
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades/2018 
Serviço: Abordagem social -Reame 

Modalidade: Especial de Média 
Complexidade  

 

 

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 
 

Equipe Técnica: 
Angela Regina D. Souza  

 CRESS 9730 

 

1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:  

Neste ano de 2018 vivenciamos a história de duas pessoas, um era o senhor Walter Ferreira 

de 52 anos, oriundo do estado do Pará/AM e seu Francisco Carlos de 45 anos, oriundas do 

município de Iranduba/AM, os Usuários estavam em situação de sobrevivência e moradia de 

rua. Através da abordagem em locus, observação, escuta, encaminhamento e 

acompanhamentos, foram encaminhados para comunidade terapêutica Desafio Jovem, e 

realizando-se o tratamento em dependência química. Após 08 meses de tratamento os 

usuários retornaram para sua família, sendo assim o projeto de abordagem social contribuiu 

para o fortalecimento de vinculo familiar e no seu desempenho de sua autonomia. Como o 

Nosso Deus é soberano, neste período de abordagem social a equipe trabalhou 

minuciosamente, com essas pessoas acreditando no processo de saída das ruas, 

possibilitando reintegração e a reinserção na sociedade para que possam resgatar sua 

integridade, identidade e começar a escrever uma nova história de vida.  

E ASSIM SÃO OS PLANOS DE DEUS PARA AQUELES QUE SÃO INVISIVEIS PARA A 
SOCIEDADES !!! 

3. AÇÕES REALIZADAS:  
1. Atendimentos realizados pelo serviço de abordagem social-Reame:...........528 
2. Acompanhamentos dos usuários: .................................................................115 
3. Média de atendimento mensal dos usuários na Instituição:..........................80 
4. Retorno a família ..........................................................................................20 
5. Internação em dependência quimica.............................................................08 
6. Ação de reinserção familiar e comunitária.....................................................67 
7. Assistência aos familiares dos usuário......................................................... 236 
8. Reunião junto a equipe técnica.....................................................................84 
9. Visitas Domiciliares........................................................................................62 
10. Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros.......................................... 960 
11. Atividades socioeducativas com os adolescentes.........................................52 
12. Comemoração dos aniversários dos usuários ..............................................10 
13. Atendimento na área de Saúde ................................................................... 164  
14. Elaboração de e Pareceres sociais e estudo de caso...................................61 
15. Inserção na Rede Pública Educação Regular ..............................................16 
16. Atividades Lúdicas, recreativas e Passeios...................................................10 
17. Atendimento emergencial..............................................................................120 
 

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2018:  

 Banheiro Solidário: utilizado pelos usuários 90% 

 Curso de Empredorismo: Realizado pelo Cetam, teve a participação dos usuários e dos colaboradores 
do Lar Batista, alcançando 80% de sua meta.  

 Inserção em curso profissionalizantes pelo Ciee e Cetam: Grupo operativo com as adolescentes, 
sendo realizado em 80%. 

 Projeto cidadania: acompanhamentos dos usuários na emissão de documentos de identificação e outros 

 Projeto Executado em 100%.  
 
 
 
 

2. OBJETIVO: Identificar nos territórios, incidências de Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que 
utilizam espaços públicos como forma de sobrevivência e/ou moradia, em especial aquelas em situação de trabalho  
infantil e moradia nas ruas, através da Abordagem Social “Reame”, proporcionando atendimento, busca ativa e 
encaminhamento e/ou acompanhamento à rede socioassistencial, a fim de ofertar atenção às necessidades mais 
imediatas dos indivíduos; atendendo, acompanhando e mediando o acesso à rede de proteção social. Identificar nos 
territórios, incidências de Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como 
forma de sobrevivência e/ou moradia, em especial aquelas em situação de trabalho infantil e moradia nas ruas, através 
da Abordagem Social “Reame”, proporcionando atendimento, busca ativa e encaminhamento e/ou acompanhamento à 
rede socioassistencial, a fim de ofertar atenção às necessidades mais imediatas dos indivíduos; atendendo, 
acompanhando e mediando o acesso à rede de proteção social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROJETOS PARA 2019:  
 

 

 Implantação da unidade móvel que será como diferencial no atendimento emergencial dos usuários do 
projeto de abordagem social Rearme e odontológico, a unidade tem espaço amplo para melhor atender 
estes usuários que são acompanhados pelo projeto, pois estes se encontram com seus direitos violados, o 
trailer foi doado pelo Sesi e está na Instituição Lar Batista Janell Doyle.  


