010) aponta. a assenblein proporciom un espaap
de conunica辞o horizontal entre usuarios e profissionais, onde 6 pusivel reivindicar, sugerir e decidir conjuntamente, se

corresponsabilizande pelo PIA, rotina do serviap, direitos e deveres, num continue exercicio de cidadania. As assembleias ocorrem

na presen9a de deis tincos da Casa. Serあdiscutidas melhorias, esclarecimento sobre o serviap e envolvimento de todus os

usuahos.

A平thqcl c~ con�V隘��F庸芳襷W2��VR���76���6�G&�'V�"��-ｶ����&��&���b�FR�W7���6R�w'&gWF�2�FR�6芳VFRﾂ�6Vｦ����

pfatica de esportes, lazer, cultural e educacionaL Jdstificativa: a姉s como essa promovem a cidadania de indivfdro, despertando e

expandindo a capacidade de praticar atividades saudiveis; alch de estimular s脚autonomia e, como Quintas (2007) descreveu, a

possibilidade de estar no ambiente de vida do individuo proporciona a compreensao de s同existchcia social, conoreta e co叩plexa,

e permite estimula-lo como sujeito ativo, dentro e fora do serviap.

Hor各富ios dos Atendinentos:

Os atendinientos acontecem 24 horas ininterruptos.

Rotina:

Asseio Pessoal: Durante todo dia e a noite

Oficina de姐uidades: inicio as O8h30m a俺19hoo叫de Segunda-feira a Sexta-feira

Sabados, domingos e鰹壷adas atividades de jogos脆dicos e fi血es

Despeぬき: 07hor謎

Cafe da Manha: 07h30m

Almoap: das 1 lh45誌12h30m

Inicio para entrada mos pemoites ds 1 7horas

Jantar: 19h30m

Re∞1himento para o pemoite ds 21 horas

Ptiblico AVo:

Nossos atendimentos se restringem a popul細ro em situa辞v de rua, compreendida entre migrantes, itinerautes e pessoa que fazem

das run sun moradia. Nossa meta de atendimento 6 de 32 pess鵬por noite, variando entre homers, mulheres e criangas, qunde

acompanhadas do responsavel. Elas sao acomidas na entidade e encaminhadas para o banho, com todo material necessario para a

hjgiene pessoal, reeebem a roupa de cama para preparar o ]eito onde passe謁o a nofte, fha as seguintes refejq5es.. Almo印, jantar

e cafe da manha.

s鵬-Se轟§e deOhas Soc述s C湘駒951櫛6c的l｣S
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5c′yi〔o de Oblos 5o⊂jols

Os acolhimento sao realizados no Im6vel Pdblico Municipal localizado na Rua Prudente de Moraes, 1.830 - Centro, sob o viaduto

Professor Joaquim Candelario de Freitas,

FORMA DE ACESSO:

Acolhimento se di por demanda espontanea, somos a porta de entrada para os serviaps da rede de acolhimento as pessoas em

srfua街o de rua, sendo todas elas rieferenciadas no Centro POP, as demandas intersetoriajs s5o disouddas em reunjao de rede e para

os devidos mcaminham孤tos.

N血ⅧERO DE A冒田ND萱DOS EM 2017

Qtde. 認W67&俾ｶ��

10.415 ��V�蹤芳�FVFWfWｦW7�VV�7W7Xｬｦ薮76WXﾈﾆ率�&�ﾖF�76W'f没�6F��&v�譌ｦ����

2.830 標7Xﾖv薮6踞�W&柳F��

1.034 標F免率�&���Vﾆ��&蒙V�&�fWｦF�76W'f没�6F��&v�譌ｦ�����

Recurso§ Humanos:

NO 杷�&ﾖ�､���Pro鞘ss肴o ��FFR��Carga 品xｸﾈﾈ*躡|ｨ墺�
Pro鮭ssional 剄bunc. 陪�&g&���

01 ��76�7FV蹤U6�6��ﾂ�Assiste血eSoci孤 ����30h/sem �6VﾆWF�7F��

02 ��76�7FV蹤U6�6��ﾂ�C○○rdenadoraTecnica ����30h/sem �6VﾆWF�7F��

03 肘mﾘﾚ6WYnt�7W��6柳��ﾂ�TerapeutaOcupacional. ����20h/sem �6VﾆWF�7F��

04 ��6�3h�ｸ�ｶv��Psicdlogo ����30h/sem �6VﾆWF�9=B�

05 僥&�8ﾈﾆ�VF薬�MonitoresLider ��B�12Ⅹ36 �6VﾆWF�7F��

06 之�6匁�fF薬�C櫨idado重℃s ����12Ⅹ36 �6Y~ﾆX*ｶ�9=B�

07 之�8ﾈﾆ�VF薬�Cuiぬdor(a)〇五c血e五〇(a) ����220hs/m合s �6VﾆWF�7F��

08 之�6倅ﾖ�葷F�葷V蹣�R�AuxiliaresdeCuidadores ����12Ⅹ36 �6VﾆWF�9=B�

09 之�6匁�V襷�觀蹤�ﾂ�Cozinhe正as ��2�12Ⅹ36 �6VﾆWF�9=B�

10 之�6匁�V襷�觀蹤�ﾂ�Auxili狐esdcLi皿peza ��2�12Ⅹ36 �6VﾆWF�7F��

11 之�8ﾈﾆ�葷F�葷V霾ﾃ��Mot〇五stas ��"�220hs/mss �6VﾆWF�8,｢�

12 冕F�8ﾈﾆ�7W�W&薮"�AssistenteAdministrativa ����220hs/mss �6VﾆWF�8ｺb�

13 之�8ﾈﾆ�7W�mﾖ薮"�C○○rdenadoraAd皿血is廿叡iva ����220hs/m台s �6VﾆWF�7F��

14 之�8ﾈﾆ�7W�Y�6�"�GerenteC○○rde調dor ����110hs/meg �6VﾆWF�7F��

37 �� 

Out富os放ecu鵬os Hu血anos:



Reeursos Humanos Volu皿飴rios:

NO 杷�&ﾘｦ8､���&�*I��9=ﾈ,ﾈﾈﾆ�ｩ��Gr握u瓦sco量ar ���FR�田町n蜜o 凉ｧ&V��GV�ao D正etoria 

01 之ﾗ�&W6G&薬�Ens血oMedio ����P重esidente 

02 ��H萪襷TVﾗ�&W6��Superior ����VicePresidente 禰鉞WF�&���

03 磐Y=Fﾉ�6vﾆ8�ｲ�Ens血oMedio ����宣oTesou鯵五° 禰鉞WF�&���

04 ����6Xｽ��F��Superior ����|°Secret缶io 祢�6WF�&���

05 ����6V�,ｶF��Bns血oMedio ����2oTesou鯵五〇 認�&WH�ｨﾍﾆ��F�&WH�ｨﾍﾆ��

06 ��VF�v���Superior ����2°Secret缶io 

07 嚢葫�&W9-ｸ�ｸ�ｲ�Ens五〇Medio ����Conse皿oFiscal 肘y(�&�"�F宥Vﾆ�"�F宥Vﾆ�"�

08 ��Gf��F��Supehor ����Conse皿oFiscal 

09 ��Gf��F��F�W7F�6��X葫�&W8ｦW&薬�Superior ����Conse皿oFiscal 

10 僞nsmoMedio ����Conse皿oFiscal �7W�ﾆX蜀R�

11 僞ns皿oMedio ����Conse皿oFiscal �7W�ﾆXﾈﾆR�I�6WF�&���6�F�&免芳�FR�jGfV蹤�2�8�ｨｾ6VFT6�&Vﾆ��6�ﾈﾆ����ｹｶ8ﾈﾆ��W�e�踟7(�8�6�2�6�ﾈﾆ��T&�ｦ�"�

12 彦V�����Supe五〇r ����D辻etorEsp竜山al 

13 �6�F�)ｪﾆF�FR�Superior ����Assessoria 

14 認庸W'6�2� ��R�CapぬrRecⅢsos 

15 �6�&VﾆY�6Y�6�� ����Cabeleireiro 

16 認庸X�6�2� ��"�ServirRefeicfb 

17 磐Y=C�ﾈﾆv�8�ｲ� ����Aumoxarife 

18 認庸W'6�2� ��2�Triage皿deDoa辞o 

Recursos Humanos Estagifrios :

NO 嚢-�&ﾒ��&��76柳��Fﾂ�G｢auEscolaridade ��FFR�Fun#o ��&6�FT�GV����6W'f�6�6�6��ﾂ��6�8�ｸ�ｸ�ｶy����

01 �6W'f�6�6�6��ﾂ�Supe五〇｢Cuエsando ��2�Estagi紅ia 

02 ��6�6�F����Superio重Cursa皿do ��b�Estagiiria 

Recul.sos Humanos Prestador de Servico:

NO 杷�&ﾒ��&��76鑓ﾈﾆ�ｩ��Grau曲scol轟ridadelαde 僥un好o ���&Y*VFX����V�衄��

01 匹f6譁6�詛�&ﾖ�F�6��Tecnico ����Assessoria鵬皿かica �2��H蒭ﾈﾆ�8ﾈﾈ*沫f��vW&�ﾂ�6�V譁6�6��6�6��ﾂ�

01 之誚V諞Xﾍﾈ�､Vﾈﾖv�8�ｲ�SuperiorCompleto ����Manuten9為o 

01 彦V2��&�2ﾆFTF�F�2�Tecnico ����AssessoriaComunic坤ao 

Ab rang6ncia Territorial:

Jundiai locali2a-se entre dois grandes p6los industriais S轡o Paulo e Campinas, possui mais de 350 nil habitantes. A linha ferTea

para passageiros que paftem da cidade de Sao Paulo para o interior finaliza na cidade, al6m das varias rodovias de acesso, esse

cenario geogfafico e grande potencial econ∂mico, tern atraido uma popula街o de pedintes, andarilhos, migrantes e itinerantes.

Chegam a cidade de Jundiai todos os dias 05 a 10 pessoas de outras localidades que imediatamente procuran os atendimentos na

rede de prote辞o a pessoas em situ締o de rua. 0 municipio conta mais de uma centena de pessoas em situn辞o de rua.

0 SOS - Servi印de Obus Sociais funciona como Casa de Passagem e oferece acolhimento 24 horas. Nossos atendimentos se

resumem na: higiene e asseio pessoal･ refeie§o, pouso, espap de estar e convivio, g脚da de pertences, lavagem e secagem de

roupas, vestuario e seguranga, acolhemos pessoas de toda parts do Pais. A Abrang叙cia de atendimento para este projeto se limita

na cidade de丁undiai.

sos - Se扇印をOhas Soc壷s ¥ C綿J 5輔51蹄的ool｣S
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ORIG闘M DOS REC町RSOS:

Organiza辞o 認���W6R�Promocaoe ���G&�6佇ﾆ薮2b�Outras 

Projet側 埜fV貳����Pub!icid租des �&V6V友�2�

1,3% 鼎s"R�12% 鉄�2R�

R$12.900,00 �'3CSR縱c'�b�R$11.27生94 �"CCッ紊ゴ#b�



RESULTADOS OB冒Ⅱ)OS :

Qtde. 認W67&俾ｶ��

10.415 �6�fVF�ﾖ�謇6�6W'f芳��

6353 ��ﾆﾖ��56Xuv芳�2�

10.415 畑��?偉�56W'f芳�2�

11.062 �&�諞�2�

11.062 噺友FT�v坊覲�

221 �8�ｨ墮W6FT6�&Vﾆ�&�&&��

6.940 ��Vv�6FW&���2�6�ﾆv�F�6f�&�ﾗ&W��76�F�6��7W7Xﾖv薮2�

Resultados da Pesquisa de Satisfa辞o realizada durante o ano com os usuarios definindo a qualidade dos atendimentos :

AVALIACAo DO ATENDIMENTO: 4.361 entrevistados

Avalia車o dos Atendimentos 2017

韓UIM; 4.7弗

sos-Ser`車o deOha!Socねis C湘.駒押1 us6抑ol｣O
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A麗龍暮GO量NSTm廿c宣o船L M-ODA重Ⅱ)A皿E CA患Å A盤職工GO - Louve圭ralsp

螢鵡潔癖轄謹
A冒IVⅡ)ADES, SERV量でOS, moGRA皿s E mo夢ETOS:

DESCR量CÅo DA A冒量ⅥDADE R田AL工zADA:

Prestapao de Servi9os Assistenciais de natureza continuada nas modalidade de servi9o de acolhimento iustitucional, incluindo o

seⅣ19o de aboldagem social; des血ado a pessoas de狐bos os sexes, acima de 18紬os,叩e u心li乙紬i紙皿as come espa9os de

moradia e sobrevivchcia, com direitos sociais violados e que n5o possuem estrutura faniliar.

RE重ÅTOR量O S OC宣AL

/ As ap6es e interveng6es da equipe tecnica seguem com o prop6sito de emanclpagao e cuidados paliadvos para com os

usuanos.

/ As demandas para documentapao civil refe重合ncia e contra refer台ncia, para equipamentos de sabde ocolTem de acordo com a

neeessidade individual, ap6s avaliapao t6cnica ou demanda espont釦oea.

/ No mss de Dezembro 2016, fo脚n feitos 02 aco皿mento provis6rio por solieit締o da Seeretaria de Ass上s給重c丘, sendo que a

usuario J.A seguiu para intema辞o volun偽ria e A.D pemanece no abrigo no ag脚rdo de vaga para a mesma clinica com a

finalidade de desintoxica辞o e contengao no uso de drogas psicoativas. No dia 1 1 /01/1 7, a vaga foi liberada e usu誼o seguiu.

/　Passam a receber o Beneficio eventual Bolsa Fanilia os usuarios: V.M / J.R.C. / AD.J. / A.M.P. / J.C.P. e foi aberta conta

poupan9a pa陶J.R.C., J.C.P.

/ Usuario J.C.P., segue na sobriedade e envolvido diariamente no trabalho da cooperativa de eeonomia solidaria proposto pelo

NUCCA Realiza o plantio de hortaligas, ben como concluiu a 2a via do RG. Fez entrega de currioulos e s脚salda segue na

perspectiva de obten辞o de renda para manuten確o de s脚rotina diaria.

/ Acolhido no serviao em 26/09/16 usuario F.C, teve reeaida ap6s falecimento do pai, foi necessario busca-1o na rua atendendo

ao chamado da Secretaria de Assist台ncia. Depois de ocorrido usuario manteve-se no emprego infomal na colheita de uva e en

Janeiro 2017 foi contratado na cooperativa de frango nesta mesma cidade, todavia sem registro em CTPS. N5o apresentou

recaide, mac apr-ta d窺culdade em m紬ter regras. M紬t鏡o vin側las com a tea. U測frio inserido no CAD心uco segue no

agu狐do do bene範cio Bolsa Familia.

/ A.A.P. vein sendo acompanhado no Ambulat6rio de Sabde Mental, mas continua em uso, foi realizada reuniao com equipe

deste equipamento para tra鱒r novas a96es de interven辞o, foi proposto encaminhamento para o CAPS e novos m6todos para

atendimento, que estao sendo adotados por todos da rede de atendimento envolvidos no caso. Usuario esfa mantendo vinculo

com os irm5os e recebeu visita dos mesmos. Usudrio ja incluso no CAu)tJNECO aguarda beneficio Bolsa Familia.

/ 0 acolhido Ados S. S, ap6s apao da Ass. Social de busca pela familia recebeu visita do imao que reside em Santo And重e / SP

e man絵m contato telefonico com as im謎residentes no estado da Paraiba. 0 mesmo n肴o apresenta surto por abstinencia e

iniciou trabalho informal em Cooperativa no dia 05/01/2017. Es偽sob supervisao e ciente do prazo estipulado em seu PIA para

apresentar resultado s.

/ As interveng6es entre CAPS e Equipe T6cnica para com o usu各rio J.G.R avancam para a busca de trabalho, a街o esta que visa

a autonomia do usudrio, Na oficina ofertada pelo CAPS recebeu valor simb61ico de Rse3,00 e com este valor faz compra de

guloseim謎e c○轟e de cabelo.
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/ Usu紅o AMP. segue na perspectiva de sua autonomia, foi orientado a buscar local de moradia e Institui辞o auxiliara na

m.bilia. C.ntinua n. trabalho infomal como pedreiro e ja acumulou valores que lhe permite custear alugueis a gastos diarios,

bem como conta como bene鯖cio Bolsa Fam描a.

/ Ap6s sua reinse重9肴o J.M.A recebe auxilio frequente para manter e dar continuidade em sua organizap5o diaria, em Dezembro

trouxe contato da患milia e foi passar as festas de fim de ano no Paraha, retomou para I.ouveira no comeap de Janeiro, pagou a

pensfo e retomou ao Parana, onde infomou que passae alguns mcses com familiares. Equipe t蝕書ica seeoue acompa血糊do.

/ A usuaria L.A.M., segue no ag脚do de decis肴o judicial para locomo辞o em Institui辞o que atenda sue demandas de sa心de,

enquanto pemanece no abrigo recebe cuidados de equipe da visita domiciliar e por hera nao apresenta recusa aos cuidados,

exceto para exames que seriam feitos no Ambulat6rio da Santa Casa, onde a mesma nao aceito ser removida ao local.

/ Usuaria V.M., pemanece sem aderir, sua rotina diaria 6 orientada pelos tecnicos e apresenta sucessivas reeaidas, sai com

frequchcia da casa, pemanece na rua e retoma ap6s fazer uso. Foi encaminhada para projetos ofertados no叩ccA, mac n5o

ade轟u. Em Deze皿b重o宣bi encam血hado oo CAPS, o que a血血路oめi possivel ∞nc重ui重, devido sua r∞usa･

/ A convivio de E.AL. com os demais usu壷os da casa 6 conflituoso, usudria demanda aten辞o e por vezes se infantiliza a fim

de obter aten辞o, equiparando-se a outros us竜rios que necessitam de cuidados especificos de sadde. Esfa sendo acompanhada

por psic6loga uma vez por semana para psicoterapia. A familia ainda n5o apresenta condig6es de acolhimento.

/ 0 acompanhamento do us竜rio J.C.M. esta efetivo juntamente com equipe do CEAS, o mesmo n5o conseguiu manter o

emprego infomal na colheita de uva, foi intensificado as visitas, atrav6s do CRAS foi concluido a entrega de cesta bisica para

atender necessidades imediatas e foi confeceionado cur轟culos, bern como Assistente Social acompanha e orienta na busca por

emprego formal. Caso nao consiga custear o aluguel sera peusado junto aos t6cnicos de referencia da area a possibilidade de

inclusao em aluguel soliderio ate que usu5rio retome sua organi2確o e renda. No dia 24/12 participou do almo9o de Natal na

casa, onde foi possivel observar melhor seu comportamento sugestivo, de uso continuo de alcool.

/ Usuario 0.S.M., acolhido na casa para concluir cirurgia de hernia umbilical, es偽em fase de exames e controle da press5o

arterial, tern agendamento medico para 23/01/1 7, fez contato com fam誼ares na cidade de Sorocaba/SP e nas festividades de

ano novo a ima o buscou para passar com a familia. 0 relacionanento do usuario na casa 6 bastante conflitante com os

demais aco皿dos e com funcionまrios, visto que usuario apresenta comportamento prepotente. Sucessivas discuss6es ocorreram

e no dia 10/01/1 7 usu各rio optou por ficar com a familia ate o dia da consulta. Houve resist台ncia no acolhimento por parte da

ima e esta foi orientada que usuario ten livre arbitrio, e nesta modalidade de servi9o trabamamos com a autonomia dos

usudrios.

/ Usu5rio M.T., que ora se encontra sob cuidados do CAPS Jundiai, e ja com previsao de alta, onde deve血ser acolhido neste

serviap esti sendo acompanhado por Assistente Social da casa e CAPS Louveira. Depois de acompanha-lo para no

acolhimento foi feito visita no dia 27/12, 28/12 e 1 1/01/17, sendo que nas pnmeiras visitas foi entregue roupas, bolsa e chinelo

oferta do SOS e cigarro com verba da Secretaria de Assist6ncia e Desenvolvimento Social do Municipio de Louveira. A busca

por infomae6es que possibilite a identifica碑o do us竜rio foi feita pela Assistente Social seguindo infomap6es primarias

trazidas pelo usuario. Na tentativa, foi compartilhadas informa�W2�6����&VG2�FR�6W'f�72�F�2�ﾖ譁Vg�薮2�f率匁�2�R�&Vﾆ�

Horizonte ANG.

/ No dia 1 1/01/17 equipe do CAPS de Louveira fez visita e obteve infomag6es que possivelmente direcione para familin. No

mesmo dia Assistente Social da casa em visita confima as infomag6es obtendo mais detames. No dia 12/01/17, confirma as

infbma96鏡e oompa高田a fbto oom Assist帥僚･ Social da cidade de Carlos Chagas Mq onde a mes皿a c○n組血a a id飢tidade･

/ 0 usuario S.G.C., vinha sendo acompanhado por medico clinico, ap6s equipe perceber expressiva perda de peso, foi medicado,

mas n5o apresentou melhora significativa assim no dia 28/12 foi encaninhada a Santa Casa onde per鵬neceu intemado com

suspeita de Tuberculose. Em 04/01/17 foi encaminhado para o Hospital de Caridade Sao Vicente de Paula em Jundial, onde

passa por nova bateria de exames. Vein sendo acompanhado por equipe庵cnica e por familiares.

/ Houve uma busca espon恰nea por acomimento, usuario A.N.V., relata ja ter feito uso deste servi9o se desligando quando teve

companheira e residiu com esta. No decorrer vieram a se s印arar e este ficou novamente em situapao de rua. Relata ser

alcoolista e jま6 referchciado no equipamento de Sadde deste municipio. Em situa街o de rua, foj encontrado per ex-

ernpregador (informal), que lhe ofertou novamente trabalho. Em atendimento relata trabalhar durante o dia e a noite pemoita

no nato. s脚solicita街o para acolhinento vein condicionada ao pedido de retomar seu atendinento ambulatorial e po.ssivel

SOS-Se南?e deOha Soc遍§ C京関5$卵1櫛鈍的寝傘

_+`-. Dr. S加重io道edes S訊+a, 5鴇_i血m襲t血- Jtrfu SP - CEP二1握0軸90

∵ ro龍: (011)事純6-29捜　蹄86-_妙3上si健:珊町細筆捌轟i.ofg広　野料料㊨綿g聞複料調和r

四　　　　　囲



Se,yi‘co de Obros Socja/s

intemap§o. A fin de minimizar danos e evitar maiores violap6es, usuario foi acolhido, passou por atendimento no

Ambulat6rio de Sahde Mental e este foi medicado, se重各observado por 30 dias com a medica辞o.

/ 0 usuario J.A.A･, passou por avalja辞o no CAPS, todavia n奮o jniciou ainda seu p置ano de ap5o. Fam描ares mantem contato e

嵐z visi屯s oom宜equencia.

/ Ainda referente a comemora辞o, o preparo de bolo e doces para aniversariantes do mss ocorreu sob supervisao e orienta辞o da

TO no dia 26/12/重6.

/ Para usuarios que nao apresenun organiza辞o para atividades fora da casa, 6 designado缶cnico ou cuidador para auxilio,

como: recebimento de bolsa familia, docunenta街o e consultas m6dicas.

/ Os atendimentos por demanda espon偽nea ocorrem na casa e especialmente nos meses de Dezembro e Janeiro houve

expressiva demanda, as infomap6es esfao descritas no relat6rio especifico de abordagem.

/ 0 curso de ervas aromaticas ofertado pelo NUCCA foi proposto para os usualios deste servi9o e en companhia da Terapeuta

Ocupacional, quatro manifestaram interesse e participaran.

/ Os usuarios J.C.P. e J.RC. diariamente sao encaminhados para trabalhos na Fazenda, onde cultivam horゆprojeto da

eeonomia soliddria. Todo processo 6 acompanhado pela TO, e neste m6s, devido a ferias da T6cnica as apses ficam sob

supervisao da Psic6loga.

/　As assembleias com funcionarios e com usuarios s肴o realizadas mensalmente a fim de discutir democraticamente todas as

ap6es e planejamentos da casa.

/ 0 acompanhamento do usuario G.Q, desligado do servi9o se mant6m a fin de auxiliar em sua organiza辞o, e em Janeiro do

corrente ano foi feito visita domiciliar, pois usu証o es缶amasiado. Em atendimento usuario solicitou mobilia para s脚nova

resid6ncia e cesta b紅ica. Foran doados atravds do SOS Jundiai os m6veis solicitados e uma cesta bdsica. A orientapao foi

para refehencia no CRAS.

/ Usuario AN.V., iniciou trabalho em cooperativa de reciclagem no dia 23/01, todavia nao conseguiu manter devido ao uso

abusivo de alcool. Embora esteja aderindo ao atendimento ambulatorial, faz uso excessivo de alcool e n5o adereあorientap6es

俺cnicas e normativas da Casa. Pemaneee muito intoxicado e por vezes nao retoma para pemoitar. Nos dias que retoma em

especial mos finais de semana, comercializa, com outra usuaria da casa, bebida alco61ica, fazendo com que a mesma fa鱒uso

dentro da Casa. Quando esta faz uso, fica compulsiva no uso, assim se evade do servi9o. Diante do exposto o usuario foi

desligado no dia 07/02, onde foi orientado a juntamente com sua psiquiatra, que o atende no ambulat6rio de sadde mental, a

pensar em uma intemapao volun偽ria para depols ser acolhido nesse servi8o. Assim ocorreu, o usudrio pediu atendimento no

ambulat6rio e solicitou intemap5o, deste modo, acordamos com a Sadde Mental que retomariamos o atendimento de A a俺

sair a vaga na clinica, e ap6s sua alta daremos continuidade ao seu processo de emanclpagao.

/ 0 usuario G.F.哩arcos Thlio) recebeu alta do CAPS Jundiai e foi acolhido pelo abrigo, a俺concluir todas as tratativas

neeess各rias para recambio a俺a cidade de Carlos Chagas-MG, onde o municipio de Louveira disponibilizou recurso necessario

para o embarque de G.F. e a Secretaria da Assistencia de Carlos Chagas tamb6m disponibilizou recurso necessario para que o

imao o acompa血asse. 0 imao do usutrio compareceu em 3 1/01 e conc姐u o reeambjo e sew aco血inento, a orienta確o foi

feita para a fanilia referente a necessidade de dar continuidade ao atendimento medico, bern como refer6ncia em atendimento

especiali2ndo (CAPS).

/ 0 usuario J.G.R demo腿trou interesse e confiante para retomar ao mercado de trabalho, a equipe o auxiliou na elaborap5o e

impress5o do curriculo e na orientapao sobre possiveis locais de trabalho. A apao tamb6m foi orientada pela equipe do CAPS,

onde tambem 6 acompanhado. Para ja trabamar responsabiliz坤ao do sujeito, foi combinado entre o Caps e a Casa que J.

passafa a ir acompanhado por un dos serviaps, mas a volta seねsozinho a pe. A庵o presente momento es也cunprindo o

acordo.

/ A usuaria E.A.S.L. apresenta recaida, passa dias na rua, nao aceita retomar para Casa com o serv重9o de abordagem, nem com o

serviap da sadde (Ambulancia). Volta qundo nao ten mais consciencia para resistir. Qunndo es偽na Casa flea agressiva,

chega agredir fisicamente usuarios e funcionarios. Neste caso e acionado apao da GM. Com sua ausencia na Casa foi

neeessario desmarcar a sess5o de psicoterapia da sa心de Mental e o ho庵rio com a odontologja. Ap6s uma busca a轟va,癒cou

presente na Casa, mas ainda desorganizada, recusou a realizar exanes em Campinas e atendimento com clinico geral no CSIⅡ,

bem como sessao de pslcoterapia. As ag6es de interven辞o com a usuaria vein sendo discutida com a rede de servi9os e com a

Secretaria de Assis侮ncia, uma vez que a mesma n5o apresenta perfil para essa modalidade de servigo, uma vez que a
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orientapao 6 que ela seja inserida em uma institui辞o de longa pemanecia. Em uma de sue saldas perdeu seu cartao do banco,

e as providencias cabiveis ja foran tomadas na agchcia. Mesmo sem o cart5o, conseguiu efetuar saques. Familia es偽sendo

comunicada do caso, mas alegam impo総ncia de resolu辞o.

/ Cuidador acompanhou o O.S.M. em cousulta medica na Santa Casa. 0 usuirio dispensou o auxilio do cuidador na cousulta do

ofalmologista. Ap6s a consulta ele i屯para Sorocaba, onde reside com familiares. A cirurgia foi agendada para 16/02, que

tamb6m foj acompanhado na intema鋒o.

/ 0 usuario AC.A. ficou muito desorganizado e recaido no final do ano passado com a infoma95o da salda da equipe SOS.

Este m6s A come印u a retomar seus acompanhamentos medicos e tratamento medicamentoso, alch das atividades que exercia

na Casa. Evoluiu a俺com seus novos projetos: iniciafa aula de dan9a e violao na casa da Cultura.

/ A usuaria L.A.M. continua sendo acompanhada pelo servieo da Visita Domiciliar. Recebeu encaminhamento da Visita

Domiciliar para intema車o na Santa Casa, mas nao foi aceito por eles. L se recusa ir a consultas e exames que 6 fora da Casa,

n5o justifica, apenas diz que nao quer ir, a俺mesmo com o carro ambul金ncia. Todo mss a tdenica acompanha a usuaria para

receber s脚aposentadoria no municipio de Valinhos eぬja rcali効compras, mas semanalmente os cuidadores v着o comprar o

que a mesrm solicita. Seu dinheiro 6 depositado em s脚conta ban偽ria.

/ Usuario AA.P. retomou seu acompanhamento na Sabde Mental, es偽medicado. Foi chamado novamente pelo antigo pat庵o e

retomou ao trabalho, uma vez que es偽mais organizado, e ja traz planejamento de custear aluguel para sua emanclpa辞o do

serv重9〇･

/ 0 usuario A.S.S. foi dispensado do trabalho, n肴o foi renovado contrato. Ficou uma semana na rua depois de tor recebido

dinheiro pelos dias trabalhados, retomando para casa somente por busca ativa. Foi orientado e encaminhado para regulariz締o

de 2a via de todos os documentos.

/ Usuario J.C.P. continua fazendo parte da Economia Solidaria com a produ9各o de hortaligas e ervas na Fazenda, concomitante a

isso, es偽entregando cuITiculo para o mercado fomal de trabalho, pois es偽perdendo o perfil de usuario acolhido neste

servlap: nfo respeita as nomativas da casa, faz uso de substaocias psicoativas ilegais, hem como venda destes na Casa. Esta

apao desestabilizou outros usuarios que estavam focados no PIA. Diante disso foi acordado que teria urn prazo para apresentar

鳩su血dos do HA que elabo重ou jmmente a俺cnica, em vez disso, optou em pe血ane∞ma rna,蕗o me d紬do a chan∞ de

健nぬ｢ Voltou p弧a C謎a pa財r鏡i重狐seus docum餌的s e e危tivou o seu desligam飢to.

/ A usuaria V.M fez rna busca mais intensa de trabalho e entrega de curriculos, es偽muito focada em conseguir emprego para

ter condie6es de alugar quarto, pols relata cansa9o dos conflitos com a companheira de quarto E, por esse motivo, tamb血

justifica suas saidas da Casa. Tambem pensou na possibilidade de intema街o, pois aumentou o consumo de drogas quando sai

para rua. V. foi acolhida no CAPS, us nao definiram seu PIA, ficaram de ligar para agendar. Usuaria recusa medica碕o

receitada pelo psiquiatra da sadde Mental. Es患retomando vinculo com m5e e filhos.

/ Usu各rio J.RC. recebeu no mss de Dezembro o cartao bolsa familia, foi aberto uma conta poupan鱒e es偽sendo trabalhado o

uso desse dinhei調･ Es偽pa血cip袖do assid脚me競e do Prqieto de ho調da E00nomia So宣i批正a.

/ 0 usufrio J.AA. recebe visita da famil上a, pojs es儲o entrando com a�����&��也FW&Ij��FR�｢����ﾞ�6�6VwVﾇ"�����6��&�&�ﾒ���

compra de medicapao e cigarro, quando neeessario. Come9ou a pedir para familia comprar coisas que dentro da casa fazia

troca ou venda para os usualios a troco de drogas que urn usuario comprava. Chegou a sair da Casa para fazer mais uso.

Tentamos outro contato com a sadde Mental para agiliz紺o plano de apao para este us竜rio, que脆tempo agunrda

agendamento. Es偽acompanhado apenas na sadde clinica.

/ A.M.P. contin脚empregado e participando das sess6es de psicoterapia na sahde Mental. Conseguiu se organizar sem recair,

visto que estava com indicios de recalda. Iniciou busca por moradia, seu proximo passo 6 alugar urn quarto, adquiriu

autoconfian9a, aumentou autoestima e se sente mais ind印endente. Fatores potenciais para sucesso de emancipa碑o.

/ 0 usuario S.G.C. foi intemado na Santa casa com suspeita de tuberculose, foi encaminhado para o Hospital Sao Vicente em

Jundiai para procedimentos. Semanalmente os cuidadores vao visぬ-lo, e n5o ten previsao de alta, aguarda procedimento

ci正昭i∞. Fami宣ia es偽sendo inめmada.

/ F.C. finalizou urn trabalho em colhejta de uva e deu iniciou em cooperativa de aves em Louveira. No mo鵬加o esfa a患sfado

porque quebrou o p6. Es偽retomando vinculos com uma tia que mora em Vinhedo. Ainda nao foi possivel trabalhar a

depend飢cia qui皿ica.
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/ Julio Cesar Martins. A equipe tdenica ainda realiza acompanhamento ao us血rio, com orienta�W2ﾂ�f�6友�2�F��6免��&W2ﾀ

encaninhamentos, doap5es de mobilias e uteusilios. Neste mss J. amasiou-se com rna pessoa, mas n蚤o durou muito. Talvez

por essa infelicidade de nao Teso]ver seus conflitos de relacionamento teve uma recalda grave, que chegou a perder s脚chave

de casa, levando-o a domir na rua e em casa de amigo. Fomos acionados pelo dono da casa e informados que J. tefa que

entregar a casa. Fizemos o atendimento de J. na Casa e traquos urn novo piano. Foi acolhido pelo imao.

/鏡lberto Queiroz, foi usufrio da Ca翰no ano passado, so]jcitou m6veis pera mobj]iar s脚casa, estf的ba血糊do e conseg扇u

alugar rna casa. 0 SOS fez doa辞o do que foi solicitado, tdcnica fez visita domiciliar com orienta碑o para refer台ncia no

CRAS.

/ Foram atendidos 03 solicitag6es de pemoite, uma solicitap5o via Departamento da Policia Civil, municipe, com medida

protetiva, utilizou o servieo por dois dias. Outra solicitap5o via Gabinete, de urn itinerante, que utilizou por ties dias o

Serviao. Ainda outra solicita辞o via Sabde Mental de Jundiai, ap6s acordo entre gestores dos Municipios de Louveira e

Jundiai onde usuario pemaneceu para conten辞o e estabilizap§o do q脇dro. Utilizou do servi9o de acolhimento por qumze

dias, ap6s seg肌u c○皿魚皿ili糾鋒.

/ 0 trabalho t6cnico segue sempre na perspectiva de emancipap肴o daqueles que apresentam condi96es para autonomia e com

aqueles que nao correspondem com a proposta, ds a96es seguem em cuidados paliativos, qualidade de vida e discuss5o tecnica

para encaminhamento ao serviap que atenda especificidades individunis.

/ A Tchica Assistente Social, conta com uma estagiaria de Servi9o Social, que contribui mos atendimentos e abordagem social,

00mo pane do cu正00lo academioo ob正gaめ五〇 da es仙d紬te.

/　As atividades extemas sao acompanhadas por Tdenico ou cuidador de acordo com a necessidade individual, sendo consultas

medicas e oficinas fora da casa, como 6 o caso do Projeto Economia Solid各ria, onde a Tdenica TO, acompa血a todo o

p重ocess〇･

/心reuni6es semanais com Diretora da PSE norteian sobre adequapao dos serviaps, onde com a mudanga de Secre偽rio foi

orientado uma apresentapao sucinta do servico de abordngem, e na data de 23/02/17, foi realizada reuniao com Gerente do

SOS, Equipe Tinica, Diretora de PSE e Secretario da Assist台ncia, onde foi entregue impresso relat6rios sobre a presta街o

deste servi���FR��6��ﾖV蹤��R�FR��&�&F�vVﾒ��f�6���'F�7Vﾆ�F����&W6V蹤�������&���G&�2�6V7&Vf�&薮2�R��WF�&芳�FW2��

apresenta辞o de todo o serv岬o, estimativas, objetivos e apresentapao de urn modo geral quantitativo e qualitativo, na

perspectiva de esclarcoer e orientar sobre este serviap/convenio. A referida apresenta辞o es偽prevista para Abril do corrente

ano, com data a ser organizada.

/ Usu証a V.M nao evolui confome inten辞o do PIA, por vezes se recusa a medica辞o e s鵬ades5o a atividades nfめevolue叫

ou seja, mesmo que d台inicio nao consegue concluir. A usualia apresenta comportamento imaturo e aparente

comprometimento cognitivo, evade-se do abrigo pulando o muro e voltando dias depois. Equipe t免nica pontua a necessidade

em apresentar foco e objetividade, V.M. as vezes 6 receptiva, outras, nao adere orientag6es. Foi elaborado relatorio individual

e entregue na Secretaria para conhecimento e providencias das outras politicas as q脚is devem atuar em rede pra melhor

efetiva街o das ap6es propostas para esta us壷ria, vista que devido ao sew comportanento em nao ederir aos servi印s acumula

sucessivas faltas em agendamentos medicos. 0 pareeer俺cnico 6 de que V.M nao atende as especificidades desta

complexidade de servigo, onde novas articulap6es devem ser exploradas com outras polidcas deste municipio.

/ Tamb6m n肴o conseguiu evoluir sem auxilio medico o usuario A.N.V., desta foma foi proposta intemap5o voluntaria e em

conjunto com Ambulat6rio de Sadde Mental foi encaminhado para Hospital Fazenda Palmeiras, seguiu na data 24/02/201 7

onde pemanece e ap6s sun saida retomara para Casa Abrigo e seu PEA seねrevisto.

/ 0 usuario AS.S., nao deu conta em manter seu trabalho en cooperativa de frango, segue na regularizapao de documentos

pessoais e na busca por nova coloca辞o no mereado de trabalho, embora nao apresente crises de abstin台ncia e nao faea uso de

alcool, demonstra dificuldade em socializap5o e n急o apresentam objetivos, sendo necessaria interven辞o俺cnica a todo o

momento para conscientizar e orientar us血rio sobre sua peman鉦cia neste serv岬o. Es偽ciente que ainda nao evoluiu em seu

PIA na questao de prazo para apresentar resultados.

/ Usuario AA.P. apresentou o desejo de emancipa���W�V��R�W7F��I�V&�ﾆ��襷��W76��FVﾖ�襷��6����W7Vg&薬�R�6�����FVF�6�

de referencia no PAS. N5o esti fazendo uso de substancia e nao apresenta abstinencia a mais de urn mss. Es偽trabamando de

foma aut∂noma na func5o de pedreiro desde 3 1/1/17
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/ Em atendimento F.C. foi questionado sobre seus objetivos, pont脚do com o mesmo que a data de seu acolhimento foi

23/09/16, portanto em 03/2017 conclui 06 meses de acolhimento e ainda nao apresentou urn foco concreto, o mesmo es屯

ciente sobre os objedvos e condjcjonalidades deste servi9o, e deve apresentar resultados que justifiquem sua perman6ncia.

Usu誼o蝕incluso no CAD血ⅦCO e p謎sou a receber Bo宣sa Familia.

/ Usu毛rio J.G.R orientado por equipe tchica da casa e equipe do CAPS, aderiu a proposta em busca de trabalho para garantia

de renda. Esta em processo de entrega de cu鷹culo. Ajnda ap重esenta crise de abs血e鵬ja e a co蹄蝕鋒o sucede com Gxjto.

Tentativa de localizar a im5 que mora no Jardim Novo Horizonte, todavia sem sucesso, considerando que us竜rio somente

agora aceitou rever vinculos familiares. Es偽sendo analisado pela equipe do CAPS e Abrigo a possibilidade de iuserir usuario

no EJA conforme desejo do mesmo.

/ Usuario AM.P. apresentou condi96es de emancipa95o, uma vez que teve exito em seu processo de autonomia. A loca街o de

uma ∽sa fbi餌xiliada p○○印uipe temi働j皿to ∞m o p重6prio us竜五〇. Ap6s飢c○nt重狐im6vel adequado deu-se血icio mos

tramites para seu desligamento do servi9o. Usuario recebe重をauxilio侮enico por tempo indeterminado, ate que seja identificada

sua total autonomia. A doa辞o de mobilia da casa foi articulada com SOS Jundiai. S脚mudan掛ocorreu em 06/03/17, e foi

referenciado no CRAS Santo chfonio.

/ Retomou dia 15/02 usuario O.S.M. para procedimento ci血rgico na Santa Casa. A cirurgia de H6mia umbilical foi realizada

com sucesso, e no dia 17/02 recebeu alta, retomando ao al]rigo, onde pemaneceu ate a reavalia辞o medica, que foi concluido

虹o dia 02/03･ De ao0血o 00m o usu誼o (que negou comp狐hia do cuidad〇千) o medico solicitou重eve-重o em 15 dias, m謎

segundo o mesmo seu desejo era seguir com a familia e foi acompanhado at6 a rodoviaria de Jundiai, sendo orientado a

retomar na data agendada para nova avalia碕o clinica.

/ 0 usuario A.C.A. apresentou interesse em reali2狐novas atividades como aulas de vio略o e de danga, entretanto os seus

discursos apresenta fala suicida, relata que es偽sem perspectiva. Foi orientado a passar por urn neurologia/psiquiatra para

tratamento medicamentoso. Embora esteja aderindo as orientap6es medicas nao apresenta perfil para emanclpa辞o.

/ Usuario J.A.A., passou por cousuha no CAPS foi ofertado oficina 01 vez por semana, mas us竜rio ainda apresenta negativa.

Vinculos familiares preservados recebe visita e aurilio da mac e imao.

/ Em 20/02 o us竜rio J.C.M.S. buscou pelo servigo na Secretaria de Assistencia alegando estar em sit脚確o de rua, a T6cnica do

Abrigo, Assistente Social, que estava no local, ap6s escuta q肋lificada efetuou o acolhimento para novas intervene6es. Usuario

apresenta demanda de sadde e ag6es para conter o uso excessivo de alcool. Seu PEA no momento caminha para atender

demanda de sa心de, ap6s, seねrevisto outras interveng6es, visto que usu去rio foi desligado do servi9o, pots respondeu

positivamente as propostas no PIA, mas apresentou recaida que culminou em seu desligamento do trabalho e consequente falta

de pagamento do aluguel.

/ Usuario J.R.C. evadiu-se da casa, depois de longo periodo sem apresentar abstinchcia. Foi possivel sua localiza辞o pela equipe

que o conduziu novamente ao abrigo. Foi acompanhado por cuidador em consulta com neurologista, que prescreveu

medica辞o para 06 meses. Usuario vein respondendo aos ouidados paliativos, se desorganizando apenas qundo algum usuario

contribuj negativamente. J.RC. conti靴a no Projeto da Horfa, oficina do NUCCA com enfoque na Economja So克d細a.

/ Retomou da intema辞o voluntaria o usuario J.A.R., no dia 22/02, entretanto n肴o apresenta condie6es minimas para dar

continuidade em seu acolhimento, o mesmo apresenta dificuldade de convivencia com os outros usuarios e com a equipe.

Relat6rio individual elaborado e entregue para conhecimento dos fatos a Diretora da PSE. Segue desligado do servl印.

/ Usuaria L.A.M. n奮o apresenta perfil para permanecia no abrigo, uma vez que exige uma grande demanda em cuidados por

conta de s脚sabde frogilizada. Possui urn born relacionamento com a equipe e com outros usutrios, entretanto se nega a

procedimentos medicos fora da casa, por exemplo, exames. Por dun vezes s旧intemap5o foi solicitada, a primeira pelo Dr.

Mrio e a segunda pela equipe da Santa Casa em ambas, a usuまria foi encaminhada ao hospital, mas a intema辞o nao foi

efetivada e usuaria retomou para os cuidados domiciliares. Em atendimento foi abordado com a usudria a possibilidade de sua

transferencia para institui辞o que atenda s脚derrrmda de sadde e a proposta foi aceita pela usuaria.

/ Usuirio S.G.C. intemado no H.C.S.V.P. - Hospital de Caridade S急o Vicente de Paula em Jundiai, recebeu visita

semanalmente da equipe da casa para acompanhar evolu���F���襾&��6ﾆ匁�6��Vﾒ��b��2�W�V��R�ﾖVF�6��fW｢�6�F�F��ｦ詛�VF�

que o usuario passaria por processo ci血rgico, todavia em 07/03 houve a infoma9ao de que usuario se negou ao procedimento

por conta do risco eminente neste procedimento, por tanto reeebeu alta hospitalar e retomou a este serviap. Em 09/03/17

passou por consulta clinica no CSⅢ e de la foi encaminhado para intema辞o na Santa Casa, visto seu,guadro delicado de
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sabde e a impossibilidade de sun pemanchcia neste servigo, que n5o conta com suporte da area medica, suporte este, essencial

para cuidados do usuario.

/ Retomou da clinica o usu各rio A.D.J. no dia 02/03, sendo aco冊do para riovas intema96es com foco em sua emanclpapao.

Familiares mant台m vinculos e auxiliam na busca por recolocapao no mercado de trabalho.

/ Houve a solicita辞o de acolhimento tempofario de us竜ria M.N.S.S. a pedido da Seeretaria de Assist6ncia e Desenvolvimento

Socjal. A mesma se encontra em periodo gestacional e agunde recanhio. Ainda em tramjtes.

/ Acolhimento tempoねrio tamb6m para J.C. no dia 09/03/17 a pedido da Secretaria de Assistchcia e Desenvolvimento Social,

onde aguarda ap6es para acolhimento da usuaria e s脚mae em ELPI.

/ Sem紬almm僚a庶血ica Te財pe巾a Ocupacional重ealiza urn g叩o de oonversa oom os usu誼os ･`Papo Reto'', que tern po重

finalidade abordar temas diversos e a livre demanda, bern como discutir sobre apses na casa que visam o ben comum e o

convivio social.

/ Houve tres novos acolhimentos e dois desligamentos, sendo que o usuario A.A.P foi desligado por ter alugado im6vel.

Respondeu ao Plano血dividual de Atendimento positivamente e s脚emancipa碑o foi construida. Para auxiliar, a lnstitui辞o

SOS Sede de Jundial disp6s da doa9気o de toda a mobilia da casa. Usuario referenciado na rede de servi9o no territ6rio onde

es偽inse正do e equipe侮cni∽ da鋤sa Novo Cam血har p鳩s日輪supo鵬e auxilio per tempo indeteminado.

/ A usuaria L.A.M com importante demanda de sadde foi transferida em 31/03/17para casa de r印ouso em Jundiai, o local 6

adaptado com equipe m6dica e enfemagem･ Foi feito visita a us竜ria onde ficou constatada s脚perfeita adesao e adapta辞o.

Por hora, recebe血apoio da equipe俺cnica at6 que seja concluida s脚socializapao e adaptap肴o plena. As quest5es financeiras

de L pem紬ecem sob伽劇a desta equipe散れica,鱒c紬do ac○rdado com p重op正e偽正a da c謎a de章epouso que tod○ 0 gasto com

L. sera custeado com seu beneficio, gastos estes com guloseimas e alguna medica碕o que nao seja fomecida na rede pbblica.

/ 0 usuario J.G.R, mant6m seu atendimento no CAPS - Centro de Ateneao Psicossocial, apresentou desejo en frequentar o EJA

- Educapao para Jovens e Adultos, foi inserido e es偽respondendo a contento nesta a辞o.

/ 0 usuario S.G. C reeebeu alta medica do HCSVP - Hospital de Caridade Sfo Vicente de Paula em Jundial no dia 07/03/17

retomou ao servigo e foi para cousulta m6dica no Csm, onde ficou entendido a necessidade em nova intemapao, desta vez

ocupou a vaga social na Santa Casa de Louveira, onde pemanece para cuidados paliativos. Em 10/04 Ass. Social do hospital

infomou sua alta hospitalar e ficou acordado que antes de retomar ao abrigo sera vinculado o atendimento com equipe de

visi協domiciliar.

/ A parceria com NUCCA no programa da Economia Solidaria segue com a participapao dos usuarios J.R_C, bern como J.G.R

que participa mos dias em que n5o ten oficina no CAPS e AS.S quando manifesta interesse. A equipe da casa acompanha toda

evolu碑o, sendo que a TO administra efetivamente, visto que a proposta contribui para seu trabalho junto aos usuarios. No dia

22/03 usuarios receberam pagamento referente a colheita e o uso deste valor 6 organizado pela TO - Terapeuta Ocupacional,

onde 6 trabalhado com estes usuarios a garantia de renda.

/ Os grupos de terapla ocupacional contin脚m com o artesanato, sess5o de filme horta e culiharia, comemorando o

aniversariante do mes. Urn grupo espee縦co 6 a de refo重印escoまar, com urn usuario que injcjou educa辞o de jovens e ad斑os

q]JA) no Municipio, junto ao usu去rio a t6enica corrige as atividades e deveres de casa.

/ Em 30/03/17, o usuario A.S.S evadiu-se do servigo e nao mais retomou, foi feito busca ativa mas nao foi encontrado. 0

procedimento para este tipo de situa碕o 6 a elabora辞o de 80 com a finalidade de respaldar a institui辞o de responsabilidade.

Todavia un funciohario da institui確o infomou ter visto o usu紅o, nao fez contato, mas infomou que este pemanece na rua.

Novas buscas se屯o organizadas.

/ Houve a busca espont鉦ea de municipe, s脚neeessidade era de acolhimento, ap6s atendimento e escuta o usuario foi

encaminhado ao CRAS de seu territ6rio, para continuidade de seu atendimento, todavia nao efetivou este encaminhamento e

retomou ao abrigo solicitando almoap e acolhimento. Referente ao acolhimento este nao 6 possivel, pols em escuta qualificada

usuario traz que veio de S為o Paulo e esta residindo com sua companheira e os filhos desta, assim nao es偽em sit脚辞o de rua,

apenas optou por nao pemanecer na atual casa, aparenta conflito familiar com os enteados, o que tamb6m nao ocasionou no

fim do relacionamento. Desta foma a familia deve ser orien飴de e acompanhada pelo equipamento da prote���(*�6�ﾂ��荐���

qual fbi encminhado.
/ 0 usuario J.A.R, buscou por atendimento e solicitou seu acolhimento. Flcou acordado que seu acolhimento seria possivel

desde que oumprisse algus acordos, entre estes a adesao ao CAPS, o que foi prontamente aceito p
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momento segue aderindo a todas as orientap6es e acordos, inclusive es偽inserido em oficina e atendimento medico no CAPS.

Desde sua chegada se mant6m na sobriedade dando condig6es para interveng6es.

/ A fin de estabelecer fluxos, refer6ncia e contra referencia para atendimento dos us竜rios deste servi印, houve encontro com

Secretaria da Assist釦cia, Equipe Tdenica da Casa Novo Caminhar e Diretor do Ambulat6rio de Sabde Mental, onde foi feito

discuss奮o de caso. A proposta 6 que o encontro aconteやmensalmente com toda equipe de referencia e rede de atendimento,

para cria���FR��&��6��2�R��F薮Vﾆ�sfW2�VfWF庸�2�FR��FV襷匁V蹤��6��W7WG&薮2��VR�綏����&W6V蹤���6�FｦsVW2���&��6�8��)&�

de vinculos, o que dificulta ou mesmo nao da condigao de acesso, ocasionando a peman台ncia nas run de usuarios que

apr銃創協m dis血bi○ ○u algum ag重avo ps重qmo0.

/ Usuario A.M.P, desligado deste servi9o ap6s responder positivamente as ap6es de emancipa辞o, segue dando continuidade em

seu atendimento ambulatorial, es偽trabalhando na constr鳴ao civil e mantendo-se em sua residchcia, recebe apoio da equipe

tinica sempre que necessario.

/ No dia 10/03/17 foi acolhido o usuario G.A.S, por solicitapao da ima. De acordo com a mesma neste momento n5o consegue

acolher G. pois apresenta conflito familiar e necessita de tempo para organizar estas quest5es. 0 acolhimento se deu com

prazo estipulado ficando ainda acordado com usuario e ima a necessidade em iniciar atendimento medico para trabalhar as

quest6es do use de飢∞ol･ Us竜五〇 ate o mom弧のn肴o apresen自重esuぬdos que possam n〇億e紬pa財s飢desligamenめe novas

a96鋳e aoo重dos es傷o sendo tmbalhados.

/ Da mesma fbma fbi ac○lhido E･J･S, 00m hist誼c○ de drogadi亨肴o, dem紬da a96es健やp台uticas ∞moめ調a de in健Ⅳir e

auxiliar na conten碑o do uso. Foi encaminhado ao Ambulat6rio de sahde mental, e a regulariza車o de docunentos civil ja teve

inicio.

/ Uma vez por mss ocorre assembleias com os usuarios e com funcionarios, sempre com a finalidade de decidir

democ調ticamen喰a96es e ac○血os na ∞sa.

/ Houve dois desligamento, com o usuario GA.S. o desligamento se deu ap6s interven96es bern sucedidas junto a familia e

ades5o ao atendinento ambulatorial confome fora discutido em seu P賞A couseguindo assim manter sua organiza9肴o e em

consequ台ncia fora acolhido pela im蓋que reside neste Municipio. Ainda, de acordo com a im脅no acompanhamento tあnico

de evolu辞o do usulrio, a mesma relata que G. es偽inserido no mercado informal de trabalho, continua com foco e se mantem

na sobriedade.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　#

/ 0 desligamento de O.J.S. se deu na forma de recambio, confome solicit締o e desejo do mesmo. Seguiu para cidade de

M狐ilia - SP, onde possui掛mili紬es. Us通読o peman∞eu no abhgo no periodo de I I/04/17 a 10/05/17, s帥hisめ五〇 ∞ns協em

HA e重e耽るrio individual en廿egue p紬a oonh∞imento do S重. Secre協五〇 da Assis恰ncia e Desenvolvimen同Social deste

Municipio.

/ As visitas domiciliares ao usuario A.A.P. emancipado do servi?o se d急o de foma permanente sempre com o objetivo de

verificar sua organiz坤ao pessoal, na dltima visita foi orientado a contribuir para Previdencia Social, como foma de garantia

de direito previdenc近rio uma vez que, este se encontra inserido no mercado informal de trabalho.

/ Dando continu上dade as propostas no PIA, o usuario E.J.S. foi orientado a buscar uma ocupa辞o enqrmto aguarda stla

documenta街o civil･ Entretanto o usuario n5o apresenta comprometimento. Diante sun postura novas estra俺gias com escuta

q脚lificada es歯o sendo discutidas e implantadas pela equipe interdisciplinar, sempre preservando a individualidade,

particularidade e trajet6ria de vida do usuario.

/ Usuario A.S.S. evadiu-se do servigo, pemanecendo ausente por varios dias, ap6s sucessivas buscas foi encontrado no dia

1 1/04, acomido novamente e orientado referente a sua falta de comprometimento, visto a necessidades de trapr objetivo e

ap重esen屯営" resu重傷do s.

/ Continuando o processo de emancipa辞o do usuario AM.P., em atendimento foi orientado e iustruido a dar inicio em

contribui辞o Previdenciaria, visto que o mesmo trabalha no mercado infomal. A aやるo se deu pela perspectiva de garantia do

direito previdenciario, uma vez que esta politica que comp6e o tripe da seguridade social 6 contributiva. Referente a

organizapao de vida, usuario fortaleceu suas potencialidades e evolui na constru���FR�ﾖ�薮"�譌fVﾂ�FR��WF�����Vﾒ�6WP

pro∞終o de emancipac5o.

/ As visitas a usu毛ria LAM. aconteeem semanalmente na casa de repouso Viver em mrmonia na Cidade de Jundiai SP, com o

objetivo de acompanhar a adapta鈎o e constru鋒o de vinculos da usutria, ben como 6 feito a entrega de medicamentos,臆fraldas
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e compras diversas de produtos de uso pessoal que s5o solicitadas pela usuaria. A adapta碑o da usuaria segue a contento e a俺

o皿omenめn肴o ap重esentou i巾eroom台ncias.

/ Usuaria VM, contimn a descumprir nomas e regras, evade-se com frequ飢cia pemoitando na rua, que culmina em recaidas.

Apresenta tambem dificuldade em aderir a interveng6es de sねde. Em fragilizados momentos de organiza車o traz o desejo em

se inserir no mercado de trabalho, mas n5o sustenta o objetivo. Sua participapao na oficina com Terapeuta Ooupacional

jg脚lmente nao 6 sustentada, fato que poderia ocasionar em trausfer飢cia de renda com a vends de pegas confecejonadas. Uma

vez diagnosticado este demanda, cabeねum trabalho de rede e politicas setoriais para desenvolvemos es億at6gias de

atendimento a fim de dirimir maiores danos e agravos a s脚condi9為o de vida, que a impedem de usufruir de autonomia e ben

estar.

/ Ap6s evadir-se do servigo por tres dias, o usuario F.C. passou por atendimento, onde foi questionado sobre seus objetivos, uma

vez que如e o momenめn着o apresenめu鳩suぬdo evo重utivo no p重o∞sso de deslig孤enめe autonomia do seⅣi9〇･ Foi dis関心do

seus objetivos tragados no PIA, processo este coustruido conjuntamente com o usuario. Logo retomou o foco. Segue na

perspecdva de alugar im6vel. A autonomia financeira ja es偽garantida.

/ 0 usuario J.RC. participa das atividades na fazenda, com o projeto de economia solid各ria regula皿ente, participa de todas as

atividades propostas na casa, mantem sua organi乙a辞o e as crises de abstinencia sao esporidicas. Por demandas de satde

usuario nao apresenta condi86es de autonomia plena, mas assistido pelas politicas phblicas e trabalho em rede, articulando

sabde e assistchcia, o usuario se mant血em seu projeto de vida ``possivel'', e ten seus direitos assegurados.

/ No dia 02/05/17 foi concluido novo acolhinento, usuario E.S.S. atendido em abordagem evoluiu para condig§o de

institucionali2a倒o, as interveng6es seguem na garantia de direito com regulariza碑o de docunentap5o pessoal.

v, Houve demanda espont釦ea para banho, refei辞o e orientapao social, todos atendidos, confome necessidade expressada.

/ As atividades propostas pela TO neste mes tiveram o foco tamb6m em datas comemorativas, usuarios particlparam de oficina

na preparap着o de chocolate para comemorar a pascoa e para o dia das maes, quadros decorativos es偽o sendo confeccionados.

Te財peuta倒mbem oonc重ui sem紬a血en僚gmpo com usu誼os, a重oda de c○孤ve重sa abo重da飴皿謎div眺os, a健m如ca tern po重

objetivo a constru辞o da autonomia e suas inineras ramificap5es.

/ A tecnica Assistente Social coordena e auxilia educando da area de Servi9o Social, e atendendo a obrigatoriedade da

hstitui辞o de ensino a estagiaria desenvolve projeto com os usuarios sob supervis肴o da侮cnica, neste semestre es偽sendo

desenvolvida roda de conversa com os usu各rios, o tema proposto foi a "Motivapao Pessoal". Ap6s cada apresentap努o a

educando elabora relat6rio com suas perce押6es e 6 feito discuss肴o com sun coordenadora de campo.

/ As assembleias com funcionarios e usuarios foram realizadas nos segumtes dias‥ 06/05 para usuarios e 08 e 15 de Maio para

funcionarios.

/ Rec劃bi〇位ncami血a血e血o e out重os加endimentos pa財i血e財鵬鎧.

/ Aumir Alexandre dos Santos, usuario passou por atendimento e orienta辞o social na casa, sendo encaminhado para Secretaria

de Assist乱cia Social que intemediou e atendeu a solicitapao do us竜rio, o mesmo seguiu com destino a N紬ilia- SP onde

possui魚mjliares.

/ Usu壷o E.J.S. ja nao apresenta abstin6ncias, segue a contento em seu PTA, participa de todas as atividades propostas e sua

saida do servi9o es偽sendo discutida, a garantia de renda 6 objeto de interven辞o neste momento.

/ Para o acolhido J.R.C, o q脚l n肴o apresenta condi96es de emancipap肴o plena, esfa em processo para garantia de Renda, urn

vez que apresenta as condicionalidades para a aquisi辞o do BPC- Beneficio de prestapao Continuada, beneficio este, garantido

pela LOAS Lei Org釦oica da Assist6ncia Social - 8742/93. 0 atendimento com Assistencia Social do ENSS es偽agendado para

31/08/17 na cidade de J皿diai- SP.

/ Ap6s pemanecer d雌sen聞s sem acessar o servigo V.M. busca por intem呼o clinica. Equipe trabalha para atender esta

demanda, entendendo ser intervengao para redu辞o de maiores danos, agravos e situap6es de vulnerabilidade, visto que a

usu各ria n5o permaneee no serv岬｡ e por diversas vezes se mantem no uso por varios dias, ficando em situapao de鵬e risco

social.

/ Conforme ja relatndo a usuaria E.AS.L., nao apresenta per創para emanclpac§o, dentro das preITogativas de Tjp綿ca蜜o dos

Servi9os Socioassistenciais, Resolu辞o n°lo9/2009, E. 6 aposentada por invalidez, n5o apresenta condig6es de autonomia

plena e apresenta regress急o em seu quadro geral de sadde. Necessita de cuidados paliativos em afazeres diarios, auxilio para

s鵬- Seni卵de Qhas Socin註C}?描�T｣�ｿ澱��4�?･0

虫-. Dr. Seぬ壷ao}�V襷W2�8ﾘﾂ��ﾙdC定�&iZﾈ�B�ﾘｾ7&gR�5��ﾒ�4U�｢��8ﾘY4傀0

雷○腿二やll揮$6-押22職務-朗1 Site:蒜&.�鞏yh閏xﾘﾈ尠�)}ｸ/�nﾉ'几�ﾇ8ｨYe�5ｵ��)ﾖ`

四　　　　　　囲



Seryl‘fo de Obras SocjaJs

banho e pequenas caminhadas. A orientap5o 6 que E. possa ser atendida por politicas pdblicas que ofertem equipe da sahde no

mesmo local a q脚1 possa ser ins心血cionalizada.

/ Usuario E.S.S`, acolhido ap6s avalia辞o em abordagem, pemanece sendo atendido diarjamente, ainda apresenta recaidas mas

esti mais organizado e com foco. A busca por familiares foi concluida e o contato ja foi feito com o imao, o qual reside no

estado da Bahia. 0 processo de dooumenta辞o civil teve inicio com t6cnica do CREAS, que esfa dando continuidade.

/ 0 usu5rio AN.V., pemaneeeu intemado para desintox確o, apds see retomo apresentou recajdas, mesmo estando medjcedo.

Retomou ao trabalho e equipe tecnica trabalha com propostas e atividades de reflex各o, sempre pautado em objetivos

concretos.

/ J.C.M.S. que fora acomido para novas interven96es, visto que nao teve exito sua emanclpa辞o, apresentou quadro de

pneumonia, pemaneceu na casa com medica辞o, mas nao evoluiu, sendo necessaria sua intema碑o na Santa Casa, onde

pemanece para cuidados medicos. A equipe efet脇visitas juntamente com os familiares.

/ Atrav6s de abordagem Social a usuaria "Maria'', foi acolhida ap6s passar por avalia辞o medica na Santa Casa e CAPS, a

mesma esta medicada, mas ainda n肴o foi possivel sua identifica辞o. Os trabalhos seguem entre equipe tecnica da casa e do

CAPS para concluir sua identidade, para tanto foi disparado foto da usuaria para outros equipamentos e servi9os de outros

municipios･

/ A.A.P. e AM.P. recebem apolo e acompanhamento t6cnico, sempre que necessario. Pemancoem trabalhando e organizados,

ambos respondem a contento no processo de emancipap5o.

/ As visitas a L.A.M. na casa de repouso acontecem semanalmente, onde 6 repassado a usuaria toda infoma碑o bancaria, visto

que o saque de seu beneficio 6 efet脚do pela equipe tdenica do abrigo, com este valor 6 pago mensalmente boleto com gastos

de L. na casa de repouso. Os gastos s5o de medicamentos para os curativos na pema e compras diversas em supemercado,

confome solicitadas pela usuaria. Neste mss a enfemeira responsavel infomou que foi alterada a medica9ao para a pema e

que urn enfemeiro foi contratado para atender este demanda, foi solicitado relat6rio especifico deste atendimento, bern como

descrimina辞o deste gasto extra. Foi orientado tamb5m que os gastos com L. nao devem ultrapassar o valor de seu beneficio

mensal, salvo紺gu皿e請o ｣ust脆cado c○n血五〇.

/ 0 processo de emanclpa辞o do usuario F.C. foi concluido, usuario ap6s mudan9a de enderego do abrigo, n肴o retomou mais

para pemoitar, este ja com casa alugada, optou porja residirぬ, uma vez que o novo endereap do abrigo 6 distante de seu local

de trabalho. A mobilia da casa ainda nao foi possivel, visto que a disponibilidade dos m6veis depende de doap6es, que ainda

nao foi oportunizado.

/ Ap6s atendimento com tecnica do CREAS e Assistente Social da casa, usu各rio V.S.A, foi acolhido em 12/06/17, seu plano de

a95o se庵desenvolvido mediante estudo de caso e apontamento de suas demandas.

/ 0 trabalho da Economia Solid各ria conta com a particlp軽o dos usuarios‥ J.R.C., A.S.S. e J.G.R que mantem a planta辞o na

horta, cultivo de hortaligas e venda em barraca montada na feira toda quarta feira.

/ Ainda, as atividades extemas com os usudrios, contou tamb6m com a participap為o na Festa da Uva deste Municipio, as peg締

expostas foran corfeceionadas pe]os usuarios na oficina organjzada pe]a Terapeuta Ocupacional.

/ A T紅ica Assistente Social coordena neste momento 01 estagiaria de Serviao Social, a educando atendendo as prerrogativas

do termo de convenio entre Universidade e SOS, participa de todas as ae6es junto com a tinica e organiza o grupo semanal

com os us血rios. Cada semana discute urn tema relevante a garantia de direitos, organiza車o diaria, conviv合ncia em grupo,

respeito ds diferen9謎e preferencias particulares, cultura e lazer.

/ No presente mes o Projeto Novo Caninhar completou urn mss no novo enderego. Assistidos prosseguem em periodo de

adaptapao de maneira positiva, ainda que a nova casa neeessite de alguus reparos e ajustes, em processo de exec岬ao pelos

devidos 6章g着os.

/ A Divisao de Comunica辞o visitou a nova casa nova, fez entrevista com assistidos e publicou na imprensa oficial sobre o

serviap. A16m dessa visita, a casa recebeu funcio血rios da empresa Colep em 29/06/17 e alunos da escola: Novo Amglo

Vinhedo em 04/07/17, ambos com objetivo de fazer doag6es de vestimentas e conhecer o servigo ofertado pela casa.

/ Em rela辞o aos assistidos, equipe t細ica prossegue com o Piano hdividual de Atendimento @IA) de cads urn

/ 0 assistido J. A A. esta em processo de regulariza碑o de sua documentapao. Visto que ten algumas pendencias financeiras

'unto a Justiga'a Equipe Teenica da asa esth buscando `unto a fanilia do assistido possibilidedes e solu:o :arS resolver a
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situapao. A familia pemanece presente, o assistido contin肋com tratamento psiqu迫trico no CAPS e no momento se mos億a

motivado em busca de t脇balho.

/ N. V. es偽na proposta de busca de casa para alugar. Para tal a辞o, es偽com dinheiro g脚rdado para 03 meses de aluguel e es偽

trabalhando em emprego infomal, poiem que o mantem. Es偽em busca de emprego registrado.

/ Recentemente o imao do assistido E.S.S. enviou a certidao de nascimento de E., portanto deu inicio a confec蜜o dos

documentos do assistido, possjb班tando assim o prcusegumento de seu PEA

/ 0 assistido G.V.S. foi acolhido a pedido da assistente social rmgarete, uma vez que o assistido passava por q旧dro de

pneumonia. G. segue com objetivo de cuidar da satde, ben como angariar fundos atrav6s de trabalho infomal para retomar

p紬a魚milia em Rezende伸す.

/ 0 assistido E.J.S. apresentou comportamentos agressivos e desrespeitosos com demais assistidos e funcionarios da casa, sendo

necessaria revisao de seu PEA. Contudo, com a a碑o o usuario melhorou sua postura. Es偽trabalhando em emprego informal e

reforgando vinculos com filho que voltou a morar na cidade.

/ A.CA es偽em acompanhamento medico. Usuario apresenta dificuldade de emanclpapao no momento por quest6es de sa心de.

Sera necessaria cirurgia do cora碕o, agendada para 1 9/07/2017. Concomitante,患z acompanhanento da diabetes e trata com

neurologista, clinico geral, gastroenterologista e fisioterapia.

/ A assistida EAS.L. es偽passando por exames, cousultas m6dicas e frsioterapia. S脚sabde es偽apresentando piora e assistida

es偽necessitando de cuidados cada vez maiores, haja vista que a mesma n都o consegue mais realizar ouidados de higiene

bdsicos. A familia foi acionada, poiem nao apresenta condig6es de supnr as necessidades que a assistida apresenta. Sendo

assim, E. aguarda parecer medico para possivel trausferencia para servigo que atenda suas necessidades.

/ Foi realizada reuniao junto ao CAPS para decidir interven96es com a assistida V.M.S. Ficou acordado de que a assistida

passafa por acompanhamento psiquiatrico e, se a mesma nao responder o tratamento, seねconsiderada a possibilidade de

in僚ma碕o.

/ J.G.R. foi re-matriculado no EJA Segue com o foco de al魚betiz細ro. Continua em acompanhamento no CAPS e es偽sendo

trabalhado com o assistido a reestrutura辞o de vinculos familiares.

/ A assistida M. C. G., ap6s uso de medicamento psicoativo prescrito por psiquiatra do CAPS recobrou lembrangas e foi

possivel量o∞1iz調m皿icipio de o｢igem - F脇nc○ぬRocha. Houve oon融o e廿a屯tiv謎c○m a c○○○denado財E量aine do CREAS

de Franco da Rocha e em 04/07/17 usuaria foi recambiada para o abrigo do local, ficando aos cuidados de Nedina, Diretora da

Pr〇時o Especial de F則c○ da Rocha.

/ Assistidos E.J.S., A.S.S., A.N.V. e J.A.A foram acompanhados em busca de trabamo no municipio de Louveira, ben como

nos municipios vizinhos, a宜m de劃pli紬opo血idades.

/ J･良C･, A･S･S･ e J･G･R c○nt血uam seu t重ab拙o na言c○nomia Solid毛玉a･ Tern c○mo c○mp重omiss○ ○側idado com a ho鴫na

Fazenda onde 6 desenvolvido o projeto, trabalham na feira de quarta-feira e participam de reuni6es semanais. AS.S. es也

des飢volvendo ho血的a仙al casa, pa掲龍山重o oonsumo dos assistidos.

/ Os assistidos A.AP., A.M.P. e F.C. reeebem pemaneeem trabalhando e organizados, co血do continuam sendo

acompanhados pela equipe tinica da Casa. Tamb6m acompanhados pela equipe tinica pemanecem a assistida L.AM, a

qual es偽em uma casa de repouso; o assistido S.G.C., o q脚l es fa na Santa Casa para tratamento de tuberculose; e o assistido

J.C.MS., que em 1 1/07/17 foi transferido da Santa Casa para hospital em S5o Bemardo do Canpo, refe貢encia em tratamento

de tube鳩ulose.

/ Uma vez que varios casos de tuberculose foram coustatados, todos os usuarios da casa, bern como todos os funcioharios,

foram submetidos a exame de escarro e raio-x, sob os cuidedos do Dr. Arthur, infectologista da Unidade de Sabde Dra.

Lucil孤e Mos∽ Melin (CSⅢ).

/ Durante o presente mss A.N.V. buscou casa para alugar e no dia 26/07/2017 efetivou mudan鱒. 0 SOS auxiliou com a do姉o

de m6veis e a equipe teenica acompanhou todo o processo. 0 assistido foi referenciado no CRAS Santo Ant6nio, bairro onde

se localiza a residencia alugada. Equipe T鹿nica prossegue acompanhando o mesmo com visitas e contato com patrao de A.

/ Os assistidos AS.S. e G.V.S. iniciaram trabalho na Cooperative de Reeidagem, seguem com vistas de em紬cipa蜜o. Embora

esteja na Cooperativa, A. S. S. continua enviando curriculos, em busca de emprego formal.

/ E.J.S. esth trabalhando em uma obra como servente de pedreiro ha urn mes. Esth em busca de casa para alugar, portanto sera

emancipado em breve. Continue mantendo born contato com o filho, fortalecendo e mantendo vinculos.
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/ A.C.A. e E.AS.L. esfao fazendo os devidos exames e tratamentos de satde. AC.A. es偽em vias de uma cirurgia no cora辞o,

para colocar ponte de safena. Aguarda resultados de exames para ser encaminhado ao procedimento. E.A.S.L. continua

realizando diversos exames para urn diagn6stico preciso. A16m das quest5es de sabde, E.A.S.L. fo=evada para vishar o pal,

bem como recebeu visitas da irma mos finais de semana.

/ Os assistidos J.C.MS. e S.G.C. pemanecem intemados, tratando a tuberculose (TB). 0 imao de J.C.MS. 1igou por dun

vezes na Casa de Aco肌ide, poiem foj orientado que o mesmo co加inua sob oujdados medicos. De劃ais assistidas de Casa, ben

como funcion紅ios, efetivaram exane de TB e foram avaliados por Dr. Arthur Colussi, o q脚l infomou que nenhun exame

deu positivo, devendo鼠c狐ate鵬os pelos p重6Ⅹimos 05 anos ∞鵬調es, uma vez que a doen9a pode se m劃鴨st狐no pe五〇do.

/ Foi efetivado o Cadastro bnico do assistido J.A.A. A data de nascimento no CPF do assistido foi devidamente corrigida e o

titulo de eleitor depende de liberapao da justi9a para ser regularizado. As pendencias judiciais aguardam decis5o do juiz sobre

a forma como sera feito o pagamento da multa que J. ten pendente.

/ Os assistidos J.R.C. e J.G.R contin脚m participando da Economia Solidaria. J.R.C. es偽fazendo academia no Centro de

Reabilita辞o por orientapao medica e no dia 3 1/08/17 faねpericia no ENSS para avaliar possibilidade de Beneficio de Presta街o

Contin脚da q3PC). J.G.R. esta frequentando o Ensino de Jovens e Adultos a3JA), fato que es偽sendo de grande import組cia

para sua reinser鋒o social. Es偽buscando emprego e contin脇seu tratamento no Centro de Aten辞o Psicossocial (CAPS).

/ Os assistidos JAR. e V.M.S. estao enfrentando dificuldades em se manterem abstinentes. Ambos est5o sendo acompanhados

pelo CAPS, entretanto n肴o conseguem participar integralmente do Plano de Tratamento Singular�E2���&���7F���Vﾆ��4��2�P

nao mantem frequchcia de pemoite na Casa de Acolhida.

/ 0 assistido E.S.S. foi desligado da Casa de Acolhida ap6s inbmeros epis6dios de agressividade e ameaやcontra outros

assistidos. Foi encontrada ama branca junto ao mesmo e foi neeess急ria a interven辞o da Onda Municipal. E. segue sendo

assistido pela equipe tdenica da Casa, porem nao apresenta objetivos de vida nem tampouco da condi96es de atendimento, uma

vez que persegue assistidos da Casa na rua e faz ameaやs a funcioharios.

/ Em 06/08/2017 foi realizada a Festa Junina da Casa de Aco血ida, onde al6m dos usuarios, participaram fam描ares e

funcionarios. A festa contou com doa辞o de com6rcios locais, bern como foi preparada pelos pr6prios assistidos em atividades

健のpeu心∽S.

/ No dia 07/08/2017 iniciou em Jundiai curso para cuidadores, fomcoido pelo SOS, onde todos os funcion誼os que exercen

essa飢n9肴o宣b励血c○nviゐdos a pa血cipa｢. A equipe fbi dividida em duas, e es僚o pa血cip紬do junto ∞m a equipe de Ju皿diai.

A pr6xima tuma iniciaぬem 21/08/2017.

/ As assembleias com assistidos e funcion誼os, reuni6es de equipes continuam com regularidade e as pautas s着o sempre

at脚lizadas confome neeessidade do momento, sempre construidas com

/ No corrente mss houve quatro inser確es no servigo e tr6s desligamentos. 0 assistido E.J.S. reatou vinculos com a ex-esposa e

junto com ela alugou uma casa, onde hoje mora com a mesma e com o filho. 0 SOS doou os m6veis neeess紅ios e a equipe

俺cnica acompanhou todo processo de mudanga, bern como contin脚no monitoramento do assistido.

/ O.R.A.J. 6 urn migra加e que chegou em Louveira emj斑o de 2017. Fo誼serido no servl印dia 21/08/201 7, com a proposta de

juntar o pagamento provindo de urn trabalho infomal para alugar uma casa. Entretanto, teve recaida e foi cond雌ido ao

servi印de satde, onde evadiu-se. Retomou a Casa em 04/09/201 7, solicitando apenas seus documentos para seguir.

/ 0 assistido S.G.C. teve alta do Hospital Sao Vicente (Jundiai-SP) em 13/09/17. Foi conduzido a Santa Casa e, visto que saiu

com dreno no pulm各o, foi transferido para urn servi9o de satde, sendo desligado da Casa de Acolhida.

/ J.C.MS., que apresentava condi辞o sememante a S.G.C. contin脚intemado em hospital pr6prio para pessoas com tuberculose.

/ A.A.P. retomou ao Servi9o ap6s perder o emprego e sofrer uma recaida. Para preservar o assistido e evitar o regresso do

mesmo a sit脚辞o de rua, a equipe tdenica achou adeq脚do acompan脆-lo dentro da Casa. 0 assistido foi iuserido na Economia

Soliぬria, junto com J.G.R e J.R_C.

/ Os assistidos EA･S･L, A･C･A e J･良C･ p○○sse即m ○○m seus調也m孤tos c○血nuos de sa関e.

/ A.C.A. e J.R.C. es僚o em processo de solicita辞o de Beneficio de Prestap5o Condnuada (BPC). A.CA, qundo for

contemplado pelo BPC conseguira errmcipa辞o.

v’ Ap6s necessidade de interven辞o do SAMU em abordagem social, foi possivel acolher o assistido E.U.P., o q脚l, por

仕組stomo psiqu融ric○胎o pemitia os側めdos. Desde o血icio dos nossos調b拙os deねordage肌social患ziamos

atendimentos, mas sem sucesso de aproxima�����2�Vﾒ�F��2��2�fWｦW2��VR�f�&���&�&F�F��W7F�f��也F��6�F����"��76��F�
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Servifo de Obros Soclols

impo船ncia da a蜜o em conjunta com outros equipamentos: ap6s a desintoxicap肴o e reorganiza辞o do assistido, este foi levado

para o Abrigo em condi96es adequadas para atendimento, e desde enfao es偽acolhido na casa. A equipe do CAPS fez visita a

Casa, consultou o assistido ej鉦niciou tratamento medicamentoso. A TO realizou visita domic消ar na casa da ex-esposa.

/ J.A.A. tamb6m foi atendido pela equipe do CAPS na casa. A16m do acompanhamento da salide, es偽no aguardo de vaga na

Reciclagem, onde fez entrevista. A.S.S. e G.V.S. continuam trabalhando na Reciclagem, por6m estao em busca de emprego

騰gまsめdo pa励pod餅e調se e耽狐c重pa農

/ 0 assistido J.A.R teve seu Plano de Tratamento Singular (PTS) proposto polo CAPS revisto, portanto es偽indo ao CAPS

todos os dias. Reconhece a necessidade e vai por vontade pr6pria. A assistida V.M.S. por sua vez nao es偽conseguindo se

manter no seu tratamento no CAPS, ben como passa dias fora da Casa, fazendo neeessaria revisao das estrat6gias junto a

mesm.

/ J.G.R. contin脚evoluindo para sua emancipap5o, participando do EJA, CAPS e Economia Solidalia. Es偽em busca de

opo轟皿idad憐no me重cado de t財ba賞ho.

/ L.C.S. foi acolhido ap6s desapropria���F��盲gfVﾂ��VR�ﾖ�&�f��Vﾒ�ﾆ�fV�&���W7F�f��FW6Vﾗ�&Vv�F��R�6�&WR��W&F�0

significativas no ano passado, fazendo-se necessまrio o acolhimento. Entretanto, na pnmeira semana no servi9o, conseguiu

emprego e segue para emanclpa辞o e reinser車o na comunidade.

/ 0 assistido W.C., o q脚l ja fora acolhido na gestao anterior, estava estabelecido no bairro Santo Ant6nio, porさm, por falta de

emprego nao teve mais condic§o de custear a casa que alugava. Foi

/ Acolhidos temporariamente:

/ Claudio Roberto Batista Franco - 22/08/2017 a 24/08/2017 - itinerante, acolhido por dois dias, seguiu para Minas Gerais,

onde oonsegmu廿abalho.

/ Cleber Rodrigues da Silva - 1 1/09/2017 a 12/09/2017 - itinerante, acolhido por uma noite, seguiu para casa da mae

/ Durante o periodo, foram realizados dois novos acolhimentos. J.C., 25 anos, municipe de Louveira/SP, esteve fora da cidade

por uso abusivo de substancias. Retomou com o objedvo de se tratar e reinse呼o no mereado de trabamo, entretanto por

∞n飢tos紐nili紬es, n肴o pode ser aco肌ido na ∽saぬm肴e (也mbさm m皿icipe de Louveim). Foi devida血餌場ac○lhido e

inserido no servico de s誼de mental, bern como es偽no processo de provid6ncia de segunda via de documentos pessoais.

R.AM., assistido acompanhado pela abordagem social demonstrou prop6sitos e foi acolhido. Passou em atendimento no

CAPS para tratar questao do alcoolismo, foi agendado Cadastro Unico (Cadunico) e data para retirada de segunda via de

documenめs.

v’ A.S.S. e G.V.S. estavam trabalhando na Reeiclagem. Entretanto, por reeeberem valores baixos e que variam de acordo com a

produ碑o, n昌o conseguiram se emanclpar do serviap. Est5o em busca de trabalho registrado. Uma vez que J.A.A., nao pode ser

insehdo no鵬e調ado fb皿al per p賞oblem謎c○m docume鳩車o (ques僚o judicial),餅〇億的do Ⅵga na Recidagem e o mesmo

aceitou. Tal emprego auxiliou em sua auto-estima.

/ 0 assistido J.C.M.S. continua sob cuidados medicos no Hospital Sao Camilo Leonor Mendes de Barros, situado em Campos

do Jordio, tratando tuberculose. Os assistidos A.C.A e E.S.L. famb6m seguem em tratamentos de sadde, po重さm sem

necessidade de intemap各o no momento. A.C.A aguarda cirurgia do cora確o, a ser realizada no Hospital S5o Vicente em

Jundiai. A assistida E.S.L. recentemente foi diagnosticada pelo neurologista com doen甲degenerativa nos nervos, provindas

do tempo em que foi alcoolista, poiem sem possibilidades de tratanento medicanentoso, apenas fisioterapia.

/ E.U.P. es偽progredindo nas atividades de terapia ocupacional, realizadas na Casa de Acolhida. 0 mesmo esta medicado,

acompanhado por psiquiatra do CAPS, possibilitando a segunda via de RG do mesmo.

/ Os assistidos J.AR e V.M.S. contin脚m sendo assistidos pelo CAPS, porem no momento nao apresentam grande avanap.

V.M.S. es也no ag脚rdo de intema辞o, visto que devido a fuse compulsiva, es偽com dificuldade para aderir o tratamento

mbu血のhal.

/ Em vias de emancipa碑o estao os assistidos L.C.S. e W.C. Ambos estao trabalhando e em busca de casa para alugar. L.C.S.

tem mantido contato com a filha que es偽sob guarda da madrinha da mesma. W.C. esta retomando vinculos familiares.

/ Os assistidos A.A.P., J.G.R. e J.RC. continuam no projeto de Economia Solidfria, e nesse momento injcjaram o c融vo e os

cuiぬdos com a ho血na Casa de Ac○肌ida, onde oonstⅢi卿mais dois c狐tei調s･ Todos p統sam por seⅣi9o de Sa同e Men血

e respondem bern ao tratamento. A coorderradora e a professora da escola em que J.G.R. estuda solicitou reuniao

sos -s鯖撃O de ohas soci壷5 c}T}絢9§寝s§ c的出�
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Se/yjfo de ObJas Soci‘ai‘s

da Casa e equipe do CAPS para melhor compreender as neeessidades do assistido, portanto no presente m6s essa reuniao foi

e鰐tivada.

/ As assembleias com assistidos e funcjonarios, reuni∂es de equipes continuam com regularidade e as pautas sao sempre

at脚lizadas confome neeessidade do momento, sempre construidas com assistidos e funcionarios. A equipe teonica es偽no

preparo de atividades de couscientiza碑o para Campanha Outubro Rosa.

/ No conente m徳houve novas inser�W2�FR�W7V�&薮2�R�F�2�FW8�ｦv�ﾖV蹠W2��$2�2����6�v����6�����fG2�FR�6��ﾖVF��FP

Abordagem Social. Foi acomido como medida de emergencia. Veio do Rio de Janeiro, com objetivo de buscar novas

oportunidades. Entretanto, optou por retomar para familia e aguarda libera辞o de verba para passagem de retomo para o Rio

de Janeiro. W.S.P., municlpe, teve conflitos familiares por uso compulsivo de drogas. Reeebeu acolhimento para

fortalecimento de vinculos com a familia, e foi inserido em tratamento no CAPS.

/ Referente aos desligamentos, o assistido J.C. solicitou seu desliganento. Optou por morar com amigos e fazer trabalhos

infomais. L.C.S. emancipou-se. Comegou a trabalhar e foi morar com urn primo.

/ 0 assistido RA.M. conseguiu urn emprego junto ao antigo empregador. Inicio o trabalho, poiem contin脚no tratamento do

alcoolismo. A16m dessa ocupa辞o, participa das atividades de terapia ocupacional (TO). G.V.S. estava em busca de emprego e

recentemente foi seleeionado em uma entrevista. Entregou documentos e fez exame medico, aguarda resultados para iniciar o

trabalho. W.C., continua em busca de emprego. No momento, apresenta dificuldades com alcoolismo, porch foi inserido no

Serviap de Sahde Mental, para tratamento.

/ V.M.S. e J.A.R. continunm em tratamento no CAPS, porem no momento nao apresentam evolu車o. Foi solicitado intemap5o,

飢con億am-se no agua重do.

/ J.A.A. pemanece na Reciclagem e a ocupapao tern pemitido que o mesmo desenvolva organiz即ao. Entretanto, devido a

deficichcia na pema, a equipe t6enica es偽nas tratativas para o BPC. J.R.C. encontra-se no mesmo processo, e ten como

ooopa9肴o no mom蝕めa Ec○nomia So量i必ha. J.G.R.紬bem se ocupa oom a巳00nomia Soli批正a. No mom餌的, es偽

retomando v血cu重os com os魚mi宣ia重es.

/ 0 assis心do E･U･P･ tern respondido ben a TO, pa血cipando oom assiduidade nas atividades p重opost謎pela T･0･ e pda

psic6loga. Auxilia na horta�6�����6�芳�&��陳�f�｢�G&�F�ﾖV蹤���&���7F���Vﾆ��4��2�R�7&薮R�f匁7Vﾆ�2�6����W�V��R�F��6�6�
de Aco皿ida.

/ A.A.P. foi diagnosticado com tuberculose. A sadde nao detectou necessidade de intema辞o, portanto o assistido es偽fazendo

seu tratamento na Casa de Acolhida. Foi devidamente separado dos demais. J.C.M.S., por s脚vez, contin脚intemado em

hospital pr6prio para pessoas com tuberculose, com possivel alta em Janeiro/20 1 8.

/ E.A.S.L foi diagnosticada com doenca degenerativa, poiem ainda consegue manter auto cuidado. Reeebe devido

ac○mp紬ha血enめdo neu調logis屯da sa心de m皿icipal, ben c○moさauxiliada pelos cuidado重es da C謎a de Ac○肌ida. A.C.A.

aguarda cirurgia do cora辞o e es偽em processo para aquisi碑o do BPC. Enquanto aguarda, A.C.A. participa das oficinas de

MDF e auxilia outros assistidos na confea辞o de pegas.

/ Em novembro os assistidos particlparan de oficinas promovidas pela T.O. e pela ps謝oga para con接辞o de pegas de natal,

as quais foram vendidas na Feira da Solidariedade no Centro de Jundial no dia 11/11/17. Os assistidos AC.A. e R.A.M

trabalharam na feira, assistidos pela T.O.

v’ As Assembleias com assistidos e funcionalios, reuni6es de equipes contin脚m com regularidade, a

/ Usuえrio W.S.P, foi acolhido via demanda espontinea, buscou por atendimento com demanda de sabde para tratamento de

depend台ncia quimica, relata ser municlpe com familiares na cidade sendo que os vinculos est5o fragilizados decorrentes das

condig6es do usuario. Foi acolhido e encaminhado ao Ambulat6rio de Sabde Mental para avalia辞o e para 2° via de s脚

documenta辞o civil. Manifestado desejo para mercado de trabalho e foi encaminhado para trabalho informal como ajudante de

pedreiro, mas nao evoluiu, abandonou seu posto de trabalho no segundo dia.

/ R.A.M responde positivamente as ac6es propostas em seu PIA, iniciando trabalho informal no dia 13/11/17 na cidade de

ltatiba - SP, contin脚medicado mas nao apresenta crises cousidefaveis, foi inserido no programa do govemo Federal "Bolsa

Familia". Concluiu a 2° via de documenta���R�f���&W'F��6�F��&�襍W&�����f�����踉�����f��F�F�-�6ｦ�����6���&�6W76��FP

emancipa車o,

了　Usuario J.G.R acolhido em 09/06/16, com vinculos familiares rompidos, fez contato com os im肴os e foi dado inicio na

寧
rec○nst地車o de vinculos.
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/ Pemanece utilizando os servigos na condi辞o de acolhido o usuario J.A da Rつtodavia evade-se com frequ6ncia, pemaneeendo

nas ruas, ben como nao adere propostas interventivas da equipe t6enica do abrigo e do CAPS, passando a maior parte de seus

dias acompanhado via abordagem, recebendo cuidados paliativos e atendimento as necessidedes essenciais. Das vezes que

utiliza o seⅣi9o ap重鏡餅同一se sob e危iめde al∞ol.

/ RR de G, contin脚em comunidade terap6utiea, tern s脇vaga garantida, pois a sua livre vontade em retomo se庵･ dado inicio

ao trabalho俺cnico no sentido de ressoc王ali捌街o, foi inserido no CADUNICO ejf contemplado no prog励皿a Bolsa Familia.

/ Usuario AAP, diagnosticado com TB pemanece com medica辞o sendo ministrada no abrigo, e 01 vez por semana recebe

atendimento cl血ico e ambulatorial no CSⅢ.

/ E.U.P, permanece no abrigo evoluiu consideravelmente, faz oficina de artesanato, participa do grupo de horta, familiares ja

man総m contato com a equipe, dando condig5es de rna possivel reaproxima9各o. Usuario solicita saldas do abrigo, por vez播

重etoma por ∞n屯, demons廿and○ 0 fb血leci皿軸的de vinculos e sentimmめde pe轟encim餌to ao gⅢpo noあhgo.

/ Foi feito Cartao Cidadao e cartao SUS, bern como sera providenciado Beneficios Sociais aos quais atende as

condicionalidades ,

/ Us竜rio J.A.A apresentou sucessivas recaidas e evas5o do servigo, o mesmo reeebe auxilio da familia e esta se prontificou para

uma possive宣in僚Ⅳ餌辞o em intem締o.

/ Iniciou trabalho formal o usuario G.V.S, prestara serviap na constru辞o civil, evoluindo assim nas propostas de seu PEA.

Considera-se ainda as recaidas, situap6es que vein sendo trabalhadas pela equipe tdenica. Usu証o tamb6m foi contemplado

pelo Programa de Transferencia de renda do Govemo Federal, podendo efetuar o saque este mss, mas fa患atuali乙a蜜o de

∞das廿o no CRAS, visto que teve CTPS assinada.

/ Atrav6s do prograna do Govemo Federal, beneficiarios de beneficio social ou eventual, podem ter direito ao conversor digital

e neste m�2��2�W7Y-末�2�6�FVﾗ�ﾆ�F�2�VfWGV�&�ﾒ���&WF�&�F��F��ｶ唯ﾂ�6V襷��W7FW3｢�b�2ﾂ��萪�F��2ﾂ������ﾂ�｢��ﾂ���4�ﾂ���2�2ﾀ

E.A.S.L, J.良C, §endo que J.AA se重ecusou a r鏡ir狐.

/ Relat6rio de abordagem social entregue semanalmente para conheeimento e aprecia9ao do Secret誼o da Assist台ncia Social･

/ Francisco Caio: realizado visitas, e usuまrio compareceu ao encerramento da programap5o da "semana azul".

/ Ademir Mendes pereira: us竜rio man俺m-se organizado.

/ Leila Aparecida Melli: realizado visitas regulares na clinica, bern como o cuidado com as quest5es financeiras e o pagamento

dos gastos ex請as na clinica.

/ Joana Cirino: es偽acolhida na HjpI Born Sanr壷tano, po重em devido ao vinculo com a Casa de Acolhida, vein aos sabados

almo9ar com os assistidos da Casa de Ac○皿da.

/ Robson Roberto de Godoy: continua em comunidade terap6utica. Rcali2ado visita e entrega de cesta bdsica fomecida pela

S∞reぬ丘a de Assist飢cia Social uma vez per mss.

/ Deu-se inicio a confec辞o de enfeites para as festividades de fim de ano, onde todos os usulrios pa血clpam da confec碑o e

d∞ora9ao da casa.

/ As atividades na horta do projeto ECOSOL seguem confome cronograma e crmta tamb6m com es飴gi§rio em agronomja,

vinculado ao NUCCA

/ Equipe Temica do ab正go p狐icipoma cidade de Jundiai皿o dia 2211 I/17 do C餌so Pop de R脚, p重omovido pelo Centro Pop.

/ Em 27/1 1/17 deu-se inicio a semana "Novembro Azul", contando com atividades especiais durante a semana, sendo: Aula de

Forro/Coaching em Relacionanento伽assagem/Organiza辞o Financeira e encerramento com Churrasco.

/ Os preparativos para as festividades de fin de ano foram programados e exeeutados junto com todos os us竜rios, ap5o foi

organizada juntamente com Terapeuta Ocupacional, que desenvolve atividades especificas da area.

/ 0 almogo de Natal ocorreu em clina hamonioso e contou com a participa辞o de todos os usutrios, funcion急rios e gerencia,

teve troca de presentes, organi2ndo como amigo seereto, onde houve a participa95o de todos, inclusive 01 estagiaria de servieo

social. Au6m da troca de presente do a皿go secreto, equ宣pe t壷nica organizou kit presente para todos os usuarios. Para a noite,

o jantar foi servido com o mesmo cardipio especial e foi acompanhado pela TO.

/　Bene鰯cio Eventual Bolsa Fam描a.

/ A inclusao no CAD廿ⅢCO e o deferimento do beneficio event脚l Bolsa Familia neste m6s foi liberado para os usuarios‥

A.AP. e F.C., os cart5es foram desbloqueados e entregues aos us血rios, que apresentam autonomia para recebimento e

圏
cadas録o de senha.
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/　Treinamento de Funcionarios.

/ Nos dias 16 e 17 de Fevereiro, foi concluido o pnmeiro treinamento para funcionarios do SOS. A proposta 6 de 12 encontros

durante o ano, com temas que auxjliem na conduta profissional, motiva辞o, Leis especificas e ambiente organizacional. No

p正mei○○孤con億oめi abo重dado a tem弧∽ sobre T掲balho em Equipe.

/ Nos dias 20/02 e 21/02 foram realizados no abrigo treinamento de Primeiros Socorros para toda a equipe, visando a

capacitapao dos funcionfrios em uma sit脚���FR�VﾖW&pncja. Ainda pens紬do na capac壷晦5o e aten嘩o aos funcjo壷rios foi

鳩ali乙a血nos di謎21 e 22/02, na sede do SOS em J皿diai o se糾ndo en∞軸o de uma p○○g輪鵬車o de宣2, a pales同00m o

tema: "Acolhimento", mais uma vez buscando aprimorar o treinamento dos funcionarios para melhor atendimento e

ent飢dimmto do seⅣ19o, semp重e oomめc○ na melh〇五a c○ntin脚.

/ Ainda, com a finalidade de garantir o cuidado tanb5m com os nossos funcionarios foi disponibili2ndo hoねrio, uma vez por

semana, para atendimento junto com T6cnica Assistente Social, que tern por objedvo neste atendimento identificar possiveis

fatores desfavoraveis no desempenho das atividades laborais. A identifica車o, inicia-se processo de ag6es necessarias dentro

de cada contexto individ脚l.

/ Reali効do assembleias com funcionarios e com usu紅ios com o objetivo de discussao para melhoria das apdes do Servi9o,

dando voz a todos os envolvidos no cotidiano da Casa. Assim toda normativa e decis6es tomadas na Casa ocorram de forma

democratica e responsavel.

/ Rcalizado semanalmente reuni6es缶enicas com a Seeretaria de Assistencia Social para discuss5o de cases. Mensalmente,

reuni6es com a equipe侮cnica do SOS. Semanalmente, grupo de t6cnicos com os usuarios. Realizado atendimento da

Abordagem espontinea tr6s vezes por semana, busca ativa e chamados.

/ Nos dias 28 e 29/03, dvemos na sede do SOS em Jundiai仕einamento de珊ncion誼os com o tema: ``Motiva碕o'', e mos dias

1 7/04 teremos treinamento para lideres de equipe, 1 8 e 1 9/04 segue a program9ao de treinamento de todos os colaboradores

sendo que os tr6s eventos acontecer5o na Fazenda em Louveira, Complexo do Idoso. 0 tema para treinanento seね"PDI-

P重ano de Desenvolvimento hdivid脚l'', trazendo a reflexao de que cada pessoa interprcta e compreende o mundo de uma

maneira particular, por isso, existem diferentes opini5es de urn mesmo fato. Essas variaveis se devem ao chamado, sistema

representacional, que s5o os sentidos utilizados para filtrar experiencias vividas e estrutuur nossos pensamentos, influenciando

di重eぬmente na manei掲c○mo mos c○munic劃os.

/ Nesse sentido, se trata de uma ferramenta que auxilia efetivamente no processo de autoconhecimento do individuo, pemitindo

que ele compreenda as raz6es de sun prefer6ncias, comportamentos e modo de relacionar com as pessoas e com tudo que es宙

ao seu redor. Contribuindo significativamente para a memoria de seus relacionanentos interpessoais, urn dos fatores

deteminantes para o desenvolvimento de sua carreira. Seねoferecido urn cafe colonial.

/ Nos dias 1 8/04 e 1 9/04, atendendo as orienta辞o da Tipific坤をo Nacional dos Servi9os Socioassistencial e NOB-RⅢSUAS, foi

promovido treinamento referente ao m6s de Abril para toda a equipe SOS (Jundiai e Louveira), na Fazenda Santo血t6nio,

local cedido pela Prefeitura Municipal de Louveira. 0 tema proposto foi��ﾆ�踉�FR�FW6V軫�f蒙V蹤���W76��ﾂﾕ�D�"ﾂ�6���7F�

por atividades, di胎micas, momento de massagem e ca袴colonjal

/ AI6m de atender as normativas vigentes, o treinamento de funcionむio faz parte do projeto da iustitui辞o e 6 ministrado uma

vez por mss. Os temas abordados s5o cautelosamente disoutidos a partir do levantamento de demanda das equipes a tem釦ica 6

abordada na foma destes encontros, tendo como objetivo a melhoria continua na prestapao dos servi9os promovendo as

n∞∞s誼as ad印ua96es em p重o∞dimenめs intemos.

/ Em Jundiai o tema da palestra deste mss foi "Acolhinento para Usuarios de Drogas Psicoativas", com palestrante trabalhador

do SUAS, Cousult6rio de Rua, serviap prestado no Municipio de Jundiai - SP. 0 evento ocorreu nos dias 05 e 06 de Junho.

v, No dia 21/08/2017 iniciou em Jundiai a segunda turma do curso para cuidadores, fomecido pelo SOS, onde todos os

funcionarios que exercem essa fun辞o e nao participaram da prineira turma foram convidados a participar,

/ 0 SOS es自promovendo as T6cnicas e Lideres de Plant5o treinamento de lideran鱒, o qual ocorre a cada 20 dias. hiciou-se

tamb6m urn Workshop onde no prmeiro encontro foi construida a Mssao do SOS "Acolher e despertar a esperan9a,鵬

pessoas em situa街o de frogjlidade sooial, de forma humani2ada.", e mos pr6xinos Workshop ser5o construidas os va]ores e

visao da Organiza車o.

/ 0 SOS promoveu as Tecnicas e Lideres do Planfao treinanento de lideranea, o q脚l ocorre a cada 20 dias. Neste M6s foram

mais dois encontros e a conclusao da constru辞o da "Missao, Visao e Valores''do SOS.

事
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/ Acolhidos temporariamente:

/ Joa脇Cirino pemaneceu na esa de 09/03 a 22/03/17, seguiu para casa de repouso.

/ Maria Naiara dos Santos Silva pemaneceu de 06/03 a 08/03/201 7 evadju-se antes das interveng6es tinicas seTem concluidas

em seu atendimento com a tecnica do CREAS, a qual estava ardculando recambio junto com a familia desta usuaria. Em

abordagem nao foi identificada a usuaria neste Municipio.

/ Joana cjrin叶acolhida em 04/05/I 7 ag脚rda tr劃sfe艇ncja p紬a ⅢP1

/ Joana cirincL acolhida em 04/05/17 transferchcia para ILpl em 31/05/17.

/ Maria - em processo de identifica���6庸鳴�ﾒ��汀�b���p

/ Maria Gomes Costa - acolhida em 09/06/17 e recambiada para municipio de origem (Franco da Rocha) em 04/07/201 7.

/ Vanderlei Luiz - 04/08/17 a 07/08/17 - vindo de Campinas, seguiu por meios pr6prios para Comunidade Terap6utica em

Salto/SP.

/ Silvana Aparecida Bensabati Gomes - 11/08/17 a 12/08/17 - vinda de Vinhedo, seguiu por meios pr6prios para casa da m肴e

em Piracicaba/SP.

/ Edson Caetano da Silva e Francisco Gomes Pereira - 22/09/2017 - itinerantes, vindos de Campm雅com destino a S肴o Paulo.

Fomecido banho, roupas e jantar.

/ Rodrigo Alex de Oliveira - 26/09/2017 - vindo de Jundiai com destino a comunidade tera辞utica. Fomecido banho e

狐imen呼o.

/ Luis Gonzaga da Silva Pinto - itinerante, vindo de Braganga Paulista. Auxiliado com banho, roupas, cobertor e alimenta碑o.

/ Amarildo da Silva - fomecido banho, roupas e alimenta碑o, bern como atividades na Casa de Acolhida todas as vezes que

usuario comparece.

/ Denis Gomes - denanda espon偽nea, veio de Campinas, com demanda de passagem para S肴o Paulo, a fim de diminuir trajeto,

nao apresentando destino final nem sua finalidade, orientado a seguir por conta.

/ Luciano Lacerda, em companhia de Denis com o mesmo prop6sito, recebeu atendimento social com a mesma orientapao.

/ Everaldo Santana de Sour, foi acolhido por uma noite, seguiu antes do atendimento tecnico.

/ Osmar Rodrigues de Almeida Jt皿ior compareceu ao abrigo para higiene pessoal e alimenta車o, evadiu-se antes do

atend imento tecnico.

/ Elizio Pires de Queiroz Junior, ap6s atendimento俺cnico recebeu orientapao para retomar ao municipio de s肋refer6ncia, nao

sendo vis脚lizado em abordagem mos dias posteriores.

/ Adalberto Marcos da Silva - itinerante vindo de Sao Paulo com destino Ribei庵o Preto. Fomecido banho, roupa e alimenta辞o.

Seguiu por conta pr6pria.

/ Ana Lucia da Silva e Ademar Vieira da Silva - casal de idosos vindo do ABC Paulista, com destino a uncAMP. Caritas

Louveira fez o atendimento e solicitou pemoite para os dois, a q脚l foi fomeeida.

/ Dimas Adair da Silva - fomecido 01 pemoite, seguiu para Campmas por meios prdprios.

/ Pedro Rainundo dos Santos - fomecjdo 01 pemoie, seg叫u para J皿djaf.

/ Valdecir Alves da Silva - fomecido pemoite durante o final de semana a pedido do CAPS de Louveira. Posterior seguiu para

S為o Paulo, onde e re危renciado.

/ D孤is Gomes e Luciano La∞rda - a健ndime調o social･ Se糾i財m p狐a Sao Pau宣o por meios pr6prios･

/ Jos竜Silveira - fomecido banho, roupas e passagem para Campinas (custeada pela Sum), confome solicit締o do usuario.

/ Samuel de Sou穏- fomecido banho, roupas, aliment締o e passagem para S急o Paulo (custeada pela SM血S), confome

solicita辞o do usuario. Foi levado a esta辞o ferrovi鉦a de Jundiai por carro da iustitui辞o.

/ Henrique do Nascimento Lopes - atendimento social. Seguiu para Campmas por conta pr6pria.

/ Alexandre da Silva - vindo de Vinhedo, sem destino especifico. Fomecido banho e alimentap5o.

v’ Miqu6ias de血drade Santos - acomido por t脆s dias para ag脚rdar passagem para Mossor6EN (custeada pela SMAS).

/ Amarildo da Silva - fomecido banho, roupas e alimentapao, bern como atividades na Casa de Acolhida. Usuario esti sob

acompanhamento da Equipe T缶nica deste servjap.

穎【
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Recam心iol嶋田血血amen同e ou億os a書endi血e皿的s寄a議if血e輪nte§.

/ Jo如Bahosa dun Santus Filho - buscou por atendimento de neeessidades bdsicas. Foi atendido com banho, troca de roupas e

alimentapao. Onentado sobre a finalidade do servigo.

了　Roberval de Siha Coma - atendimento social (dem紬da eapontanca), orienta街o, oferta de banho e a庇nenta碑o na

血sti血i碑o.

/ Robson REerto de C闘oy - buscou o serviap com o desejo de internapfo no dia 24/05/17, foi encaminhado ao CA鵬p捌

acomimento e intervengoes necessarias. Em 25/05/i 7 concordou em ir para uma comunidade, foi cond雌ido peia Assistente

Social da casa, onde pemanece acompanhado pela equipe local e tr轟cos do abrigo, com a finalidade de observar sua

evolugfb.

/ David Erick Panisa - necessidade de acothimento, natural de Vinhedo, relata desafctos na cidade e tanb6m no municipio de

Jundiai. Passou por atendimento e foi orientate das condicionalidades para acomimento, bern como orientade a buscar

serviaps em municipios ｡ue nib lhe confira iuse糾ranca, confome troue em s脚fala. Segriu por meios pr6prios.

/ Jefferson Camango - solicita acolhimento, relata tor familiares no municipio. Orientado sobre condicionalidades para

acolhimento, buscar por acolhimento患miliar e apoio tinco no CRAS.

/ Asistidos emancipados aconxpanhados pela Equipe Tinica:

/ Francisco Caio: realizada visita demiciliar. Assistido es偽morando com a fam航a no baim Santo Anめnio e contin脚

億aba宣h紬do no F則go Tonho.

/ Ageu Alves P蹄eira e Ade読Mendes Eel-eii-a. assi諒dos ccin`竜山-n Ju-abalindo com e叫i.eiie壷i Jurah品iiu Hoiei Sa庇

Monica. T轟uca Assistente Social acompanha pagamento de previdchcia social dos mesmos. Ambos residem no bairro Santo

Ant6nio.

/ Leila Aparecida Mem: realizadas visitas regulares na c杭ca, bern como o ouidado com as quest6es financeiras e o pagamento

dos gastos extras na clinica.

/ Jos6 Maria Alves: houve contato rermte com assistido via internet. 0 mesmo relata estar bern e tendo boa convivchcia com a

fam軸ia em Londrinam

/ Francisco Caio: realizada a insere款o do assistido no CRAS Bairro Santo An飴nio.

/ Arfuir Mendes pereira: assistido auxiliade em abertun de conta corrente.

/ Leila Aparecida Melli: realizadas visitas regulares na clinica, hem como o ouidade com as quest6es financeiras e o pagamento

dos g鵜too ext重謎na cl血ic乱

/ Bkha E鰯erめde fry: e露en com蹴idede飴戴p蝕料Foi acenpanheあen Ced蟹缶o鴫bem co撤o en cons融a

medica e exames.

/　Francisco caio: realizada visita domiciliar.

/ AdemirMendes pereira.. assistido aux轟ado com canさda previd鉦cia social

/ Leila Aparecida Melli: realizadas visitas regulares na clinica, hem como o ouidade com as quest6es financeiras e o pagamento

dos gastos extras na clinica.

/ Edivon de Jesus santos: doada cama de casal para o mesmo.

/ Jo鵬Calixto Pazdiora: entregue docunenta鄭〉 para o assistido retome para fam皿a.

/ Robson Roberto de Ouy: solicitada segunda via de car節o cidadio de assistido.

/ Francisco Caio: realizada visitas, ben como plan匂amento de gastos auxiliade pela T.O.

/ Ademir Mendes pereira: assistente social realizou agendamento para buscar o kit digital.

/ T�ｽ���UI{���ﾖVﾆﾆ停�&V�ﾃｳv�F�2�fｧ6悠4�&Vv椿免�&W2����bﾄ冑��ﾂ��ﾙ$�ﾖ����6ﾂﾔ���ｿ�6����倬�7F�W2�f匁�$�V�.4ｦR�����v�ﾖV蹤�

dos gastos extras na clinica. Foi trazida a Louveira pela equipe tinca da Casa de Acolhida para f渡er 2a via de RG, tratativ謎

banc誼as e atendimento com clinico geral que a acompanha.

/ Joana Ciriro: es偽acolhida na ILPI Born Samaritano, porch devido ac vinculo com a Casa de Aco蝿da, ve棚cos saados

almoqu com os assistidos da Casa de Acolhida.

Robson R同erto de Godoy: continue em. conunidade terap釦tica. Realizada visita e entrega de 02 cestas bdsicas fomecidas

閣
pela Secretaria de Assis侮ncia Social.
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Atividades Extemas

/ Terapeuta Ocxpacional fez atividade extema con usu餌os, foram conhecer a Exposi9急o Ccvestigios", no teatro

Polytheama em Jundiai, para esta atividade houve a adesao de 04 usu証os, sends: J.RC., J.C.P., J.G. e J.A.

/ No corrente mes, mos dias 20 e 21 de julho de 2017, occ調ou a Conferencia Municipal de Assist釦oia Social. A16m

da Equipe T6onica, estiveran presentes os assistidos J.G.R, J.RC., G.V.S. e J.A.R.

/ Na semana de 23 i 27 de Ou鳴bro de 2017 foi realizads na Casa de Aco亜ds a Semana Or血bro Rosa, que contou

con atividades diversas direcionadas a mulheres da Casa, assistidas e frocion紅ias. A palestra de preven蹄o

ministrada no dia 24/1 0/201 7 foi aberta ao p請)1ico e recebeu convidadas do NUCCA e da Seeretaria de Assistf鵬ia

Social.

O憾JE丁ぎⅤ〔〕:

Potencializar o trabalho da assis侮ncia, a medida que seu tr拙o conjunto, ajuda no processo emancipat6rio dos

usu餌us. Fazer atendinento individual ou junto com a assistente social senpre na abordagem psicossociaL vcr o

sujeito em s脚singularidade psiquica e sun relapao com a sociedade. Fazer interveng恥grupal, coordemndo ou

ajndando a coorden叫us血mentalizar os participa血es a processos comunicativos e emmncipat鉦os efetivos, garandr o

protngonismo do usu壷o e a elaborapfo de tina identidade conintalia. Visitas domiciliares, ajudando na leitura critica

do territdrio, das relapdes, des papeis, etc. Articular com a reds. Fazer - leitura do sujeito em s助singularidade

psfquica, dentro do contexto sociocuhial. Ptomover o acesso a rede de qualificap釦profiss土onal com vistas a inchrs獄o

produtiva. Dar suporte aos fimcion鉦os para o correto atendimento e acomimento due usu壷os.

METo関LOG払廿脚A;

O正entacao関icossocial: a orierita好o psicossocial 6 feita tanto de foma individ脇L ou com a presen印de mais algun

membro da equipe t飽uca. Ten como objctivo f- o PEA con o usu餌o, realizando, dentre outras atividades,

anarmese, garmtia de direitos, encan血hanentos para servicos da cidade, orientacao a respeito de trabalho, auxilio na

regular立apao de docunenta辞v, restaun鈎v de vinculo familiar, orientagdes a respeito de metas, disciplina, foco e

financas.

Atividades em grum: Justificativa: tratar questdes relacionadas a enxpregabilidade, planejanento, fallia e tem証icas

escolhidas pelo grupo. M塊odo: `CGnipo de crescimento". Confome Becheui e Santos (2004) relatam, ao longo da

hist6ria, observou-se que mos grupos onde os participantes partiman de prchlemas seme皿antes, ocone uma troca

mht脚de couselhos, direcionanentos, processos de identificap叙o, aceitap豹, apoio e e叩patia. Ou seja, ha皿a cansa

em comun que prapicia un espapo de aux址o m轟uo. Como consequ蝕oin ]6gica, espera-se que o grqu (ben como

cada individuo) obteha tina nelhora shostancial mos aapectos biopsicossociais. Os participantes s欲o esco皿dos

previanente pelo corpo tecnico, colaborando para o crescimento do usu壷o e maior contribui辞o para a analise tec正ca.

0 "Oupo de Crescimento” trata-se de - modalidade grupal desenvolvida pelo psic61ogo Mauro Amatuzzi (2col ),

de forma semi-es調, educativa e cooperativa.

Realizac奮o de assembleia com os usufrios. Justificativa: confome Canapos (201 0) aponta, a assembleia proporciona

un espapo de coninca辞o horiantal entre usu缶os e profissionais, onde 6 possivel reivindicar, sugerir e decidir

conjuntanente, se corresponsab組izando pelo PEA, rotina do serviap, direitos e deveres, nun continuo exeroiciQ de

sos-Ser鴫o de Oha5 Soci護! C撫鍾5$ 95寝s帥0鍋｣S
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cidadania. As assembleias ocorrem na presenやde deis tdenicos da Casa. Ser欲o discutidas melhorias, esclarecimento

score o serv岬o e envolvimento de todos os usudrios.

Atividades extemas com os usuarios: atividades que possan contribuir para a aprapriap欲o de ea囲ps gratuitos da

cidade, seja na pratica de eaportes, 1azer, cultural e educacional. Justificativa: aedes como essa promovem a cidadrnia

do individuo, despertando e expandinde a capacidade de praticar atividades saudiveis; alin de estimular sun

autonomia e, como Quintas (2007) descreveu, a possibilidade de estar in anbiente de vida do individue proporcio脇a

ccrxprcerisあde sua cxistchcia social, concrcta c coxplexa, e pcmitc estimu蛤-1o como siijeito ativo, dentro e fora de

serv重9〇･

Horfrius dos Atendimentus:

Os atendime出cs ace出ecem 2イhor譲ininte孤軍os.

Ro血書a:

Asseio Pessoal: Durante todo dia e a noite

Oficina de Atividedes‥ inicio as O8b30m ate 1 9hoom, de Segmda-feira a Sexta-feira

Despert虹: O皿o重謎

Cafe da Manha: 07h30m

Almogo: das I lh45 ds 12h30m

Jan屯｢･ 1 9h30m

Ceia: 21horas

Recolhinento para o Pemoite ds 21horas e 30 minutos

Ptiblico Alvo:

Nossos atendimentos se restringem a popula辞o em situapfo de rua, 0essoas que fazem das ruas de Louveira sun

moradia). Nossa meta de atendimento 6 de 15 pessoas per noite, variando entre honeus, mulheres maiores de 1 8 anos.

Elas sao aco皿das na entidade e encam血adas para o banho, com todo material necess証o p狐a a higfene pessoaL

recebem a roupa de cama para preparar o leito, fazem as seguintes refeic5es‥ Almo印, Jantar, Ceia e Cafe da Manha.

Os atendimentos sao realizades na Estrada Alfredo Strdelo, 545 Vila Omizollo em Louveira偲p. Estamos instalados

n- chdeara de aproximadanente 1.500 mts2.

FO蘭A DE ACESSO:

Acolhimento seぬpor encaninhamento do CRAS e CREAS do Municipio e tanb6m atrav6s da Abordagem Social, as

demandas intersetorials sao djscutidas em reuniao de rede para os devidos enca皿血amentos.

sos-Smi§o deOhasSocials C京関綿951塙6 0的±｣S
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NUMERO DE ATEND量DOS EM 2017

Rela辞o Nominal dos Acolhidos durante o ano 2017

Ademir Mendes Pere正a

Ad正N皿es Viana

Ad着ia皿o dos Sa皿的s S組va

Ageu Alves Pere正a

A皿to放io C狐重os Å重ves

Edivo皿de Jesus Sa巾os

藍脆as U鮮血e Per壷a (Herc庇s)

Elza Ap狐eciぬめSilva Laz孤i血

Erivaldo So昭a Sa皿めs

Fr狐cisc○ Caio

Genival Viana Sabino

Gi重so皿Alves de Sou乙a

Je狐Alves A血eida

Je餓汀son C劃狐go

Joa皿a C壷皿o

Jonas Calixto Pazdioro

Jose Abdias da R○○ha

Jose Robe請o Cypria皿o

Josc血宣to皿Go皿es Ribきi調

J血io Cesa重Ma請i皿s Silva

L章jla Ap孤ecida Mel宣i

Luis Carlos Souza

Maria Go皿es Costa

Odah Jose dos Sa皿tos

αlando dos S狐tos Memo

○s皿狐Rod正gues de Al血eida Jr.

Robso虹Robe虹o de Godoy

Romulo C怠ncio C孤･ias Pere正a

Romldo Adriano Mciel
Sebas蕗o Galv急o da Cosぬ

Va此er dos Santos Alv穂

Vanessa Mo重aes da Si宣va

Wa糾er Cavalari

Willia血Souza Po請o

Acolhido em 16/05/2014

Acolh土do em 05/01/20 17

A○○血ido e皿17/I I/2016

Acolhido em 13/05/2016

Ac○l址do em 04/05/201 6

Acolhido e皿24/03/2017

Acol血王do合皿1 8/08/201 7

Acolhida e血14/05/2014

Acolhido em 02/05/201 7

Aco皿ido em 26/09/20 16

Aco岨ido e皿27/06/2017

Aco重血jdo em 10/03/2017

Acolh王dQ e皿21/09/2016

Acolhido em 05/10/2017

Aco皿ida e皿04!05/201 7

Acolhido e皿25/05/20 16

A○○重hido 30 ve之e皿30!03/20工7

Acolhido e皿09/1 I/2015

Aco書血ido e耽09/06/2016

Aco皿do (2a vez) em 20/02/2017

Ac○重臆da em 04/05!201 6

Aco皿ido em 30/08/20 i 7

Acolhida em 09/06/17

A○○lhido em 1 1/04/2017

Ac○l血ido e皿1タ/10/2016

Acolhido em 2 I/08/201 7

Co皿u正也de Ter坤怠融ca

Acolhido e皿27/10/201 7

Acol血ido em 09/10/201 7

Acol血do e皿25/02/2014

Acol血ido em 12仰6/201 7

Acolhida em 16/05/2014

A○○重hido e皿06/091201 7

Acolhido em 10/1 1/2017

sos-Ser巾�/���*58�Xﾎﾇ2�8ﾕ5Dｩl域�����6����
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Reeursos H皿重油amo§:

NO ��ﾆ�vﾘ簡ｦﾖ��Q調e. 波(uiN��Cal���盤e雲imede 
Pro鯖ssional �'��2��陪�(ｪﾙ�6��Contrata婦o 

01 ��76�7FV蹤U6�6��ﾂ�01 ��76�7FV蹤U6�6��ﾂ�30h/sem �4ﾅB�

02 ��6�3fﾆ���01 ��6�3fﾆ���30h/’sem 免4ﾉ{��

03 之�6匁�'末��04 磐&譌F�ﾔﾆ芳X��12x36 �4ﾅB�

04 之�6匁�VF薬�05 �7V芳�F�FW2�12x36 �4ﾅB�

05 之�6匁�葷F�ﾖV蹤�ﾂ�02 �6�匁�偬F�2�12Ⅹ36 �4ﾅB�

06 �&�6匁�葷F�ﾖV貳�ﾂ�01 ��W�ﾆ�-ｶFTﾆ儲�Xﾏ��12Ⅹ36 �4ﾅB�

07 �&�6匁�葷F�ﾖV蹤�ﾂ�01 磐��W9*��12Ⅹ36 �4ﾅB�

08 ��Fﾖ匁�9?��F�(ｼｦﾗ�&W6�2�01 �8�ｸ�ｺ&FV��F�DvX�V蹤R�110hs/mss �4ﾅB�

09 嚢ﾈﾇ8ﾈﾆ�VFｦ��01 ��76ｧ7FV蹤T�F�&匁ｧ7G&�F庸R�220hs/m徳 �4ﾅB�

10 彦W&��WWF��7W��6柳��ﾂ�01 彦Xﾞ��WY=D�7W��6柳��ﾂ��30h/sem �4ﾅB�

18 �� ��

Recursos Humanos Estagiarios:

NO 杷�(馥�W�苹j���ｯ�葷�|｢�Grau細§cola富i億盆de ��+&R�Fun確o ���&6�FT�GV�ｹﾆ���

01 �6Xuv当�6�6��ﾂ�Supe五〇rCu重s紬do ��2�Estagiaria �6Xuv当�6�6��ﾂ�

02 ��6�3fﾆ���Supe重iorCu重s紬do ��B�Estagiaria ��6�8�ｶﾆ���6�6��ﾂ�

R∝ursos Humanos P重℃stador de SeⅣico;

NO 杷���W�范9vV�+(ﾈﾂ�輩(YZｧTW68-�,ｷ(唔�8顗墮R�Q調e 波V隕ﾖ��Å重∽deA血a辞o 

01 彦FV譁6�詛�&ﾖ��Ca 菱+8,ﾆ�6��01 ��76W76�&��ﾈﾆf(ﾈﾈ*末6��Administrativa 

01 僥&誚V諞V�&�&ﾈ+7F����7W�Xﾍﾈ�ｨ�6��ﾈｻ踉�01 磐�躙FV韭ｶ��EledcaeHid庵ulica 

Ab rang6nc ia Territorial :

Louveira localiza-se entre dois grandes p6los industriais Jundiai e Campmas, possui mais de 42 nil habitantes. EL varias rodovias

de acesso, esse cenario geografico e grande potencial econ6mico, e de Agroneg6cios, atraem uma populapao de migrantes e

sos-s垂O血Ohass∝壷s c糠関絢95持s6 O胸寝む

.心-. Dr. Set駆虫洗鵜end鋳Sih-a: 5鴇.±雷t血- J血fu SP -髄P: 1鵜O馳綿



Se/yi‘fo de Ob/as Socjais

0 SOS - SeⅣigo de Obras Sociais紐nciona c○mo Ab轟go血st血cio脚l na moぬ1iぬde Casa Abrigo e 〇億時∞ aco皿血e巾o 24

horas. Nossos atendimentos se resumem na: higiene e asseio pessoal, refei辞o, moradia, espa9o de estar e convivio, guarda de

pertences, lavagem e seeagem de roupas, vestuario, seguranca, atendimento social , psicossocial e terap�WF�6�

Atuamos dentro do Municipio de Louveira, serao acolhidas as pessoas encaninhadas pelo Centro de Refer6ncia Especializado de

Assist釦cia Social. A AbrangGncia de atendinento para este projeto se ]inita na cidade de Louveira, pan todas as Pessoas en

Situapao de RE que es偽o em tfausito pelo Municipio, ou abrigada no Abrigo血stitucional.

OR量GEM DOS RECURSOS:

C-R弧rsosEspec輔��6F��W&踟��&��W6V騏ｧf蒙T⑦��7ﾇﾗ)>8ﾝw3｢� 

恥e鰭t冊租M叩iぐipa霊deL伽ve盲ralsp ��#(ｿ��b�

Perfod耽01親側17a31/12姥017-Conv6nio:脱#016-1�FW&ﾖ��F友庸�6�cf譁��

Verba 蕃V譁8���柳FTﾆ�fV�&��Conv6nio02/16 

Governa血e血tal ���ｵFW(ﾈﾆ��F友庸�6�fXﾈﾆ鑓ﾈﾈ�ｳ#(�#��b�

R$の9.072,00 �"Cc湯��s"ﾃ���

RecusoFinanceiro 

{Tota!desR離ursosA+B+C{Or離niza§ao+PrefeituraMunic垂翻deJn融ね榔+Pr職ura 馳直ie主叩霊deLo冊eir鉦sp) Pen’odo:01/鎚/2017a31/12#017 

Verba Governa血e血書a量 亦�X蒭�f芳�FS｢�Municipiode 蕃V譁6��柳FR�Mu血icipiode 
Ju血dia子 肌X葷F����Louveira 

Conve血io 彦W&ﾖ�R�Convされio021重6 

020俄016 �6��&�&�ⅶ��ｲ�宣°Ter血oAditivo 
十 �3�ﾃ�R���

Organiza蜜o 剳xrocesso2夢.S$4- ��ｷﾃ�Ec��土J7&�6W9Mf��-conve皿io皿の 

3/2016 �#�緜�蔦r3��r�2212016 

38,6% 途ﾃrR�22,5% 

R$3.105.495,16 �"C田b紊#2ﾃ#R�R$1200.000,00 �"C#C�����ﾃ���R$699.072,00 

GRAずUⅡ)ADE NOS ATENDⅡⅧENTOS:

0 usuario 6 acolhido com 100% de gratuidade em condig6es de dignidade, tendo sua identidade, integridade e hist6ria de vida

preservada, as instalap5es estao dentro dos pad重6es de q脚lidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade,

segu則9a e c○n鋤簾o.

SOS-§en車o艇O寄as Soci並5 C湘5弼5寝統制鎚｣O

.心-. Dr. Sehas掩o龍e血s Sih.a> 559.in血n蜜t血-九鵬u `SP - CEP: 1握附s却
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DESPESAS DAS A冒量VⅡ)ADES;

Totaldas耽spesas:(Organi捌萌o+PrefeituraMunici囲ldeJ脚d漁i/SP+Pre緒餌raMun翼的測de` 

Louveira/SP) 

Perfodo:01/0112017凍3`事/12/2017 

D憐C巾着o 蒜��ﾆ�$�ﾈﾇV�|｢�

DespesasAssiste皿ciaisaosAlbe重gados �(ﾄB�198.888,28 

DespesascomFunciondrios �%2�2.320.879,18 

ManutengaoeConserva9ao �%2�135.886,50 

Promo確oeEventos �%2�119.290,19 

DespesascomLocomo確o �%2�39.845,78 

DespesasAdm壷細訪ivas �(ﾄB�12王.513,43 

DespesasT正bu偽rias �%2�19.774,93 

DespesasF血ance止as �%2�31.590,01 

Total �"C"纉ビ緜cづ3��

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Quantidade de Re柁i96es

ABOREAGEM SOCIAL - Louveira/SP

DESCR量CÅo DA AⅢV量DADE R田ALⅨADA

Servico ofertado para pessoas que utilizam as run como espaco de moradia e/ou sobreviv6ncia. Ten a finalidade de

assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de

fortalecimento de vinculos interpessoais e /ou familiares que oportunizem a constru辞o de novos projetos de vida.

OBきET王VO:

Realiza重Abordagem Social mos espa9os p請1icos com maior c○nce血a確o de pessoas em si億a9叡) de重isco pessoal e

social que podem estar associadas ao uso de drogas. Desse modo, tern urn papel importante na identificac宕o dos

sos - Sen車o de Oho Sociais C}T頂S 851薄綱的l｣S

.轟-. Dr. Setr競o Me血s Sik-a, 559.±翌t血-血腫u ¥§P - CEP: 1鵜��)4�

r�ｩi��yﾙIi&頷�ﾙe�bﾒ�9ﾈ版6友S｢�GI4ぷBｲr鞏yYHｺ9:ﾆ定��y�x肘4冶�ﾘﾚW9=ｧYuｩ$俯�ﾆ 
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Seryi���FR��"��2�6�2���0

territ6rios com maior concentra確o dessas situap6es de riscos, por meio de aproximap5o gradativa, constru尊o de

rela9ao de confianga e encaminhanentos para acesso a direitos e a rede de prote9急o.

ME冒ODOLOG量A UT量工宣乙ADA:

/ 0 reconhecimento e identifica辞o dos perfis que utilizam as ruas s肴o de suna impor塩icia e requer a realiza確o de

escuぬ叫al競caぬe o desenvolvi皿e珊o de la9os de c○血紬9a e重espeito.

/ 0 perfil se estabelece atrav6s de un acurado levantanento de infomag6es referente ao hist6rico da vida pregressa

de cada血dividuo.

/ A compilagfro de infomap6es e o devido enqundranento do perfil ensejarao a confec確o compartimada de planos

de ap6es individ脚is a curto, m6dio e longo prazo, as qunis se略o referenciadas nas demandas e potencialidades de

cadas可eito.

/ A caracterizap5o e a quantificapao destes sujeitos dentro do universo da popula確o de r脚sao apses de fundamental

import鉦cia, pois diz respeito a un perfil cujos caminhos de reintegrapao social e saida das ruas podem ser

encurtados, atrav6s de inser9登o em politicas p心blicas.

/ Igualmente, 6 providencial que nao apenas os servigos caracterizados como porta de entrada da reds

socioassistencial, mas todos os progranas destinados a populap叙o de r脚estejan estruturados para procederem a

identifica辞o dos perfis com proficiencia.

/ Cabe ressaltar que para a efetividade do servi9o de abordagem se faz necess紅io cousiderar a complexidade das

ap6es a serem desenvolvidas para prevenir vulnerabilidades e riscos, e a incompletude das politicas sociais setoriais

para efetivar urn sistema de protecao social e asseg- direitos. Segundo Colin (20 16):
/ A ar｡cula9ao intersetorial, respeitadas as diversidades dos teITit6rios e as demandas dos diferentes segmentos,

toma-se jmperativa para a superapao desta rea=dade e para a concretjzapao dos direitos sociais assegurados no

aparato legal brasileiro. Para tanto, deve englobar as diversas politicas p竜blicas, sociais e econ6micas, que nao

podem ser tratadas de forma dissociadas.

/ A血ersetoria重idade toma-se i皿presc血dive重no SUAS, ora na rea重iぬde m皿ic垂aL c○mo pode ser p釘cebido e皿

dados obtidos no exercicio desta gesfao. Faz-se necess紅io o estudo desses dados para articula辞o de servi9os, ben

como a implanta確o e constru9肴o de novas politicas p心blicas confome possibilidade do municipio.

D宣A佃ORÅR量O仲ER量OD宣C量DADE :

0 Comenio‥ 02/2016 - 10 Te血o A地ivo - CoⅣ台nio no 22/2016, celebrado en露o SOS e o血icipio de Lo冊e料

previa que a Abordagem Social seria realizada pelo memos thes vezes por semana e sempre que Louver demanda ou

solicita辞o para isso.

P瞭b!ico A!vo;

Nossos atendimentos se restringem a popula確o em situa9着o de rua, (pessoas que fazem das ruas de Louveira sun

皿oradia), vahando en廿e homens e皿皿e重es maiores de 1 8孤os.

FO�DR��4U54�

A Abordagem ac○ntecia紺aves de Busca Ativa･ Os enc狐血ha皿e加os紺aves do CRAS e CREAS do M皿icipi

sos-S錬垂o deOtRE S耽iai§ C}即鞠951櫛§制鎚JS

.心’. Dr- Se龍慮aoMe血s S緑-a: 559 _iha事駆虫-瓦rfu SP - C耽: I_連載軸純
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NUMERO DE A冒END量DOS;

Perfil da Pessoa em Situacao de Rua em Louveira

No ano de 2016, 243 pessoas estiveun em situapfo de鵬no municipio. Em 2017, ate a presente data, 146 pessoas foram

identificadas pelo servi印de abordagem social. Em ambos os anos, a prevalchcia foi de homens, conforme observado no G庵fico I.

Dentre as pessoas atendidas em ambos os anos, houve a preval6ncia do municipe nas run (44,5%), seguido pelo

phblico itinerante (37,7%) e por bltimo o migrante ( 1 7,8%) - Gr細ico 11.

Gr看fico霊l: perfil d尋s Pessoas

em Situa辞�FR�'V��跼
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Servifo de Obras Soc畑s

Cabe ressaltar que nem todos os municipes atendidos na r脚estavam em situn碑o de rua. Estes ficam na un - por vezes junto a

pessoa em situa辞o de rua - para ingestao de bebida alco61ica e demais substancias. A ingestao do alcool entre as pessoas atendidas

foi not6ria em rela辞o ao uso de substancias ilicitas (Gねfico Ill).

G｢射ico冊: Use de Å書c○○l X

C｢ack佃ut｢尋s d｢ogas en章re as

pessoas em Situa挿o dさRua

2017

田C｢ack

Incid6ncin de Pessoas em Situa辞o de Rua durante os meses.

0 acesso a cidade, a localizapao, o acolhimento e as oportunidades facilitan a circula辞o de pessoas em situapao de un que

buscan fixar residchcias e oportunidades de trabalho. Pessoas em situa街o de rua itinerantes transitam principalmente em 6pocas

de festas locais, vindo em busca de trabalhos informais. Isso justifica o crescimento do nbmero de pessoa em situapao de rua

principalmente em meses como fevereiro (Camaval), maio�W7F��F��Wf��FR�ﾆ�fV�&���R��v�7F�sta Nordestin

r-_-_’_-__._-`---_ -_-__.-___ _ __-.`____-_._- ‘_-’-
Gr孟fi⊂o 1>:寒ncid台ncia de pesso尋s em Situa雪雲o de

!　　　　Rua se茎:aid6:2P.el号; meses
!35

四囲四国四囲
O部. 2.. 0§ d物のcm勧b糊’z加es庇201 7pαra跨/e ,eめb]わ/o舶肋co励めg融e'o me-s de se庇朋bro.

Mapcamento do Te調it6rio

sos-Se南印dEOhaSoc壷§ C}即約951購60的l|S

丸’. Dr. Se龍凄5o}如血s S弧.a, 559 -劃fu軸血-血r胞SP - CEP士鵜O抑抑

F同e:術il揮§6-群盤J586-捜21 Site‥肘壌∴湘牽u彊ai�YHﾘﾇ)nﾉ5ﾘ弸[E6ﾙ>7R駮姥�-�

し一

団

G重急患co IV.

0o0
･
心事

与

　

　

　

°

目

口
日

脚
J
●
●



Seryj���FR��"��2�6�6���0

Abaixo - no Gfafico V - 6 possivel verificar as areas de concentra辞o de pessoas em situa鋒o de un�5"��6�f�R��2�ﾆ�6��0

onde forem encontradas. As informap6es foram divididas em ano 201 6 e ano 2017.

頓施綱鴨o V江oc∂is de Conceれt脆鋳o de Pe5so謎

くま0宣6-2017)

事2016

○ 2017

Para melhor compreender as demandas e concentrapao de pessoas pelo municlplo, esse item foi dividido entre os dois p6los do

municipio, sendo eles "Centro" e "Santo Ant6nio", compreendem neles todos os bairros de Louveira, agrupados pela proximidade

decadapblo.

Ce血什o

No Cert.tro de Louveira a maior conce兜l掲辞o se da r¥,o Coreto, frente de Igreja S奮o Sebastiao. 0 local possui cobertura para

pemoite e es偽pr6ximo da Seeretaria Municipal de Assist6ncia Social (SMAS), apurou-se ap6s atendimentos, que o fato de ser

coberto e oferecer abrigo 6 local preferido para pemoitar. A permanencia durante o dia 6 predomiunte para pleitear alimenta確o na

SMAS. 0 local tern publ王co misto, mlgrantes, itirlera鵬s, municipes que融王za劃as r脇s para uso de a]gma droga e usudrios do

abrigoeCAPS.

Usuarios que ficam neste local sao articulados e hem orientados, percebe-se que este fato pode ser explicado pela pemanchcia de

outros usuarios que ja conhecem os serviaos deste municipio e indicam o caminho, nomeando mclusive tfonicos de referencia. A

maior solicitap5o pa財acolhimento adv台m de usuarios que passam neste local, e nomalmente migrantes e itinerantes tendem a

permanecer mais tempo na cidade, comparados ao mesmo perfil no bairro Santo Ant飢io, ainda que a so重icitapao de acolhimento

n肴o seja atendida.

sos-S垂o deOhasSoc通s C〕呼J絢951櫛卸的l｣O
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Servi���FR��'&�2�6�6芳�0

O巾ro local onde 6 observado grande concentra碑o de PSR 6 a Esta鈎v Ferroviむia. Ali predomina tanbch outros tipos de

usu誼os dos servr印s socioassistenciais de municipio. No segunde semestre de 2017, ap6s apses em conjunto com equipe de

abord諺em e GM, a lord n義o 6 asseeiedo a grupos permanentes, masノsi膿cass p蝕t睨is que露o permanecem por longos

periodos e normalmente nあandan em grupo.

Na Associap都o Eqtiestre em 20 16 foi identificado como ponto de concentrap証, mas houve a血grapあdus usu壷os para o

coreto e o local n釦6 mais ud珪zade, como ponto de concentrap都o, algumas vezes 6 observade pertences caracten’stico de

pessoas em situap義o de rua, mas usu壷os nfb estあpresentes.

Ainda no centro de Louveira, borracharia na Rod. Romildo Prado tanbem foi ocupado por pessoas em situag釦de r肋em

2016 que utilizavan o local para pemoite, mas propriet壷o solicitou interveng耐da GM e n義o houve novos casos.

Em 201 7 novo ponto foi observado em Louveira para permanchcia de PSR, se trata de uma constru辞v abandenada pr6ximo

ao L謡o, atrds da Seeretaria de E坤ortes. For fefroめurd謁em no ]ocal如avds de chanado, e por ser local de d綿cj] acesso a

agあfoi em conjunto com a GM. Alin do chando, usu壷os atendidos em outros pontos da cidade relataram ja terem

utilizado o local para dormir.

Atravds de escuta qual血cada com pessoas das proximidades, o local 6 utilizade por PSR, menores de idade aparmtemente

pan relap6es sexuais, e pessoas on geral para pescar eto., todavia n義o foi observado presenやde migrantes e itinerantes.

Salienta一紀que o local nあapresenta condi96統de seguran鱒para atendimento de equipe de abordngem sem a presen鱒da

GM.

Bai門･o S鍋年o A龍総陣主o

Foi observado atraves de atendimento de atrdagem concentrapあde pessoas no bairro Santo An飴nio, proximidades da

padaria Passarela de P義o, destes alguns itinera血es厄ugrantes s詠o recebides pelos que all pemanecem, mas nfo 6 observado

a permanfroia por muito tempo. Dos usu鉦os que ocupan este local diarianente, se tratan de municlpes com resid6ncia

fixa na cidade, predemina no local o un de alcool e a a確v cabivel 6 o encaminhamento para CRAS. Na grande maioria a

solicitapあdestes 6 por alinientap釦o e atendimento m細co.

Na praga da Igreja Nossa Senhora M誌des Homers @airro Santo Ant6nio) periodicamente 6 observadas pessoas em

srfuap叙o de rua, todavia n釦ch喝a a ter concentra街v, peram no fo働l, mar n証se fixam. Nomahaente o ea囲p 5 coupedo

por v餌os municipes que passan as tardes entretidos com jogos de cartas. Crian9as acompa血adas de responsavel e

adolescentes tanbin frequentan o local.

As margens da Redovia Ahaguera�&�誚���襷�&��7FVﾆ匁�陳�8*�芳V蹤貿�6�F�2�6���ﾆ�6�ﾂ�FR�6�6V蹠&�掫bﾂ�R�觚7F�2ﾂ��

uso de subst紅cias inclui drogas licitas e ilicitas sendo observados migrantes e itinerantes. De madrugada o espaap tambch e

utilizado por mumcipes que utilizan o local exclusivamente para o un de crack.

Em 2016 a Rua Ricieri Chiqueto, us proximidades da E.E. Prof. Alberto Ferreira Rezende, e proximo ao Mercado Dia do

bairro Santo Ant釦uo, era constantemente observade PSR Poiem, em 2017 nib hove ocorrchcia.

Nesse ano foi observado novo local de co宣lcen彊章辞o Ilo b壷でo. Na R胸Roberto Ma丘あ1i, que abliga o & do Geraldo",

foran feitas algumas apses no local junto aos comereiantes que relatan o incondo causado por pessoas em situap款o de r脚

com atos obscmos e intimidat6rios, alem de deixar o local sujo, com restos de lixos e fezes. Identificou-紀que na realidade

h各concentrap釦o para uso de drogas. 0 local 6 frequentado predominantemente para a comercializap釦o de drogas il王citas,

assin sends ja foi emitido relat6rio eapecifico para Secrctaria de SeguranやP心blica.

α租m租dos

Em 2016 a origem dos chamados se dave do CRAS Cenfro, local onde individuos buscavan aux鉦o injcjalme面e. Entret紬to,

em 2017 a SMAS passou a ser a porta de entrada dos usu如os, visto que usu壷os ja assistidos do municipio indicavan o

local aos que chegavam, corfome descrito no Mapeanento do Territ6rio. Nos dois anos, foi possivel observar que o

segundo grande solicitante de al)ordagem social sao os pr6prios municipes (Gr組co VI).
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G｢afico V寒: O｢igem dos Chamados de Abo｢dagem Social

(2016○2017)

2017

書SMAS

営CRAS SしAnt〇両○

○ CRAS Centre

○ C陣とAS

喜GM

置Mun触pe

置Come｢cねnte

置PM

難C巨MO

績SMAS

置CRAS St. Ant〇両o

後GM

I Municipe

重PM

寒Gabinete

"`‘, CAPS

※ Sa心de Mせれ章al

Sec. Espo直e

No decorrer dos meses, foi realizado o levantanento da denanda, confome os diversos perfis. A16m das neeessidades basicas de

alimenta辞o e banho, 47,6% apresentava necessidade de 2a via de documentos. A necessidade dos diversos servi9os foi

devidamente retratada no Grafico VⅡ.

Gr5fico VIl: Indica辞o de Demanda para Outros
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ESTUDO DE CASO

Rela9登o de usu紅ios que es協o em situa確o de run no municipio.

iNOM王 ��妊�H咤�儁UNfdpと 劔僮丁iNとRAN丁王 

Rica｢doNobu 鐙���ｨ��� ��右cB������ �� 劔��緩 �� � 

RonaldoAd｢iさnoMacie! ����汀s茶3ｒ�劔X 劔� 

E｢ivaidoSouzaSantos ��陋��Hｼ��ﾃr�yEbォ*H�8-b�劔 � �� ����; ���� 

しeand○○ 疲ﾂ�劔X 劔� 

Miquei謎deAnd｢adeSされtos ����b�ﾆ�｢謦�+2sｳ��b�� 剪� ���� �� �� ��:∴∴吉子∵∴ 

Ca｢iosRobe鷹odosSantos �*H*B�劔 劔儿 

しuisGon輸gadaSilⅥPinto �� 劔 � �� �� �� � 
∴ �� 儷�� ��∴ -¥l``,lし � 

｣o5oCa｢losPe｢ei｢a ��Nl 劔X 劔� � 

｣ef庵｢sonCama｢go ��∴†6/11/92(2 剪� �� �� �� 凵� ∴ 憧� 

輔lson｣anua｢iodePino 挽�劔X 劔� 

Osma｢Rod｢iguesdeAlmejda ��劔 �� 劔 
∴ �� �� ��∴音i ∴ ∴ �� �� ��

｣血nio｢ ｣ 

Ama｢ildo 披�� 儿 劔� 

｣osedeBa｢｢os �� 佇2� �� �� �� �� 剄ﾅ,’臆' �� 

Alex己nd｢eDonize亡ede｣esus 披�� � 劔儁 剿�+:&�蹤R�

Destes, foi feito comparativo com o relat6rio (anexo) elaborado em 1 0/06/16, para melhor entendimento das pessoas

que desde a daね騰危rida pem紬ecem nas ru穂.

NOME ��DT腦|､D�ﾓ#��b�

RicardoNob調 ��NÅo 

RonaldoAdrianormciel �4挽� 

ErivaldoSouzaSantos �4挽� 

Lea血dro ��NÅo 

Miquei鋤sdcAndradeSa皿tos ��NÅo 

CarlosRobe巾odosSa血tos ��NÅo 

重uisGo血糊g租daSi!v機離職to ��NÅo 

JoaoCar!osPereira �4挽� 

JeffersonCamargo ��NÅo 

JoseXavierRodrigues ��NÅo 

Adalbe巾oMあrcosdaSi霊va ��NÅo 

AnaLuciadaSi!va ��NÅo 

Adc血arV王eir租d種S軸va ��NÅo 

E!ias(Hercules) �4挽� 
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Se′yi〔o de Ob′os 5o`jols

Ac6es ja desenvolvidas em 201 7 com aqueles que aparecem no relat6rio de 2016.

Rela辞o dos que estavam no relat6rio de 2016 e foram acolhidos EM 201 7

Åd正ano dos S貧血tos S組va

Ageu Alves Pereira

E南valdo Soum Santos

Ge皿壬val Viana Sob富inho

Jま貧血A!ves A量血eid租

Jo皿as C孤ixto Pazdio職

J側6 Abidias da Rocha

Josenilton Comes de Lira

E萱ias (嶋e脚!e§)

O富l秘ndo Santos de Melo

Roberval da S軸va Corrca

職ob馳n Robe萱1o de Godoy

Wa親富鍍C網棚l顔証

龍ona量do Ad富ia血o関田ciel

Pman合従no ab重igo

Aderiu as apses e foi emncipado. Em 06/2017 recaiu e foi iustitucionalizndo para novas

interveng鎚s. Permanece Ilo abrigo.

Foi acolhido mac nao apresentou condi85es de institucional通辞o. Se recusou as a鱒es

propos協s, pemanece虹紘関as.

Permane臓no abrigo

Pe脚e∞ no ab正go

Foi acolhido, passou por comunidade terap6utica e acolhido pela familia em outro Estado

Pe調ane∞皿o ab正go

Pe調紬e∞皿o ab｢igo

Pe皿an鵡no abrigo

Acolhido e emancipado, acolhido pelos familiares ap6s a辞o de fortalecimento de vinculos.

Acolhido, mas蕗o evoluiu nesta condi確o. N5o permanece neste municipio, seguiu com

患皿ilia鵬囲終o P餌霊o- SP.

Segue ac○鵬p紬hado pela印uipe, evo重ui職a sobhe血dさem ∞m競血dade健r坤eu竜∽,

Perman耽e no abrigo

Aco血ido em 09/宣0/17
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書簡nerantes a使ndidos:

1. Jose xavierRodrigues

2. Adalberto Mrus da silva

3. AnaLucia da silva

4. Ademar vieira da silva

5. Luis Gon2aga da silva pinto

6. Le孤d｢o

7. Miqueias de And財de santos

8. CarlosRobe丁的dos sa船s

9. Phsciliana Teixei隠de A重aulo

10. Dimas Adajr da Sj霊va

i I. Pedro Raimundo dos Santos

12. Romulo Cincio Carias Pereira

13. Valdeci重Alves da Silva

14. Alexandre Donizete de Jesus

1 5. Osm紬Rodhgues de Almeida心血ior

PARECER T丘cN量CO

Existe a necessidade em implantar o plano de abordagem ja elaborado e apresentado para encaminhamentos e articula辞o de rede.

批a necessidade de melhor apresentapao dos servi9os e limitag6es reais do servigo de abordagem para Municipes e Equipamentos

do sistema de Gamntia de Direito.

Pa掲atender toda a dem袖da it血em鵬es, mig即tes e皿皿c宣pes que角cam nas mas a血da se魚z opo競りn○ ○危地de seⅣ19o pa輪

atender necessidades脆sicas, bern como servi印de sande mental atuante na area de alcool e outras drogas para prevenir novos

casos e t隠岨r os exis健n提s.

Jundiai, 1 1 de abril de 2018.

C富is償ane Rue皿o Lopes

Coon加nado朋Zlgc��0

CRESS 48.342

og6rio Favarin Santos

PrG部‘抜?���

C冊1 19.204.808-38

タで加naくわ朋T?cm‘ca

CAP 06y`/ /5032
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