Outubro/Novembro de 2010

vozes

u IX Copa da Inclusão

nos Caps, que além do objetivo terapêutico chegam a visar geração
de renda. “Foi buscando
Mario A. Moro/ J. Vozes
colaborar com o resgate da potencialidade e
capacidade das pessoas
que em 2010 trouxemos
nossos trabalhos de tricô
e crochê feito pelos usuários”, afirmou.
Ronaldo José dos
Santos, jogador da equipe
do Caps Mandaqui, ao
falar para jornal VOZES
ressalta: “Estive participando pela oitava vez,
sou capitão do time, e na
Copa já conseguimos um
segundo lugar e no ano
passado fomos Bi Campeão”.
Quanto a expectativa, Santos frisou que o seu
time sempre tem começado o torneio motivado,
devido entrosamento da
equipe desde o ano anterior.
Sobre o que o evento
da Copa tem proporcionado, Ronaldo destaca:
“Além de ajudar em um
melhor condicionamento físico, temos também
outras opções de eventos
sociais, o que acho muito
bom, pois podemos participar de trabalhos em
grupo com as pessoas”.
Jogadores do
Para Célio Alves da Silva, jogaCaps Santo André, dor do Caps Santo André, a conquista
exibem trófeu e do Bicampeonato da Copa em 2010,
Medalha, após é importante. “Desde 2005 participo
vitória de 2x1 so- na Copa, isso tem ajudado como uma
bre o Caps M. Boi terapia muito especial para mim e os
Mirim demais amigos do time. No primeiro
ano de disputa cheguei a ser campeão
com o CAPS de Santo André. Já estávamos com grito de campeão entalado
as três primeiras equipes, torcida mais na garganta por muito tempo, nos últianimada e participativa.“Todos são mos anos não tivemos boas atuações.
vitoriosos por estarem presentes”.
Este ano apesar de começarmos com
De acordo com a assistente ocial derrota o time teve grande reação, se
Deise Rodrigues Godoi, sua equipe dedicando com raça, categoria e hado CAPS São Matheus, tem partici- bilidade. A participação da torcida, e
pado desde o inicio da Copa, tendo apoio do técnico Batucada, também
em 2009 conseguido segundo lugar. foram importantes.
“Acredito ser de iniciativa muito
“Não poderia deixar de dar os
importante, demonstrada desde sua parabéns aos organizadores por tudo,
abertura com processo de integração e pelo momento marcante para mim
entre usuários e profissionais da área. que foi quando todos fizeram 1minuto
Acho que deveria ter mais iniciativas de silencio no dia da grande e suada
outros momentos e não só do espor- decisão do titulo, em homenagem à
te, aproveitar melhor o processo de morte do saudoso amigo Wellington
inclusão”.
F. dos Santos, ex-jogador do time”.
Quanto à programação destacou a oportunidade do espaço para
exposição de trabalhos realizados
Mario A. Moro

CAPS Santo André é
Bí Campeão em 2010
A Copa da Inclusão é um evento que reúne diversas instituições de
saúde mental do Estado de São Paulo.
Tem como objetivos fortalecer a rede
entre os serviços e a inclusão dos usuários deste equipamento em dispositivo de lazer, cultura, esporte, etc.
Em entrevista ao jornal VOZES,
o psicólogo Ricardo Santoro, disse:
“A Copa da Inclusão nasceu em 2002
quando eu e o psicólogo Ed Otsuka
éramos alunos de Psicologia da PUCSP. Hoje o evento organizado pela
Ong. Sã Consciência possui um corpo
diretivo interdisciplinar, ocorre uma
vez por ano chegando desde 2005
realizar-se no SESC-Itaquera, um dos
parceiros da Copa da Inclusão”.
Quanto aos desafios, Santorro

destacou: “Um dos nossos principais desafios tem sido tirar o foco do
evento de competitividade. Competir
é importante porém existem outros
objetivos de maior importância,
como possibilitar o crescimento da
Ong, fazer novos projetos extra institucional com profissionais, familiares
e principalmente usuários”.
Segundo Ricardo, além do torneio de futsal, são realizadas atividades terapêuticas, como capoeira,
dança, mosaico, pintura, psicodrama,
além de filmes produzidos pelas instituições, foram apresentados as 56
instituições de 13 municípios na nona
Copa da Inclusão 2010. Medalhas
para todos (as) certificados a quem
participou de outra forma, troféu para
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