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MÊs DE oUTUBRo DE2o22.

No mês de outubro de 2022, o Albergue Noturno José

Pereira da Silva Prado realizou as atividades abaixo relacionadas:

-112 (cento e doze) 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 para os recursos da comunidade a todos

os usuários,

-acompanhamento psicossocial de um 01 (um) usuário dos serviços do Albergue

(Programa de Atendimento ao ltinerante e Projeto Café da Manhã no Albergue), o qual

é alcoólatra e tem dificuldades psicológicas, mas recusa a proposta de acolhimento dos

familiares, permanecendo na rua, já tendo inclusive sofrido agressões físicas e
apresentado complicaçöes de saúde. No mês de julho ele foi internado na Casa Dia de

Santa Rita do Passa Quatro, mas abandonou o tratamento, voltando à situação de rua.

Desde então, a equipe técnica tem atendido o usuário, fazendo encaminhamento parâ

o Ambulatório de Saúde Mental, onde iniciou tratamento psicológico enquanto aguarda
consulta com o psiquiatra. Ele continua sob acompanhamento da equipe técnica do
Albergue.

- realização de 05 (cinco) 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.

- realização de 18 (dezoito) contatos e/ou visitas com usuários e familiares, Casa Dia de

Santa Rita do Passa Quatro, Assistência Social do Município, Ambulatório de Saúde

Mental, psiquiatra e outros, visando os interesses dos usuários.



-Manutenção do tratamento de 04 (quatro) usuários de álcool e/ou droga na Casa Dia

de Santa Rita do Passa Quatro. Teve também o encaminhamento de 01(um) usuário do

Programa de Atendimento ao ltinerante para tratamento na instituição citada, no dia

03.1A.22, mas ele permaneceu apenas dois dias internado.

-acompanhamento dos usuários internados na Casa Dia através de contatos telefônicos

e da visita mensal do monitor da instituição para receber os pagamentos do tratamento

dos internos e a cesta básica, sendo que na visita deste mês a equipe do Projeto

conversou sobre um dos internos, há muito tempo em tratamento. O monitor colocou

que ele se encontra em processo de reinserção social, realizado na própria instituição,

efetuando contatos externos e atividades de trabalho na comunidade, com total
acompanhamento da Casa Dia. A equipe do Projeto propôs fazer uma avaliação da

situação no final deste ano.

-acompanhamento de O1 (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. Tal usuário tem tido constantes recaídas, com curtos

espaços de tempo, sendo que foi feita uma experiência de atendimento com a psicóloga

do Projeto, mas ficou evidenciado que ele não consegue responder ao tratamento, razão

pela qual foi encaminhado para uma consulta com psiquiatra e está fazendo uso de

medicação.

No mês de outubro de 2A22, os recursos recebidos da

Prefeitura Municipalde Tambaú, no valortotalde RS 4.500,00 (quatro mile quinhentos

reais), foram aplicados de conformidade com o Plano de Ação, ou seja, na remuneração

dos atendentes noturnos, encargos sociais, conta de energia elétrica e telefone, ficando

todas as demais despesas relacionadas ao pagamento do folguista e da faxineira, serviço

de escritório, cesta básica dos funcionários, gastos de manutenção das atividades e
manutenção dos equipamentos, pagamento das internações dos usuários do Projeto
Café da Manhã no Albergue, por conta da entidade

.O!"t
Angela Maria das raças nro

Presidente
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TNTERNAçÕES DE USUÁR|OS PARA TRATAMENTO DE ÁlCOOr- EIOU DROGA

I.ALEXANDRE D. NASCIMENTO

DATA DE TNTERNAÇÃO: 27.IO.2OI9
LOCAL: CASA DIA DE SANTA R¡TA DO PASSA QUATRO
SffUAçÃO 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 ÞA TNTERNAÇAO: 30.08.22

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
srTUAçÃO ATUAL: PERMANECE TNTERNADO.

4.CRISTIANO DE PAULA

0ATA DA TNTERNAÇÃO: 24.LA.22

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA Do PASSA QUATRO
SffUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO


