
CAPS ADULTO III SAPOPEMBA 

Jornal Papagaio 
Edição 03 -  Ano 3 - Agosto/ Setembro 2012 

Fique Sabendo sobre a Copa da Inclusão  
Por Cleber Santos da Cunha 

Organizada pela ONG Sã Consciência acontecerá em 2012 nos dias 11, 18 e 25 de agosto e nos dias 01 e 15 de setembro das 10:00h às 17:00h no 
SESC Itaquera a XI Copa da Inclusão, que tem por objetivo “militar pelos princípios da Reforma Psiqui-
átrica e promover um espaço de integração, ressocialização e inclusão social” (http://

ongsaconsciencia.webnode.com.br). Através da realização de um campeonato de futebol, exposição de produtos 
das mais diversas oficinas realizadas nas instituições da saúde mental (CECCOS, CAPS Adulto e CAPS 
Álcool e Drogas) do Estado de São Paulo e na realização de diversas atividades terapêuticas, fazer o que 
o próprio nome já divulga “a inclusão” de uma forma assertiva e cidadã. Neste ano, teremos a novidade 
das mesas de discussões com o tema - Saúde Mental: Passado, Presente e Futuro, buscando ampliar para 
fora dos muros da competição o resgate de lutas, demonstração da situação atual e as vontades futuras 
para envolver de forma benéfica o paciente cidadão e toda a estrutura da saúde mental a população.  
 

Oficina de futebol do CAPS Adulto III Sapopemba 
A oficina teve início em 2007, com o objetivo de reinserção social, compromisso com um grupo, organi-
zação pessoal e coletiva, autonomia do sujeito e senso crítico. Participam da Oficina 22 pessoas (usuários 
e funcionários), acontece todas as segundas-feiras no CEU Sapopemba das 10:00h às 11:00h. O resultado 
no tratamento já parte do princípio que a saída do paciente de sua casa é algo terapêutico, visto que mui-
tos pacientes, às vezes, têm dificuldade de sair de sua residência. A participação na Oficina estimula 
profissionais e usuários a participarem da Copa da Inclusão. 

PIADAS - texto coletivo 
.: O que a banana suicida falou?  Maca-
cos me mordam. 
 
.: O sujeito muito esquisito vai ao psi-
quiatra: 
- Doutor, Doutor meu problema é que 

eu acho que sou um gato. 
- A quanto tempo você vem pensando nisso? pergun-
ta o Psiquiatra 
- Ah, desde que eu era um filhotinho. 
 
.: Você sabe qual a diferença entre a lagoa e a pada-
ria ? Na lagoa há sapinho, e na padaria, assa pão.  
 
- O que a muda falou para o Padre? Nada! 

HORÓSCOPO CHINÊS 
(texto coletivo) 

 

OS 12 Signos no Zodíaco Chinês são considera-
dos como um reflexo do próprio Universo e de-
vem ser vistos de acordo com o ano de  nasci-
mento. 

 

.: Rato (1900/ 1912/1924/ 1936/ 1948/ 1960/ 1972/ 1984/ 1996) 

Vamos dominar o mundo!!!! By Pink e Cérebro 

.: Boi (1901/ 1913/ 1925/ 1937/ 1949/ 1961/ 1973/ 1985/ 1997) 

Aonde a vaca vai, o boi vai atrás! 

.: Tigre (1902/ 1914/ 1926/ 1938/ 1950/ 1962/ 1974/ 1986/ 1998) 

Fale três vezes e bem rápido: Um prato de trigo para três tigres tristes!! 

.: Coelho ou Gato (1903/ 1915/ 1927/ 1939/ 1951/ 1963/ 1975/ 1987/ 1999) 

Mas vale um Coelho na mão, do que dois Gatos numa cajadada só. 

.: Dragão (1904/ 1916/ 1928/ 1940/ 1952/ 1964/ 1976/ 1988/ 2000) 

Aí Dragão, fique em dia com a churrasqueira e não deixe o fogo apagar. 

.: Serpente ou Cobra (1905/ 1917/ 1929/ 1941/ 1953/ 1965/ 1977/ 1989/ 2001) 

Cuidado para não morrer com seu próprio veneno. 

.: Cavalo (1906/ 1918/ 1930/ 1942/ 1954/ 1966/ 1978/ 1990/ 2002) 

Se ferradura desse sorte, Cavalo não puxava carroça. 

.: Carneiro (1907/ 1919/ 1931/ 1943/ 1955/ 1967/ 1979/ 1991/ 2003) 

Carneiro, carneirinho quero seu pelinho pra fazer um casaquinho. 

.: Macaco (1908/ 1920/ 1932/ 1944/ 1956/ 1968/ 1980/ 1992/ 2004) 

Cada macaco no seu galho!!! 

.: Javali (1909/ 1921/ 1933/ 1945/ 1957/ 1969/ 1981/ 1993/ 2005) 

Fuça, fuça e nada resolve! 

.: Galo (1910/ 1922/ 1934/ 1946/ 1958/ 1970/ 1982/ 1994/ 2006) 

Você tem a pena que o índio pediu a Deus!!! 

.: Cachorro (1911/ 1923/ 1935/ 1947/ 1959/ 1971/ 1983/ 1995/ 2007) 

Leal... au,au,au,au,au,au... 

 

        POESIA 

Por Juliana Martins dos Anjos 

 

Canção do Exilio 
Gonçalves Dias 

 
Minha Terra tem palmeiras, 

Onde canta o sabiá, 
As aves que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 
 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas tem mais flores, 
Nossos bosques tem mais vidas, 

Nossas vidas mais amores. 
 

Em cismar, sozinho, a noite,  
Mais prazer encontro lá,  

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o sabiá. 

 
Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro em cá, 
Em cismar- sozinho, a noite, 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para cá, 

Sem que desfrute os primores, 
Que não encontro por cá; 

Sem qui´nda aviste as palmeiras, 
Onde canta o sabiá.  

                    FRASES DE CAMINHÃO 
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Editorial - texto coletivo 

 

Queremos a inclusão! Seja por meio do futebol, da economia solidária, de 
atividades de lazer e cultura... Queremos restituir a nossa saúde.  
O Jornal Papagaio surgiu do interesse em superar as nossas dificuldades e o 
desejo de sermos tratados como cidadãos, como é de direito a todos, indife-
rente das limitações, etnias, diferenças sociais, religiosas ou raciais.  
Surgimos com a proposta de sermos atrevidos, ao informar questões sobre a 
saúde mental.     
  Nesta edição teremos: 
... Um horóscopo chinês divertido; 
... Piadas; 
... Pensamentos de caminhão; 

... Poemas e poesias; 

... Apresentamos o Movimento Hare Krishina “No Pense sobre isso...”; 

... A Copa da Inclusão, “No Fique Sabendo”; 

... No “Fique Sabendo também...”, informações sobre o meio ambiente; 

... Na “Minha Comunidade” informamos sobre o “Programa Fábricas de 
Cultura”; 
... Uma crítica a respeito do Filme A Rede Social; 
... E uma entrevista com Leonardo Pinho, um dos participantes da Rede de 
Economia Solidária e Saúde Mental. 
 
O Jornal Papagaio e seu blog (www.jornalpapagaiosapopemba.blogspot.com) são 
espaços abertos aos usuários do CAPS Adulto III Sapopemba para um 
novo pensamento e não se responsabilizam pelas opiniões emitidas por 
seus colunistas, articulistas e entrevistados.  

http://ongsaconsciencia.webnode.com.br/news/copa%20da%20inclus%c3%a3o%202010/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fongsaconsciencia.webnode.com.br%2Fnews%2Fcopa%2520da%2520inclus%25c3%25a3o%25202010%2F
http://ongsaconsciencia.webnode.com.br/news/copa%20da%20inclus%c3%a3o%202010/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fongsaconsciencia.webnode.com.br%2Fnews%2Fcopa%2520da%2520inclus%25c3%25a3o%25202010%2F


                                            Pense sobre isso ...  Por Alexandre Zioli e Rogerio da Silva Nascimento             

Meio Ambiente 
O dia 05 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente e nesse mesmo mês, no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecido como Rio+20. A Conferência teve como objetivo reafirmar o compromisso dos líderes dos 
países com o desenvolvimento sustentável no planeta, que é a capacidade de suprir as necessidades da população atual sem esgotar os recursos 
para o futuro. A poluição está incomodando muito nas grandes metrópoles, tirando cada vez mais a nossa respiração, mas o governo parece que 
está ligado no meio ambiente, já iniciou a compra de tipos de biocombustíveis renováveis para a frota de ônibus, conhecido como Ecofrota que 
melhora o ar de São Paulo. Outra tentativa para se conservar o meio ambiente foi a criação do programa Passeio Livre, pela Prefeitura da cidade 
de São Paulo, pela a lei nº 15.442, que visa conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância de construir, recuperar e manter as cal-
çadas da cidade em bom estado de conservação. Lançamos o nosso olhar sobre esta situação: será que todos os proprietários dos imóveis têm a 
disposição recursos financeiros para cumprir o programa? Vale lembrar que esta medida não é debitada do valor do IPTU e a prefeitura não 
dispõe de nenhum valor para que o contribuinte carente execute o programa Passeio Livre. 

E fique sabendo também -  Por Alexandre Zioli e Cleber Santos da Cunha 

Filme  - Por Cleber Santos da Cunha e Rogerio da Silva Nascimento 

A Rede Social 
 
Ninguém Chega a 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos”. 
Com este subtítulo forte este filme nos traz a crua realidade capitalista, 
onde os jovens, são preparados precocemente a manifestarem os seus 
dons no meio empreendedor e científico para adquirirem sua liberdade 
financeira e social. Com este argumento podemos considerar que o Face-
book nasceu a partir da espontaneidade de 
alguns jovens talentosos e “financeiramente 
abastados” que tinha por se preocupar com o 
social de modo individual ou por particulari-
dades fúteis.  
Até que ponto esta rede social foi desenvol-
vida para o bem da sociedade? 
Título Original: The Social Network 
Duração: 190 minutos 
Gênero: Drama 
Direção: David Fincher 
Ano: 2010 

Entrevistas 
Por Cleber Santos da Cunha e João Carlos Lo Ré             

No ultimo dia 21/06/12 o JORNAL PAPAGAIO, 
participou de mais uma Reunião da ECOSOL 
(Rede de Saúde Mental e Economia Solidária) e entrevistou um de 
seus colaboradores, Sr. Leonardo Pinho. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Leonardo o que é economia solidária, 
como ela se organiza e qual a relação com a saúde mental? 
Leonardo Pinho: - Um novo jeito de produzir, consumir e comer-
cializar de forma coletiva respeitando os limites e potencialidade de 
cada um e também respeitando o meio ambiente. Ela se organiza 
através da autogestão, quer dizer todos que participam de um em-
preendimento ou oficina de trabalho decidem juntos o que fazer e 
os rumos a seguir. A relação com a saúde mental se deu através de 
uma necessidade, existiam muitos e muitos projetos de trabalho na 
saúde mental, que promove a inclusão social pelo o trabalho. Ai foi 
fácil, juntamos as forças e criamos a ECOSOL. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Como surgiu e quem organizou a ECO-
SOL? 
Leonardo Pinho: - Surgiu do encontro de pessoas da saúde mental 
e economia solidária. Um grande marco foi há uns quatro anos, 
quando começamos as reuniões e fizemos o 1º Curso de multiplica-
dores de saúde mental e economia solidária daí surgiu a nossa rede 
e as nossas feiras que está na VII edição indo para VIII. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - A ECOSOL gera renda? 
Leonardo Pinho: - Sim. Essa é uma das soluções da economia, 
gerar renda para os cidadãos. Infelizmente a economia atual exclui 
muita gente, por isto é que propomos uma nova economia, a Eco-
nomia Solidária. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - A ECOSOL concorda com o Governa-
dor Geraldo Alckmin (http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=219177&c=6 ) 

com suas declarações sobre laborterapia? 
Leonardo Pinho: - Não. Somos contra tratamento moralizante e da 
ideia de que o trabalho cura, defendemos que o trabalho é o espaço 
para gerar renda e autonomia para os usuários, por isto a nossa rede 
não promove a laborterapia, mas sim a inclusão social pelo o traba-

lho e a economia solidária ampliando a contratualidade social dos 
usuários. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Qual foi o objetivo de incluir atividades 
culturais dentro da feira de economia solidária? 
Leonardo Pinho: - Uma nova economia não se faz apenas com 
produtos artesanais, alimentícios, agrícolas, mas também com muita 
produção de alegria e novas subatividades. Nossas feiras são feiras 
com muito colorido, diversão e muita cultura tendo os usuários co-
mo os principais protagonistas. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Qual a diferença entre associações e 
cooperativa dentro do contexto da economia solidária? 
Leonardo Pinho: - A diferença não é na economia solidária e sim 
na legislação. A associação é um CNPJ sem fins lucrativos, já a 
cooperativa é um CNPJ econômico. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Uma pessoa que recebe um benefício 
assistencial ou previdenciário pode trabalhar nas feiras da ECO-
SOL? 
Leonardo Pinho: - Sim e deve para ampliar a sua autonomia e sua 
contratualidade social e nos ajudar a fazer lindas feiras, o que a le-
gislação atualmente proíbe para quem tem beneficio é que o mesmo 
tenha emprego ou atividade comercial permanente. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Quais os próximos projetos da ECOSOL 
para 2012? 
Leonardo Pinho: - Continuar a realização das nossas feiras, conse-
guir um ponto fixo de comercialização para os produtos da rede, 
ampliar cada vez mais nossas parcerias intersetoriais, conseguir a 
criação do Programa Nacional de Apoio do Cooperativismo Social 
(PROMACOOP – SOCIAL) e realizar mais cursos e oficinas de 
formação e qualificação. Fortalecendo cada vez mais a nossa orga-
nização coletiva e em rede. 
 
JORNAL PAPAGAIO: - Com relação aos pacientes? 
Leonardo Pinho: - Em nossa rede não separamos técnico, paciente, 
usuário, gestor, apoiador na rede, valorizamos o que cada um pode 
colaborar ajudar e fortalecer o coletivo. Na rede somos todos e to-
das pessoas com potencia criativa, afetiva e produtiva. Enfim, so-
mos todos Economia Solidária. 

Minha Comunidade 
Por Cleber Santos da Cunha e João Carlos Lo Ré 
 

Fábricas de Cultura 
O Programa Fábricas de Cultura está sendo implantado pela Se-
cretaria da Cultura por meio de contrato firmado entre o Governo 
do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID. O Programa propõem ações (música, artes visuais, 
ciências, multimídia, literatura, teatro, dança e circo), essas ativi-
dades serão guiadas pela reflexão sobre as questões de sociabilida-
de dos grupos e de formação do cidadão e são direcionadas as 
crianças e aos jovens de 08 a 19 anos, nos seguintes distritos: Ci-
dade Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba, Vila Curuça, Brasi-
lândia, Cachoerinha, Capão Redondo e Jardim São Luis. A esco-
lha destas regiões aconteceu a partir do Índice de Vulnerabilidade 
Juvenil (IVJ), desenvolvido pela Fundação SEADE e composto 
por variáveis que influem nas condições de vida dos jovens. 
Onde fica?  Rua Augustin Luberti, nº 300 com a Rua André The-
vet, s/n. Via de referência: Altura do nº 12.200 da Avenida Sapo-
pemba, atrás do Batalhão da Polícia Militar. 

Movimento Hare Krishna 
É um modo de ver o mundo e a vida.  

 
“O Movimento Hare Krishna está inserido na 
mais antiga tradição religiosa de que se tem co-
nhecimento. Ele é a própria religião Vaishnava 
(tradição monoteísta com milhões de seguidores 
na Índia e no Ocidente; cultiva a devoção a 
Vishnu ou Krishna), que é o tronco principal do 
complexo filosófico denominado hinduísmo”. 
(fonte: http://harekrishnasp.com.br/movimento_hk.htm) 
Algumas pessoas no Hare Krishina se tornam 
adeptas ao vegetarianismo. Nos templos as pesso-
as conhecem melhor sobre o vegetarianismo e o 
mundo espiritual. Os seguidores dessa crença 
adoram ao senhor Krishina que é a forma mais 
elevada e original de Deus. Deus assume muitas 

formas, mas a forma original é de Krishna. 
Esse movimento possui uma doutrina única, feita 
a milhares de anos, seus seguidores tem por hábi-
to comer a prachada (alimento purificado) e co-
midas indianas.  
O movimento Hari Krishina foi iniciado no Séc. 
XV na Índia por Sri Chaitanya Mahaprabhu que é 
a reencarnação humana do próprio Krishina, que é 
a Suprema Personalidade de Deus, a Verdade 
Absoluta, a fonte de tudo e a causa de todas as 
causas. 
“O representante genuíno da Suprema Personali-
dade de Deus é o Guru autêntico. A sílaba “gu” 
significa escuridão da ignorância; e a sílaba “ru” 
significa aquilo que impede. Ou seja, o guru é 
assim nomeado porque ele acaba com a escuridão 
da ignorância dos demais.”  

(fonte: http://harekrishnasp.com.br/movimento_hk.htm) 

Para a sucessão discipular, uma das qualificações 
principais do guru é que ele deve ser parte de uma 
corrente de mestres, chamada sucessão discipular 
(Parampara), que se origina do próprio Krishna, e 
que através do processo descendente, chega até os 
dias de hoje.  
O movimento Hari Krishina tem o desejo de mos-
trar nessa era de Kali, onde predomina as inten-
ções demoníacas que é pos-
sível voltar para casa divina 
onde Krishina Deus, purifi-
ca os alimentos ouvindo os 
mantras e se alimentando de 
prachadas,  oferece primei-
ramente para Krishina e só 
depois para os devotos. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=219177&c=6

