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No mês de novembro de 2022, o Albergue Noturno José

Pereira da Silva Prado realizou as atividades abaixo relacionadas:

-130 (cento e trinta) 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: neste mês, a equipe técnica continuou atendendo o

usuário que se encontrava em atendimento no mês anterior, sendo que ele não

compareceu na consulta marcada no Ambulatório de Saúde Mental, uma vez que não

foiencontrado pela pessoa que deveria acompanhá-lo. Quando localizado o usuário, no

dia seguinte a equipe técnica realizou um atendimento com o mesmo, conseguindo sua

anuência para solicitar internação na Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro, após o que

foi verificada uma vaga para o dia O2.I2.22.

- realização de 03 (três) encontros do Projeto Café da Manhã, onde além do café e da

roda de conversa, foram efetuadas atividades de higiene e doação de roupas e calçados.

Devido à frequência irregular dos usuários nos encontros do Projeto, a equipe realizou

uma abordagem, no dia 24 de novembro, visitando os locais onde costumam se reunir,

tendo buscado orientar, incentivar a participação nos encontros, oferecer apoio nas

necessidades apontadas. A abordagem deverá ser realizada semanalmente.

-realização de 16 (dezesseis) contatos e/ou visitas com usuários e familiares, Casa Dia

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

Mental, farmácia 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, sendo que um usuário foi internado e outro deixou o

tratamento após três meses de internação.

-acompanhamento dos usuários internados na Casa Dia através de corttatos 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 compareceu, juntamente

com o monitor, o tesoureiro da Casa Dia, Sr. Marcos Anton¡o ãurlo, o qual veio falar

sobre as mudanças de direção ocorridas na instituição. O monitor falou sobre a situação

de saúde de um dos usuários, agradecendo a doação dos medicamentos que lhe foi
ofertada pela instituição mantenedora do Albergue, e sobre a situação ilos demais

internos que foram encaminhados pelo Projeto.

- Participação de 02 (dois) membros da equipe do Projeto Café da Manhã no Albergue

na reunião realizada pelo Prefeito Municipal, com a presença do vice-prefeito,

assistentes sociais do CRAS, vigilância sanitária, representantes da polícia civile militar,

bem como representantes de setores da sociedade civil, referente questão das pessoas

em situação de rua de Tambaú.

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

Prefeitura Municipal de Tambaú, no valortotal de RS 4.500,00 {quatro mil e 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.

Angela Maria Graças Antonio

Presidente



ENTIDADE: SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO

TNTERNAçÕES DE USUARTOS PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOI E/OU DROGA

I.ALEXANDRE D. NASCIMENTO

DATA DE TNTERNAÇÃO: 27.t}.2}rg
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SffUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

2.JONAS VALÉRIO

DATA DA TNTERNAçAO: 08.12.2019

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

S|TUAçÃO ATUAL: PERMANECE INTERNADO

3.MAURíCIO ALEXANDRE MARINHO

DATA DA TNTERNAÇÃO: 30.08.22

LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

stTUAçÃO ATUAL: DETXOU A CASA DtA EM 30.Lt.22

4.OSMÉRIO JOSÉ ROBERTO

DATA DA TNTERNAÇÃO: 28.tL.22
LOCAL: CASA DIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

SffUAçÃO ATUAL: PERMAN ECE ¡ NTERNADO

oBSERVAçÃO: CRISÏ¡NO DE PAULA, QUE ESTAVA TNTERNADO NA CASA DtA DESDE

24.TO.22, DEIXOU O TRATAMENTO EM 01.11.22.


