
RELATóRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: SOCIEDADE ESPíRffA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO

REFERENTE: TERMO DE FOMENTO Ne L4/2O2L

PERÍODO: JANETRO A MARçO DE 2022

No período acima espec¡f¡cado, as at¡v¡dades realizadas pelo

Albergue Noturno José Pereira da Silva Prado foram as seguintes:

-142 (cento e quarenta e dois) atendimentos noturnos, incluindo pessoas em situação

de rua da nossa comunidade que buscaram o serviço para pernoitar ou realizar

atividades de higiene e alimentação. Além do pernoite, também foi oferecido banho,

jantar, café da manhã, doações de roupas e encaminhamentos aos recursos da

comunidade a todos os usuários.

-realização de 03 (três) atendimentos psicossociais com dois casais e um jovem, todos

usuários do Programa de Atend¡mento ao ltinerante, sendo que o primeiro casal não

aceitou a orientação da equipe técnica, não retornando ao serviço; o outro casal

atendido estava à procura de trabalho e casa para morar, sendo que foi orientado pela

equipe e no terceiro atendimento compareceu com um pastor evangélico, que

proporcionou trabalho ao homem como servente de pedreiro e conseguiu com amigos

da lgreja uma casinha de aluguel. Finalmente, o jovem buscou o apoio da equipe técnica,

visto ser usuário de droga e não ter como pagar uma internação, nem voltar para sua

família, em Ribeirão Preto. Após contato da equipe com a família, ele foi internado na

Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro, através do Projeto, já que a família não tinha

condições de apoiar o jovem por estar apoiando a própria mãe, a qual estava

apresentando grave problema com o consumo exagerado de droga.

-retorno dos encontros presenciais do Projeto no dia 05.03.22, realizando (04) reuniões,

sendo que a equipe precisou reorganizar o trabalho após a pandemia, embora não

deixou de apoiar os usuários através de contatos e visitas, bem como dos

encaminhamentos para internação e para os recursos da comunidade.



- manutenção do tratamento de 07 (sete) usuários do projeto na casa Dia de santâ R¡ta
do Passa Quatro, sendo que 01 (um) foi internado na comunidade Terapêutica corália
Neves, Grupo das samaritanas, em Boa Esperança-M.G., em dezembro e rá permanece,
e 06 (seis) na Casa Dia de Santa Rita do passa euatro, dos quais 02 (dois) já estavam em
tratamento e 04 (quatro) foram internados neste período, havendo a desistência de 01(um), e os outros 03(três) permanecem internados.
- acompanhamento dos usuários internados na casa Dia de santa Rita do passa euatroatravés de contatos telefônicos, bem como através de contato presencialcom o mon¡tor
da casa Dia, por ocasião da visita mensal à equipe para buscar a cesta básica que
compõe o custo do tratamento e assinar os recibos dos pagamentos efetuados, sendo
que neste tr¡mestre se fez acompanhar de 02 (dois) internos do projeto: Jonas valério e
cristiano de Paula. o acompanhamento do usuário internado em Boa Esperança- M.G.
é realizado por telefone em contatos semanais com o coordenador e com o próprio
interno.

- acompanhamento de 01 {um} usuário do Projeto café da Manhã no Albergue, em
processo de reinserção social, oferecendo apoio e orientação nas questões pessoais, de
trabalho, financeiras e outras.
- realização de 41 {quarenta e um} contatos e/ou visitas com usuários e familiares, casa
Dia de santa Rita do Passa Quatro, Assistência social do Município, Hospital, pronto
socorro, Ambulatório de saúde Mentale outros, visando os interesses dos usuários.

Nos meses de janeiro a março de 2a22 0s recursos
recebidos da prefeitura Municipal, no valor total de R$ 13.500,00, foram aplicados de
conformidade com o Plano de Ação, ou seja, na remuneração dos atendentes noturnos,
encargos sociais, conta de energia elétrica e telefone. Também no citado período, foi
concluída a primeira fase da obra de adequação do prédio do Albergue às normas legais
de acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais, sendo utilizado
os recursos próprios da entidade.

Ange Antonio
Presidente



ENTTDADE: SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO

TNTERNAçÕES DE USUÁRIOS PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E/OU DROGA

I.ALEXANDRE D. NASCI MENTO

DATA DE TNTERNAÇÃO: 27.t0.20L9
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SÍTUACÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

2.JONAS VALÉRIO

DATA DA INTERNAÇÃO: 08.12.2019

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SITUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

3.MAURICIO ALEXANDRE MARINHO

ÐATA DA TNTERNAÇÃO: Os.t2.2}2r
LOCAL: COMUNIDADE TERAPÊUÏCA CORALIA NEVES- GRUPO SAMARITANAS, EM BOA

ESPERANçA-M.G.

SITUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

4.MARCELO DE PAULA GONçALVES

DATA DA TNTERNAÇÃO: 28.01.22

LOCAL: SANTA RITA DO PASSA QUATRO

srTUAçÃO ATUAL: MARCELO, ANTTGO USUÁR|O DO PROJETO CAFÉ DA MANHÃ NO

ALBERGUE, TENDO PERMANECIDO SóBRIO POR SETE ANOS, TEVE UMA SÚBITA

RECAíDA DEVTDO UMA QUESTÃO PONTUAL E PEDTU TNTERNAçÃO NA CASA DlA, ONDE

FICOU APENAS QUINZE DIAS, APóS O QUE DECIDIU RETOMAR SUA VIDA, CONTANDO

COM O APOIO DA EQUIPETÉCNICA DO PROJETO E DO ORIENTADOR DO PROGRAMA

DE RETNSERçÃO SOC|AL. ATUALMENTE, ENCONTRA-SE EMPREGADO NA INDIJSTRIA

CERÂMICÀ

5.RODRIGO PONCIANO

DATA DA TNTERNAÇÃO: 03.03.22

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SITUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO



G.CRISTIANO DE PAULA

DATA DA I NTERNAÇÃO: 03.03.22

TôCRU CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

srrunçÃo: PERMAN EcE r NTERNADo

?.LUCAS HENRIQUE MACEDO DIAS

DATA DA TNTERNnçÃo: z2.os.zz
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SITUAçAO ATUAL: PERMANECE I NTERNADO


