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ENCONTRO DE TRABALHADORES DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-USE
SOCIAL USE LAPA
TEMA : “ ASSISTÊNCIA X ASSISTENCIALISMO “

O encontro , ocorrido no dia 15 de agosto, das 9 às 12:30 horas, na Casa de
Cuidados Lar Transitório Batuíra ,foi promovido pelo Departamento de Assistência
Social da USE-Lapa e contou com a participação de 30 trabalhadores d
de cerca de
10 diferentes Casas.
A condução do encontro esteve a cargo do Sr.Antonio Artoni, responsável pelo
departamento acima.Logo na abertura o presidente do GEB e também vice
vicepresidente da USE-LAPA,Ronaldo
LAPA,Ronaldo Lopes , agradeceu aos presentes pela
participação, ressaltando a importância do intercâmbio ,exercício sempre sadio
para a troca de conhecimentos.
Em seguida o diretor de Saúde do GEB,Dr. Eduardo Barato fez uma explanação
sucinta sobre o histórico da fundação e dos objetivos da Casa de Cuidados Lar
Transitório,localizado
,localizado na Bela Vista, que disponibiliza 13 leitos para moradores de
rua que necessitam de cuidados médicos e não têm onde ficar para a recupe
recuperação
pós-cirurgia ou pós-procedimento(mais
ocedimento(mais informações acesse
aces www.geb.org.be/lar
www.geb.org.be/lar.)

A palestrante convidada, Neusa Sauaia, psicóloga e diretora da ONG Núcleo Espiral
(www.nucleoespiral.org.br),
), que oferece orientação e capacitação para pessoas –
ditas cuidadoras , que trabalham
trabalha com crianças ,adolescentes e mulheres que foram
objeto de violência - explanou, em cer
cerca de 70 minutos , dee forma muito criativa,
o tema central do encontro,
encontro abordando 2 ângulos muito ligados à prática da
verdadeira Assistência Social pelas Casas:
a)o papel do voluntário voltado para o CUIDAR traz mais resultados quando ele se
compromete e se envolve emocionalmente,transformando
emocionalmente,transformando-se
se em fonte de proteção
e segurança para o outro;
b)o abordagem para com o assistido voltada para a RESILIÊNCIA pode permitir
mais facilmente ultrapassar as dificuldades e obstáculos , por mais fortes e
traumáticoss que tenham sido.
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A mesa redonda formada na parte final do evento permitiu a troca de experiências
e ,principalmente,apontou para possibilidades de trabalho conjunto e
complementar entre as Casas.Nas
Casas.Nas palavras de um dos participantes : “ Percebemos
que temos muito para aprender e para doar,
d
é fato... casas tão perto e tão longe de
nós ao mesmo tempo...”

Desta forma pode-se
se delinear mais fortemente as iniciativas que geram
Assistência e não simplesmente Assistencialismo, otimizando assim nossa missã
missão
de ajuda aos nossos companheiros de jornada, na formação de cidadãos
responsáveis por sua própria sobrevivência e a de sua família, e não em eternas
gerações de assistidos.Os
.Os setores mais comentados foram as atividades de
acolhimento a drogados,gestantes,assistência
drogados,gestantes,assistência à família e cursos de formação.
Por exemplo, a intervenção do diretor de Promoção Social
ocial do GEB,Luiz Mello,que
Mello,
se fez acompanhar de seus principais assessores das áreas de Família Assistida e
Gestantes, foi voltada às parcerias recentes desenvolvidas com entidades como
SENAI,SENAC,Green Informática, para o desenvolvimento conjunto de cursos que
colocam os assistidos no mercado de trabalho, gerando renda para suas
famílias.Exemplificou
cou com detalhes dos cursos de Padaria,Informática,
P
Informática, Corte &
Costura e Programa
rograma de Educação para o Trabalho(vide edição 82 do Batuíra Jornal
Jornal,
página 8,acessando http://www.geb.org.br/dow/82-batuira.pdf).
http://www.geb.org.br/dow/82
Ao final, Osmar Fantinato atual presidente da USE-Lapa
USE Lapa ressaltou os bons
resultados conseguidos pela diretoria do órgão que dirige, principalmente em fazer
com que as Casas
asas se interessem cada vez mais pelas atividades conjuntas,como
observado pelo quorum alcançado na última reunião plenária do Conselho e no
presente evento.
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Digno de registro foi a presença no evento do presidente da USE-Regional
Regional de São
Paulo,Luiz Fernando de Andrade , do representante da USE-Jabaquara,
Jabaquara, Sr.Mário
Villas Boas e da Sra.Neyde Schneider , que além de presidente da Sociedade
Espírita 3 de Outubro é também membro da diretoria da USE Estadual de São
Paulo.
A reunião foi portanto coroada de êxito e trouxe momentos de proveitosas
discussões, levando-nos
nos a refletir sobre o papel atual
ual e futuro do serviço social na
casa espírita.Na
Na opinião da maioria dos presentes,este encontro será o embrião de
outros eventos sucessivos, preferivelmente segmentados por área de atuação
atuação.
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