
A Oficina de Jornal faz parte do tratamento de alguns pacientes do CAPS III Adulto Sapopemba. 

Tem por objetivo desenvolver a inteligência, a linguagem e ajudar as pessoas que também não estão em tratamento.  

Assim como, informar o que é e quem são os pacientes que são atingidos por essas doenças mentais, tais como o 

Transtorno Afetivo Bipolar, a Esquizofrenia e outras. Além de exibir notícias  que estejam acontecendo na atualidade, 

agindo em ações que serão usadas no nosso dia a dia. 

A Oficina acontece desde 2009 com freqüência semanal. Tem sua publicação bimestral e atinge um público aproxi-

mado de 300 pessoas entre pacientes e familiares. 

Contudo a oficina busca um contato melhor com a sociedade, trabalhando a autonomia, resgatando a cidadania e 
manifestando as mais diversas opiniões. 

Criação do texto coletivamente 

Pense sobre isso.... 

Por Cleber dos Santos da Cunha  

Uma fagulha de palavra surge neste 

momento para representar aqueles 

que há muito eram tratados por isola-

mento, eletrochoques, banhos gelados 

e medicações muito pesadas. Vistos 

como uma grande anomalia da socie-

dade, pois seus compassos estavam  

Sobre a Oficina de Jornal 

fora de círculos por um intelecto 

inadequado para a época, momento 

ou situação ou até mesmo por trazer 

a verdade. 

A sensibilidade do ser se encontra 

por aqui, pois se fará entender e ser 

entendido ou até não, pois cada ser é 

um. Valorizamos este espaço, mesmo 

que não seja compreendido, a liber-

dade de intelecto e a capacidade de 

desenvolver opiniões. 

Já dizia Descartes “penso, logo exis-

to” e assim cada indivíduo existe, se 

for lhe dada  a oportunidade certa-

mente existirá para desenvolver o 

bem que  tanto necessitamos. 
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Pense  nisso.... 

Por Alexandre Zioli 

     Psicologia do Inconsciente 

Os sentimentos obscuros criados por 

Sigmund Freud conhecida em dimensões 

clínicas.  

Freud, Einstein e 

Marx colocados em 

um plano de impor-

tância revoluciona-

ram essas teorias, afim de torná-los 

mais compreensivos com conseqüência 

mais feliz.  A ciência não pode ser redu-

zida a dimensões clínicas. 

Por Cleber dos Santos da Cunha  e  Rogério da Silva Nascimento  

Filme: Quem quer ser um milionário 

O filme é uma ode ao heroísmo e a determinação com cenas emblemáticas sobre a resistência 

humana diante das dificuldades terrenas e conseqüentes do ódio sem razão. O filme conta a 

história de Salim e Jabel, irmãos que vivem numa favela, e se deparam com uma guerra religiosa 

onde sua mãe é morta e passam a viver na rua.  Suas vidas paralelamente são narradas pelas 

lembranças durante um programa de perguntas e respostas, tornando um deles milionário. 

 

Filmes 

Pensamento do mês 

Por Luis Carlos de Oliveira 

Salmo 23: O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁSalmo 23: O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁSalmo 23: O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ   



Por Rodrigo Uzum 

Foi aberta, nesta terça-feira (14/02), 

no Rio, uma exposição das obras da 

pintora modernista, Tarsila do Ama-

ral. Visionária, uma desbravadora na 

década de 1920. Tarsila do Amaral 

nasceu em uma família paulista rica, 

estudou na França, conviveu com 

intelectuais europeus e conheceu 

boa parte do mundo.“Temos a estola 

da Tarsila que está sendo exposta 

pela primeira vez, a caixa de chapéus 

com adesivos de vários hotéis onde 

ela viajou, o binóculo que ela usava 

para assistir as corridas, o teatro”, 

conta a sobrinha neta Tarsilinha do 

Amaral. Tarsila passou por grandes 

tristezas, perdeu a neta, a filha, mas 

a alegria estampada nas telas nunca 

deixou de existir. Corajosa, teve quatro 

casamentos, o grande amor: Oswald de 

Andrade - escritor que conheceu poucos 

meses depois da Semana de Arte Moder-

na, de 1922, quando ela voltou da França. 

Se encantou com a paisagem forte de 

Minas Gerais, levou as cores - chamadas 

de caipiras - para as telas, contrariando 

os críticos que achavam esses tons de 

mau gosto. Seus pincéis também revelam 

a preocupação 

com a situação 

social dos brasi-

leiros.  

Gravura: Abaporu.  

  

 

Por Rodrigo Uzum 

Entrevistadas: Roberta e Melinda - Assistentes Sociais do INSS 

1. O que é o INSS ou Previdência Social? 

O INSS ou a Previdência Social é um seguro público que tem como 

função garantir que as fontes de renda do trabalhador e de sua família 

sejam mantidas quando ele perde a capacidade de trabalhar por algum 

tempo (doença, acidente, maternidade) ou permanentemente (morte, 

invalidez e velhice). 

2. Como é feita a escolha de quem tem direito aos benefícios? 

A Equipe não escolhe. É de acordo com a lei.  

3. Quem tem direito aos benefícios assistências?  Quais são? 

Esse benefício é prestado a quem dela necessitar, independente da 

contribuição ao INSS. Entre eles está o BPC - Benefício da Prestação 

Continuada tem direito idosos com mais de  65 anos de idade e pessoas 

com deficiência incapacitadas para a vida e o trabalho Há também o 

Renda Mínima, Bolsa Família, Cesta Básica, Auxílio Funeral. O benefício 

assistencial é intransferível, ou seja, não gera pensão aos dependentes. 

4. Quem tem direito aos benefícios previdenciários?  

Os contribuintes do INSS, ou seja quem tem registro na Carteira de 

Trabalho ou contribui como autônomo. 

5. O que o LOAS? Podemos ter pensão por meio deles? 

O LOAS—Lei Orgânica da Assistência Social institui benefícios destina-

dos ao enfrentamento da exclusão social da população carente, entre 

eles está o BPC - Benefício da Prestação Continuada que deixará de ser 

pago quando houver superação das condições que deram origem a 

concessão do benefício ou pelo falecimento do beneficiário.  

6. Qual o processo para dar entrada ao benefício? 

É necessário agendar pelo telefone 135, pela internet ou pessoalmente. 

7. Por quanto tempo podemos receber o benefício? 

Depende do benefício, apenas a Aposentadoria é para sempre. 

8. Qual a diferença entre pensão e aposentadoria? 

A pensão quem recebe é o dependente de alguém, já a aposentadoria 

quem tem direito é quem contribuiu para o INSS. 

9. Quem tem direito a isenção tarifária? 

Esse benefício é da alçada do SP Trans e não do INSS, 

Entrevista 

 

ÁRIES (21/03 - 20/04) 

A pessoa desse signo sempre acaba 

conquistando tudo o que deseja, mes-

mo que seus objetivos parecem distan-

tes, usa seu jeito destemido e encara 

qualquer desafio com garra e determi-

nação. Seu espírito competitivo e ousa-

do são resultados da influência de 

marte, planeta regente  desse signo. O 

desejo de mudança e constantes trans-

formações tem origem nas vibrações 

enviadas por esse planeta. A pessoa 

desse signo é ágil, ansiosa e não su-

porta frustrações.  

Horóscopo do mês 

Por João Carlos Lo Ré 

PEIXES (20/02 - 20/03) 

A pessoa desse  signo 

mostra-se disposta a oferecer um 

ombro amigo, e assim que leva a vida. 

Enquanto as outras pessoas podem 

demonstrar impaciência com os pro-

blemas alheios, a pessoa de peixes é a 

primeira a acolher quem precisa, com 

gestos carinhosos e gentis. Não mede 

esforços para  ajudar e, muitas vezes, 

coloca os interesses de quem ama 

antes mesmo dos seus. Netuno seu 

planeta regente, incentiva a imagina-

ção e a sensibilidade, tão presentes 

em seu jeito de ser. Sonhar, não é do 

tipo que  precisa ver para crer. 

Fique sabendo... 
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Minha Comunidade 

Por Terezinha Leonilda Stieltijs 

 A Biblioteca do CEU Sapopemba recebeu doação de títulos sobre a história da Zona 

Leste de São Paulo e a formação de seus bairros. O documentário "Face Leste" 

também integra este acervo, disponível para consulta dos interessados na BIBLIO-

TECA CEU SAPOPEMBA. 

 O NAC - Núcleo de Ação Cultural do CEU Sapopemba, convida os artistas da região à 

participarem da Programação da Virada Cultural que se iniciará no dia 05/05/12 

(sábado) às 18horas e encerrará no dia 06/05/12 (domingo) às 18horas. Faça sua 

inscrição!!!!! 

VOCÊ SABE ONDE FICA?                                                            

CAPS Adulto III Sapopemba                                                

Rua: João Lopes de Lima, 1151 Sapopemba-SP 

Telefones: (11) 2013-0795 ou (11) 2019-7080 


