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São Paulo, 28 de Agosto de 2017.

Relatório Técnico de Supervisão Institucional da Casa de Isabel

Dando segmento à Supervisão Institucional, no dia 28 de Agosto de 2017, na 1º Delegacia

de Policia de Pessoas com Deficiência – DPPcD, situado a Rua: Brigadeiro Tobias, nº527 –

Luz, São Paulo.

Ao adentrarmos, cumprimentamos todos os colaboradores da Casa de Isabel e os demais

policiais presentes.

Em Supervisão Técnica Institucional, através de alguns pontos identificados anteriormente

pela  Gerente  do  Equipamento,  entendemos  sim,  a  necessidade  de  realizarmos  uma

capacitação continuada mensal que objetivasse e explorasse a capacidade técnica de cada

colaborador  do Centro de Apoio.  Devido ao período de férias da senhora Coordenadora

Rosália nesse mês não ocorrerá a apresentação de um tema diagnóstico. Com o seu retorno

iremos trabalhar nos indicadores de atendimento e os casos encaminhados para a REDE,

sendo um aspecto discutido integralmente nas supervisões.

O Centro de Apoio realizou uma formação (palestra) na ACADEPOL-2017 nos dias 15, 24

e 29 de Agosto de 2017, relacionadas às práticas e manejos, com as pessoas com deficiência.

Pauta: Atestado, Falta; Compensações, Banco de Horas, Preenchimento do Livro de

Ponto; Capacitação Continuada Externa e Matriciamento – Discussão de Casos.

No dia 21 de Agosto ocorreu uma Palestra às 10h da manhã na Cidade de Valinhos, estivem

presentes a Delegada Doutora Samantha,  a Psicóloga Miriam, o Interprete Fernando e o
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Investigador Moacir e a Equipe da APAE junto a Câmera Municipal,  para a abertura da

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Foram apresentados e

deram início ao Evento, falando sobre o trabalho realizado pela 1ºDelegacia da Pessoa com

Deficiência, destacando sobre o acolhimento inicial até a discussão técnica e direcionamento

para os Serviços Parceiros.

A Assistente Social Edléia sensibilizou o grupo de trabalho sobre o melhor uso dos espaços

da Copa e do Banheiro feminino, por questões relacionadas a manutenção e bem estar de

todos. 

Recebemos o convite da Federação das APAEs do Estado de São Paulo e a Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, para a Cerimônia de abertura do SETEMBRO VERDE,

mês oficial da inclusão social das pessoas com deficiência, que será no dia 31/08/2017 às

13h30 – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Durante a supervisão, recebemos uma ligação de um funcionário da Secretaria Municipal de

Direitos Humanos, o qual convocou a equipe técnica para uma reunião extraordinária, para

discutirmos o caso da munícipe Thainara Correia de Carvalho, que fora encaminhado via

disque 100. Ansioso o rapaz não possuía o protocolo / nº da denúncia. O fluxo de trabalho

foi explicado. Solicitamos que enviasse um e-mail para que houvesse o conhecimento do

caso, para construir a história para novos direcionamentos.

Discussão de Casos.

O  caso  exposto  pelo  técnico  menciona,  que  (2)  duas  mulheres  deficientes  auditivas
mencionam que durante uma festa as filhas sofreram um determinado abuso, as filhas são
ouvintes,  essas  foram encaminhadas  para  a  CASA DE ISABEL por  apresentarem um
sofrimento  emocional  significativo,  com prejuízos  sociais  e  comunitários.  Discutimos
superficialmente,  diante  das  informações  obtidas,  a  possibilidade  de  realizarmos  esse
acolhimento de saúde mental na presença da Psicóloga da REDE e de um interprete, no
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intuito de garantirmos o cuidado e apoio psicológico as vítimas. Inclui se os atendimentos
referenciados /  (ou) entrevistas com os pais, na presença do Interprete a cada (5) cinco
atendimentos psicoterápicos.

Atenciosamente,

________________________________________________________________________________
Rua: Valente e Novais, 189 – CEP: 08120-420 – Itaim Paulista – São Paulo/SP

Tel: (011) – 2025-3271/2566-1110
Email: casadeisabel@terra.com
SITE: www.casadeisabel.org.br

mailto:Email:%20casadeisabel@terra.com
mailto:Email:%20casadeisabel@terra.com

