
RELATÓRIO DE ATIVI DADES

ENTIDADE: SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO

REFERENTE: TERMO DE FOMENTO Ne I4|2O2L
PERíODO: JULHO A SETEMBRO DE 2022

No período acima especificado, as atividades realizadas

pelo Albergue Noturno José Pereira da Silva Prado foram as seguintes:

-208 (duzentos e oito) atend¡mentos noturnos, incluindo pessoas em s¡tuação 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 01 (um) atendimento psicossocial com um usuário que pernoitara uma

no¡te no Albergue após ter concluído um tempo de internação no hospital psiquiátrico
para tratamento de álcool e droga, e alegava precisar de abrigo noturno por um tempo
até conseguir um trabalho e uma casa de moradia, visto que não desejava voltar ao lar
paterno por ter graves desavenças com a irmã. A equipe acompanhou o usuário no
período de 01 de julho a 03 de agosto, or¡entando-o e auxiliando na conquista de seus

objetivos, sendo que ele conseguiu trabalho numa empresa de construção e uma casa
para alugar, deixando, portanto, de ser assistido pela instituição.
-realização de 11 {onze} encontros do Projeto Café da Manhã no Albergue, onde além
do café e da roda de conversa, foram efetuadas atividades de higiene e doação de
roupas e calçados.

- manutenção do tratamento de 06 (seis) usuários do Projeto na Casa Dia de Santa Rita

do Passa Quatro, dos quais 02 (dois) deixaram a instituição, sendo que um concluiu o
tratamento e foi morar com uma irmã e o outro abandonou o tratamento e recaiu, mas
pouco depois a família conseguiu ¡nterná-lo numa outra instituição, onde o tratamento
é gratuito. Entretanto, foram efetuadas mais 02 (duas) internaçöes nos meses de julho
e setembro, conquanto um dos usuários tenha abandonado o tratamento após dois
meses de tratamento.



- acompanhamento dos usuários internados na Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro
através de contatos telefônicos, bem como através de contato presencialcom o monitor
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 nesse trimestre näo trouxe nenhum dos usuários ¡nternados na instituição. A equipe
conversou com o mon¡tor sobre os usuários Jonas Valério e Alexandre D. Nascimento,
que já se encontra na Casa Dia há muito tempo, sendo que ele explicou que Jonas está
aguardando um medida judicialde prestação de serviços à comunidade, a qual pretende
cumprir na própria instituição, e Alexandre já tem feito algumas experiências visando
sua reinserção social. Acrescentou que ambos tem realizado um grande aprendizado na

instituição.

- âcompanhamento de 02 (dois) usuários do Projeto Café da Manhã no Albergue, em
processo de reinserção social, oferecendo apoio e orientação nas questões pessoais, de
trabalho, financeiras e outras. Um dos usuários, que recaiu no trimestre anter¡or,
retomou a sobriedade, tendo sido encaminhado para o Ambulatório de Saúde Mental
do Munícipio e está aguardando agendamento com o psiquiatra.

- realização de 29 {vinte e nove} 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 Mental e outros, visando os ¡nteresses dos usuários.
Nos meses de julho a setembro de 2O22 os recursos recebidos da Prefeitura Municipal,
no valor total de RS 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.

Antonio

Presidente



ENTIDADE: SOCIEDADE ESPíRITA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO

TNTERNAçöES DE USUÁR|OS PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E/OU DROGA

I.ALEXANDRE D. NASCI MENTO

DATA DE INTERNAÇÃO: 27.hO.2OL9

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SITUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

2.JONAS VALÉRIO

DATA DA TNTERNAÇÃO: 08.12.2019

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SITUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

3.MAURíCIO ALEXANDRE MARINHO

DATA DA TNTERNAÇÃO: 30.08.22
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SITUAçÃO ATUAL: DETXOU A CASA DtA EM 3O.It.22

4.LUCAS HENRIQUE MACEDO DIAS

DATA DA TNTERNAÇÃO: 22.03.22
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SITUAçÃO ATUAL: CONCLUIU O TRATAMENTO EM AGOSTO E FOI MORAR COM SUA
FAMfLIA.

5.PAULO ALBERTO DIAS

DATA DA I NTERNAçÃO: 17.06. 22
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SMUAçÃO ATUAL: ABANDONOU O TRATAMENTO EM 07.09.22, RECAIU E FOI
NOVAMENTE TNTERNADO pErA FAMIL|A EM OUTRA INSTITU|çÃO.

6.PEDRO VATDECI GOMES

DATA DA TNTERNAÇÃO: L9.07.22

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
srTUAçÃOATUAL: ABANDONOU O TRATAMENTO EM 18.09.22


