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Comunidade Terapêutica

COMUNIDADE TERAPÊUTICA:
OS DESAFIOS PARA MANTER UM
DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO
Pensamos que parece simples parar, mas diante de
alguns relatos que ouvimos como por exemplo: “É uma
força maior do que eu...”; “Eu fico limpo meses e é só pegar
o primeiro salário e me interno numa biqueira e lá fico até
gastar o último centavo no uso, virado dias e até
semanas...” Ouvimos dizer também que: QUANDO EU
QUISER, EU PARO... ou, ISSO NÃO ME FAZ MAL...
Na outra ponta está o telespectador que julga e diz:
“ISSO É COISA DE GENTE SEM-VERGONHA ou ELE(A) NÃO
PARA DE USAR PORQUE NÃO QUER... Na verdade a
dependência química que escraviza milhares e milhares de
pessoas ou, o álcool, que faz parte do cotidiano de
inúmeras pessoas exerce uma força opressiva tamanha
que somente tendo muita determinação, foco e fé
podemos afirmar que se é possível vencer este grande
mostro que é destruidor e não tem piedade de nada e de
ninguém.
Ouvindo as histórias, ao longo destes oito anos de
trabalho, às vezes temos a tentação de pensar como o
ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso
quando afirma que “o combate às drogas é uma guerra
perdida”, mas ao ver vidas transformadas, pessoas que
saem do esgoto e voltam a viver uma vida digna e
reconstroem um mundo novo ao redor de si. Cremos e
afirmamos que não está tudo perdido, que as drogas ainda
podem ser combatidas, claro que de inúmeras maneiras
sendo a primeira delas um trabalho de prevenção que se
dá através da educação e também de tratamentos,
participação em grupos de auto ajuda entre outros.

Mas aqui no dia-a-dia de uma
Comunidade Terapêutica vencemos
um dia de cada vez, SÓ POR HOJE. E,
uma das respostas que podemos dar a
questão acima sobre o desafio em
manter um dependente químico em
tratamento é que falta à pessoa um
SONHO, um SENTIDO PARA SUA
EXISTÊNCIA, UM HORIZONTE, um
grande DESPERTAR para gerar uma
abertura para esta possibilidade de
transformação e reconstrução de sua
trajetória de vida.
Às vezes, manter um dependente em recuperação
é difícil porque é preciso para eles dar tempo ao
tempo. No entanto, nós precisamos prosseguir e
cada dia mais crescer no conhecimento acerca
desta doença terrível e avassaladora que exige de
cada um de nós envolvidos no tratamento uma
boa dose de perseverança, esperança e muito
amor a esta causa.
Maria Alves Viana
Consagrada da Emaús
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Dom Bosco

VISITA DA SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE
No dia 14 de Outubro, recebemos a visita
de representantes da Secretaria de Meio que
vieram realizar, com nossos, alunos uma Consulta
Pública de Percepção Ambiental para a elaboração
do Plano Municipal de Recuperação e
Conservação da Mata Atlântica (PMMA). Essa
consulta tem por objetivo entender as percepções
da população sobre aspectos ambientais e, a partir
dos resultados obtidos, estimular a sensibilização e
a mobilização dos cidadãos. Além disso, é ainda
um instrumento utilizado para elaboração do
PMMA, refinando as estratégias que visam à
qualidade ambiental do município e, ao mesmo
tempo, estimulando a participação efetiva da
população. Os dados obtidos serão trabalhados,
gerando um banco de dados sobre a percepção
ambiental que o cidadão suzanense tem da cidade
e será utilizado para orientar as ações a serem
promovidas.

FORMATURA
No dia 27 de Setembro realizamos a formatura
de mais 62 alunos dos Cursos Profissionalizantes da
Casa de Guadalupe - Dom Bosco. Reunindo formandos,
seus familiares, amigos e professores, a cerimônia
ocorreu no CEU Gardênia Azul. A abertura foi feita pela
Senhora Maria Sonia Nemesio Ferreira, Secretária da
Associação Emaús e foram certificados 30 alunos no
Curso de Informática Básica, 21 no Curso de Auxiliar
Administrativo e 11 no de Eletricista Instalador. Com
uma bela mensagem aos concluintes, o discurso do
Orador (Cleiton Henrique da Silva) enalteceu a todos, e
a aluna Quérem Hapuque Gervaes Dias emocionou aos
docentes com uma bela homenagem. Objetivando
incentivar o comprometimento com os cursos, nosso
projeto também contemplou 11 alunos com um
certificado de 100% de frequência. Agradecemos a
parceria com a Escola SENAI – Luiz Eulálio de Bueno
Vidigal Filho que certifica nossos alunos para que estes
tenham mais oportunidades no mercado de trabalho.

RODADA DE PALESTRAS
Nos dias 25/10 e 01/11 na Casa de
Guadalupe – Dom Bosco, tivemos a presença do
Senhor José Carlos Souza Oliveira, professor de
Ensino Técnico e Tecnológico de São Paulo que
proferiu uma palestra sobre o Profissional 4.0. A
palestra abordou temas como Revolução
Industrial e o Contexto do Trabalho bem como
sobre a Indústria 4.0 a qual é a coordenação das
linhas automatizadas/robotizadas de produção
por sistemas na Internet, denominada hoje de
Internet das Coisas (IoT). Abordou ainda os
requisitos exigidos aos profissionais de hoje que
são:
visão
técnica,
multidisciplinaridade,
colaboração, conhecer um outro idioma,
03 senso crítico e flexibilidade.

NOVAS TURMAS
A partir de 1º de Dezembro terão início as
inscrições para as novas turmas dos cursos de
Informática Básica, Auxiliar Administrativo, Padeiro,
Eletricista Instalador.

Dom Bosco

ROBÓTICA 2020: UMA ESPERANÇA
PARA OS JOVENS CARENTES
Começaremos com um sonho, assim como Dom Bosco,
que através de seu sonho fundou os Salesianos que estão no
mundo todo e não somente isso, pois Dom Bosco, inspirou
diversas obras como a nossa tendo como objetivo um olhar
amoroso e carinhoso para a formação, capacitação e
qualificação profissional de crianças, adolescentes e
jovens carentes.
Pautados neste sólido testemunho, queremos alçar
novos voos na Dom Bosco, objetivando atender uma
demanda silenciosa a dos pobres, que também tem
talentos e dons extraordinários no tocante a criatividade
que poderá gerar grandes projetos e criações na área da
inteligência artificial.
Primeiro passo é pesquisarmos Obras que já realizam
este trabalho com excelência, neste tocante, estamos
buscando aprender com o CEAP – Centro Educacional
Assistencial Profissionalizante que muito tem nos apoiado
neste planejamento inicial. Nosso objetivo é termos o início desta
nova modalidade em 2020, para isto contamos com sua ajuda.
Venha conosco dar mais este passo...

VISITA AO CEAP
No dia 29 de outubro nossa equipe visitou a sede do CEAP - Centro Educacional
Assistencial Profissionalizante, no bairro Pedreira em São Paulo - SP. Fomos recebidos
pelo Henrique Alfenas que nos apresentou o ambiente físico, partilhou um pouco da
história da instituição, sobre as parcerias, projetos e se dispôs a nos ajudar com material
para o planejamento de nosso curso de robótica.
Agradecemos pela acolhida e pela disposição em nos ajudar para que cresçamos
neste trabalho de formação e capacitação de jovens, oferecendo-lhes boa formação
técnica e humana, como Dom Bosco ensinou, que a educação é obra do coração e forma
bons cidadãos.
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Madre Teresa

NOVAS PARCERIAS
SURGINDO...
No dia 29 de outubro houve o primeiro
encontro entre os catadores de reciclagem que
frequentam a Madre Teresa e representantes do
Movimento Nacional dos Catadores de Material
Reciclável. Houve participação de 9 catadores, que
colocaram suas experiências e as dificuldades que
encontram para a realização desse trabalho. Esse
encontro aconteceu como uma proposta de
parcerias, juntamente com a Secretaria do Meio
Ambiente do município, para que juntos realizemos
em Suzano um trabalho organizado de coleta
seletiva, com a criação de Eco Pontos.
Tudo isso para dar oportunidades aos irmãos
em situação de rua que possuem o desejo de
transformação de vida, e também fazer a nossa
cidade se tornar um lugar sustentável.

BINGO
Em setembro realizamos mais um bingo,
pequenos eventos que nos ajudam a manter nossa obra.
Dessa vez a ganhadora da rodada principal foi a dona
Jurema, que é nossa voluntaria às segundas feiras à
noite. Como sempre não podemos deixar de agradecer a
todos os que se empenham em nos ajudar para tudo isso
aconteça.

Voluntariado

GRUPO TERAPÊUTICO
PARA VOLUNTÁRIOS
Em agosto iniciamos o grupo terapêutico
para os voluntários da Madre Teresa. Os encontros
são realizados quinzenalmente, com duração de
uma hora e meia, às quartas feiras, no próprio
espaço de atendimento a pessoas em situação de
rua, em uma sala reservada. O grupo tem como
finalidade cuidar de quem cuida, fornecendo aos
participantes uma oportunidade de expressar seus
sentimentos com relação ao trabalho realizado na
qual participantes com situações semelhantes
podem compartilhar experiências comuns.
Através do grupo terapêutico, os participantes podem desenvolver habilidades nas suas relações pessoais, aprender e mudar seu comportamento, divertir-se, oferecer e receber ajuda, além
do desenvolvimento de um clima de solidariedade,
companheirismo, auto conhecimento e uma
melhor
qualidade de vida.
05

“

O JOVEM: DEVE SER
VOLUNTÁRIO?
CLARO QUE SIM!

Olá, me chamo Raiany e faço parte da equipe
de voluntários da casa madre Teresa de Calcutá há
quatro meses. Nesse pouco tempo pude ver quão é
grande a importância do trabalho voluntário na
instituição Emaus.
Por que ser voluntário? Além da ajuda que você
vai oferecer ao seu próximo, você pode ter a
oportunidade de aprender coisas novas ou até ensinar
o que sabe.
Um jovem pode ser voluntário? Com toda
certeza, há muitos meios de você nos ajudar,
diretamente ou indiretamente.
Venha fazer parte da nossa equipe de voluntários e
traga seus conhecimentos para nos ajudar a oferecer
um serviço melhor cada vez mais. Viemos ao mundo
para servir.”

Iniciativas

NASCE O SETOR DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em
um
cenário
de
não
apoio
governamental, e devido ao enfrentamento de
dificuldades
de
sustentação
financeira,
manutenção,
ampliação
dos
serviços
e
profissionalização da mão-de-obra (cursos e
treinamentos para a equipe), a Associação Emaús
está germinando o setor de captação e gestão de
recursos, visando promover crescimento e
sustentabilidade para a obra.
Tendo em vista que a entidade tem
desempenhado atividades de interesse público com
um nível de eficácia muitas vezes não encontrado
em outros serviços multidisciplinares; o nascimento
do setor de captação e gestão de recursos

acarretará na melhoria e aperfeiçoamento do
trabalho, sendo considerado um grande desafio
que demanda paciência e cuidado para uma boa
implementação e monitoramento do planejamento
estratégico, divulgação e promoção dos projetos da
organização e busca de apoio de diversas empresas
que desejam investir parte de seus lucros na criação
de uma imagem socialmente responsável.
Neste contexto, a Associação Emaús, por
meio de uma postura socialmente responsável, já
empreendeu ações que incluem parcerias com
empresas, melhoria do site, acompanhamento da
imagem da entidade no buscador Google e
inscrições em diversos editais públicos e privados.

GRUPO DE TRABALHO PARA ESTRUTURAR O
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com o intuito de ampliar e efetivar os nossos trabalhos, estamos desenvolvendo a estruturação
do setor do Serviço Social na Emaús, para reduzir as violações dos direitos socioassistenciais, seus
agravamentos ou reincidência; proteção social aos indivíduos; reduzir os danos provocados por
situações violadoras de direitos e construir novos projetos de vida.
Este Plano de Trabalho está fundamentado na Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua, que orienta a construção e execução de serviços voltados a esse
segmento da sociedade, historicamente à margem das prioridades dos poderes públicos. Este Plano
tem diretrizes que fundamentam a implementação de políticas públicas nas esferas federal, estadual e
municipal, propondo ação intersetorial para o desenvolvimento de três eixos centrais: a garantia dos
direitos, o resgate da autoestima e a reorganização dos projetos de vida. Nele estão assinaladas
propostas que representam uma agenda mínima de ações, desafiando tanto os órgãos
governamentais como a sociedade civil, devendo as mesmas ser detalhadas em programas, planos e
projetos intersetoriais, com estratégias de operacionalização específicas.

VENHA FAZER PARTE DO “PROGRAMA CÉLULAS SOLIDÁRIAS”
E AJUDE-NOS A RESGATAR VIDAS!
acesse: www.casadegudalupe.com.br/form.htm
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Nossas ações para angariar fundos

4ª FESTA ITALIANA
Nesta Festa Italiana realizada no último dia 26 de
outubro, temos muitos motivos para celebrar. Esta festa está
na sua quarta edição e, ano após ano, tem crescido em
beleza e qualidade. Nossos voluntários recebem um
destaque especial, pois sem eles muito pouco faríamos.
Foram mais de 80 voluntários que se doaram e fizeram uma
festa linda para mais de 600 pessoas presentes. Tivemos
como atração musical a presença da Sharon e Banda que
proporcionou aos presentes uma boa música e para os que
gostam de dançar razões para não permanecerem sentados.
Neste ano tivemos uma mesa de saladas e 4 tipos de massas
com molhos feitos pela equipe aos cuidados da Eliane
Moraes e da Gicélia agradou o paladar de muitos. Tivemos a
exposição de alguns móveis rústicos que tornaram o
ambiente mais acolhedor, um backdroop feito com paletes
era um cenário alternativo bem bonito para tirar fotos de
todos os convidados como uma lembrança da festa.
Agradecemos aqui nossos voluntários, muitos já
estão conosco há 14 anos em nossas festas e outros que
participaram pela primeira vez, aos nossos patrocinadores e
a todos os que compraram o convite e enriqueceram esta
noite que foi memorável.
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RIFA DE CARRO
HB20 ZERO KM

O ano ainda não terminou e estamos também
desde o início de outubro com nossa Rifa 2019, que
dará como prêmios: um HB20 Zero km, uma TV 42”,
um Smartphone Samsung, uma Bicicleta com marchas
e uma Fritadeira Airfryer. Com ousadia e determinação
a Emaús se lança neste grande desafio para vender 10
mil bilhetes a um custo de 15,00. O sortudo ou sortuda
terá no dia 21 de dezembro um grande motivo para
celebrar este NATAL 2019. Contamos com sua ajuda, se
puder fazer a solidariedade acontecer através de um
bilhete, nos ajude adquirindo um através de nosso
Facebook ou ligue para 4743 7590.

NOVIDADES NA COMUNICAÇÃO
Desde o início deste ano nossa equipe de comunicação tem trabalhado para manter o Facebook atualizado
e ter um contato maior com aqueles que nos seguem.
Queremos estar cada vez mais próximos de todos aqueles que amam a nossa obra, por isso buscamos
qualificar nossas ações nas redes sociais. Como primeiro passo, lançamos no dia 09 de outubro o nosso NOVO
SITE, que traz mais conteúdo sobre nossa história, carisma e missão. Visite, assine nossa newsletter e confira nossa
agenda, informativos e o BLOG, que é outra novidade, que trará diversos conteúdos produzidos pelo nosso
fundador, pe. Ademir e outros membros da equipe.
Outro passo que demos, foi a criação da conta no INSTAGRAM. Se você ainda não nos segue, corre lá,
procure casa.de.guadalupe e seja nosso seguidor!
casa.de.guadalupe
/CasaDeGuadalupe
www.casadeguadalupe.org.br

O Informativo da Casa de Guadalupe é uma publicação da
Associação Emaús.
E-mail: contato@casadeguadalupe.org.br
Tel. Adm.: 11 4743-7590 | Tel. para Triagem CT: 11 4742-1415
Tel. Dom Bosco: 11 96054-6770
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