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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2017

1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 06.068.582/0001-24

-

Data da Inscrição CNPJ: 14/01/2004

E-MAIL: tranoiprudente@bol.com.br – Site www.tranoiprudente .org.br
Endereço: RUA ANTENOR GONÇALVES, 261
CEP: 19.014-040 – BAIRRO: VILA EUCLIDES - Tel.(18)3903-7865
PRESIDENTE PRUDENTE – SÃO PAULO
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2- REPRESENTANTES DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE
PRESIDENTE PRUDENTE
PRESIDENTE:
Maria Aparecida Mazuqueli, brasileira, solteira, nascida em 06/03/1963,
residente e domiciliada na cidade de Presidente Prudente – SP, Zona Rural
Sitio São Rafael Cx Postal 55, Bairro Limoeiro, CEP 19015-970, portadora do
CPF n° 957.553.408-40 e RG n° 15.554.361-1 SSP/SP;

VICE-PRESIDENTE:
Laurentina Rosa de Franco, brasileira, solteira, nascida em 28/10/1952,
aposentada, residente e domiciliada na cidade de Sandovalina - SP, fazenda
São Joaquim, S/N, CEP 19250-000, portadora do CPF n° 097.503.158-98 e
de RG n° 25.811.213-X SSP/SP;

TESOUREIRO:
Giorgio Mignolli, italiano, casado, nascido em 17/03/1972, gerente
administrativo, residente e domiciliado na cidade de Bataguassu - MS, Rua
Nova Andradina n° 469, Bairro Centro, CEP 79780-000, portador de CPF n°
740.508.851-15 e de RNE n° V476891Z emitido pelo DPF;

SECRETÁRIA:
Lurdes Alves Marinho, brasileira, solteira, nascida em 26/01/1959,
funcionária pública federal, residente e domiciliada na cidade de Presidente
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Prudente - SP, Rua Eduardo Andreasi n° 50, Bairro Jardim Vale do Sol, CEP
19063-508, portadora de CPF n° 063.484.308-71 e de RG n° 11.942.648
SSP/SP;
CONSELHO FISCAL
1. Alice da Cunha Pain, brasileira, viúva, nascida em 10/03/1947,
aposentada, residente e domiciliada na cidade de Taciba - SP, Rua
Manoel Hipólito n° 811, Bairro Centro, CEP 19590-000, portadora de
CPF n° 206.427.068-08 e de RG n° 25.810.213-5 SSP/SP;

2. Aparecida Ramineli, brasileira, solteira, nascida em 18/10/1948,
auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada na cidade de
Anhumas - SP, Rua Pe. Orlando L. Gazola n° 528,
CEP 19580-000, portadora de CPF n° 926.528.248-72 e de RG n°
13.514.389 SSP/SP;

3. Francisca Ferreira da Silva, brasileira, solteira, nascida em
27/08/1953, aposentada, residente e domiciliada na cidade de Santo
Anastácio - SP, Rua José Benedito Dinis n° 70, CEP 19360-000,
portadora de CPF n° 069.781.538-26 e de RG n° 13.976.872-5
SSP/SP.
3- APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A Associação Tra Noi de Presidente Prudente, também conhecida pelo nome
fantasia como: “Casa Família Tra Noi Pe. Sebastião Plutino” é uma obra de
ação concreta do Instituto Secular Maria de Nazaré e o Movimento TRA NOI.
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Que depois de um longo trabalho de envolvimento com a comunidade local,
despertou a necessidade de um projeto que beneficiasse a população do
município de presidente Prudente e Região, pois a realidade mostrava que
muitas pessoas não tinham condições financeiras para arcarem com
hospedagens e alimentação, dificultando ainda mais o tratamento.
A Casa Família TRA NOI é uma entidade filantrópica, fundada em 23 de Julho
de 2003, iniciando suas atividades em 12 de Outubro de 2009, que tem como
objetivo

acolher

vulnerabilidade
ambulatorial,

pacientes
social,

através

com
de

e/ou
alta

acompanhantes
hospitalar,

atendimento

em

em

situação

de

acompanhamento

humanizado

personalizado,

possibilitando a estadia e garantindo assim, condições básica para
continuidade do tratamento médico, TRA NOI quer dizer ENTRE NÓS.

4 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
( ) Proteção Social Básica
( ) Proteção Social Especial – média complexidade
(x ) Proteção Social Especial – alta complexidade

5 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE ATENDIMENTO:
Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para Adultos na Forma de
Casa de Apoio para Pessoas em Trânsito.

6- FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:
O Estatuto Social, da Associação Tra Noi de Presidente Prudente norteia
todas as atividades e trabalhos desenvolvidos. Os objetivos e, da mesma
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forma, sua missão são encontrados no ARTIGO 2° a 6° E Art.40, de seu
Estatuto, Transcrito abaixo:
“ARTIGO 2° - A FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO É PROMOVER A MAIS
AMPLA COLABORAÇÃO NO SERVIÇO A PESSOA E EM PARTICULAR
AQUELES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
OPRIMIDA PARA CONSTRUIR UMA FRATERNIDADE UNIVERSAL. TAL
ESPAÇO É ALCAÇADO MEDIANTE AS ATIVIDADES EM SEGUIDA
INDICADA:
3. Casas de acolhida para ajudar em cada eventual emergência de
pessoas em dificuldades.
Art. 3° - A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE objetiva captar
as novas necessidades, como a dos valores cristãos na espiritualidade
da acolhida de São Luis Orione, através da realização da pessoa humana
e das suas peculiaridades, de dignidade e promoção em harmonia as
exigências da comunidade.
Art. 4° - A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE presta
assistência Social a quantos procurarem seus serviços, sem distinção
de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer
outra condição, respeitada sua capacidade instalada e seus objetivos.
Art. 5° - A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE está sob a
proteção especial da Virgem Maria “Salus Populi Romani”.
Art. 6° - A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE, tem duração
por tempo indeterminado.
Parágrafo Único. A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE
prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na
proporção, ao menos, ao que preceitua a legislação em vigor,
incentivando sempre a solidariedade. Por isso pedir-se-á uma
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contribuição aos que, superadas as dificuldades, depois de ter sidos
assistidos, podem ajudar os outros que precisam.
Art.”40 - A ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES”. “PRUDENTE aplicará
integralmente no Território Nacional os seus recursos, objetivando o
cumprimento das suas finalidades estatutárias.”
Analisando os artigos acima podemos afirmar que a missão da
ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRES. PRUDENTE é:
“Acolher os familiares de pessoas doentes internados em hospitais de Pres.
Prudente que não tem condições financeiras de se hospedar em hotéis,
pousadas ou outros locais dando lhes dignidade, apoio, descanso,
informação, comida, momentos de oração e atividades que ajude em sua
autonomia e permita viver um clima de família, favorecendo uma fraternidade
universal.

7- PÚBLICO ALVO
Toda pessoa necessitada de abrigo e apoio para realizar e dar sequência a
tratamento de saúde, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso,
opinião política ou qualquer outra condição.

8. OBJETIVOS DA ENTIDADE
8.1 - OBJETIVO GERAL
Acolher pacientes e/ou acompanhantes de Presidente Prudente e região,
priorizando o seguimento de tratamento de saúde, que não tenham condições
financeiras de arcarem com despesas de hospedagens em hotéis, pensões,
alimentação entre outros, dando lhe o mínimo de dignidade, como descanso,
informação, comida e atividade que possa ajudar na sua autonomia, a fim de
amenizar o momento vivenciado por essa família, sem distinção de
nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra
condição.
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8.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Oferecer condições dignas de acolhimento, estadia, alimentação,
apoio emocional, social, nutricional e religioso enquanto durar o
período de permanência na casa;



Orientar, informar e direcionar os usuários em relação aos seus
direitos sociais;



Trabalhar em parceria com os hospitais e serviços do município de
Presidente Prudente e dos municípios de origens das pessoas
assistida;



Oferecer cursos artesanais e palestras educativas, aberto aos
usuários, funcionários, voluntários e a toda comunidade.



Desenvolver ações que favoreçam o fortalecimento do vínculo familiar,
contribuindo para o restabelecimento da saúde do necessitado.



Realização de atividades estruturadas: Ocupacionais, esportivas,
emocionais, suporte de fé e espiritualidade, palestras educativas entre
outras para o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

9- PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Sendo de 01/01/2017 a 31/12/2017, 24 horas/dia o seu período de realização.
Os quantitativos de beneficiários atendidos de forma gratuita em 2017 foram:


Quantidade de hóspedes atendidos: 1370



Dias hospedados: 9280



Refeições avulsas: 17708
Total de atendimento anual: 26988

As atividades desenvolvidas pela Casa dirigem-se prioritariamente ao
atendimento das necessidades básicas da saúde e apoio emocional. Os
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usuários recebem um tratamento digno, com quatro refeições diárias, zelando
por um aporte nutricional adequado, respeitando as prescrições dietéticas de
cada usuário, assistência religiosa, apoio psicológico e Social. A Casa procura
sempre oferecer condições para que as pessoas possam melhorar sua
qualidade de vida, enquanto procuram recuperar a saúde, aliviar o sofrimento,
realizar seu tratamento em condições dignas.

8- HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA ENTIDADE
A Associação Tra Noi é um movimento católico, reconhecido como
associação particular de fieis, criado na cidade de Roma em 1949, onde ainda
hoje mantém sua sede. Tra Noi quer dizer ”entre nós”, e tem como missão
acolher e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Chegou a
Presidente Prudente no ano de 2003 com a criação da Associação Tra Noi de
Presidente Prudente, e desde então, trabalha em busca de recursos para a
construção e manutenção de obras de assistência a pessoas carentes e
fragilizadas.
O município de Presidente Prudente é um pólo de saúde na região,
responsável por atender uma macro-região, cujas fronteiras dos estados
vizinhos se tornaram porta de entrada para pacientes em busca de um centro
mais avançado em saúde. O município conta com uma rede de hospitais
que presta atendimento de média e alta complexidade, responsável por todo
atendimento de urgência e emergência da região. Presta ainda serviços na
área de oncologia e cirurgia cardíaca, assim como todo serviço de referencia
em doenças tropicais.
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É grande a demanda de pessoas que chegam ao município para se
submeterem a tratamento prolongado, enfrentando dificuldades financeiras,
longe da família, sem condições de dar sequencia ao tratamento. No
município de Presidente Prudente, também percebemos as dificuldades
enfrentadas pelas pessoas que necessitam de atendimento na área da saúde,
principalmente as que moram em bairros distantes como Humberto Salvador,
Parque Alexandrina, Brasil Novo entre outros, que devido a distancia, na
maioria das vezes, encontram dificuldades principalmente em obter uma boa
alimentação, sendo fundamental para conseguir dar sequencia ao tratamento.
Diante da necessidade de acolher pessoas que vem para a Cidade de
Presidente Prudente em busca de tratamento médico, em situação de
vulnerabilidade

social,

com

alta

hospitalar,

em

acompanhamento

ambulatorial, através de atendimento humanizado e personalizado. Fundouse em 23/07/2003 a Associação Tra Noi de Presidente Prudente, Entidade
beneficente de Assistência Social e direito privado, sem fins lucrativos, a qual
desenvolvem o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
serviço de acolhimento institucional provisório para adultos na forma de casa
de apoio é organizado para acolher os familiares de pessoas em trânsito e
sem condições de auto sustento, durante o tratamento de doenças graves fora
da localidade de residência, oferecendo um acolhimento em período integral
com o mínimo de dignidade, como descanso, informação, alimentação e
atividade que possa ajudar na sua autonomia, a fim de amenizar o momento
vivenciado por essa família, sem distinção de nacionalidade, raça, credo
religioso visando a proteção e a defesa da vida. Além do acolhimento a essas
pessoas em tratamento de saúde, a Casa realiza um trabalho de acolhida a
indivíduos que estão em tratamento (período de ciclo) e pós tratamento de
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dependência química (álcool e outras drogas), que se encontram com o
vínculo familiar rompido, que não tem condições de auto sustento.
A respectiva Instituição conta com um quadro permanente de 11 funcionários
remunerados para a execução dos serviços necessários à sua manutenção,
como preparo de alimentos, limpeza diária e recolhimento de doações. Além
do quadro de funcionários, a Casa possui voluntários de diversas áreas para
execução de trabalhos específicos, como jardinagem, aulas de corte e costura e
outros. Também as pessoas hospedadas e seus acompanhantes dependendo
de sua disposição de saúde, podem colaborar em diversas atividades da
instituição.
A Casa tem um contrato de comodato de imóveis, com a Associação Tra Noi
do Brasil que é a proprietária do prédio, onde o mesmo apresenta excelente
infraestrutura, podendo oferecer aos usuários condições dignas de estadia.
Conta com 22 quartos, todos com banheiro interno, com total de 63 leitos,
sendo 04 banheiros para deficientes físicos de acordo com as normas de
acessibilidade.
A definição da população alvo atendida, influência na organização da
estrutura física da instituição, determinando os espaços e cômodos
disponíveis, segundo as necessidades dos usuários. Além da separação dos
quartos quanto ao sexo, a Instituição possui áreas comuns a todos como:
refeitório, sala de jogos e biblioteca, mantém uma lavanderia com
equipamentos simples, que obedecem todas as exigências no que se refere
ao tratamento da roupa (serviço de lavanderia de cama e banho é terceirizado,
respeitando as exigências de higienização), assim como de limpeza do prédio.
Mantém em atividade oficina de artesanato, como forma de ocupar o tempo
ocioso do usuário e serve como oportunidade de fonte de renda para o mesmo
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quando de volta para casa. Todo o artesanato produzido é vendido para
aquisição de matéria prima para a continuidade do projeto.
Para se manter a Casa Tra Noi também sobrevive através de eventos
beneficente (pizza e bazar) de doações da comunidade, trabalho de pessoas
voluntárias, auxílio internacional vindo da Associação Tra Noi da Itália, onde
um grupo de religiosos, trabalham com empenho, para auxiliar na manutenção
da instituição no Brasil, repasses públicos de recursos da Prefeitura de
Presidente Prudente, verba aditiva doada por alguns vereadores do Município.
9 - DESCRIÇÃO DA META:
Meta de atendimento direto (nº de Usuários): 63
Capacidade de atendimento anual: 1370
Capacidade de atendimento mensal: 138

10-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2017
10.1 SUPORTE DE FÉ E ESPIRITUALIDADE:

A Associação Tra Noi de Presidente Prudente, tem suas raízes
alicerçadas em um movimento católico, que tem a missão de prestar
assistência social a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de
nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra
condição. Desde sua fundação objetiva captar as novas necessidades de
acordo com valores cristãos na espiritualidade de São Luis Orione, através da
realização da pessoa humana e das suas peculiaridades, de dignidade e
promoção em harmonia as exigências da comunidade.

ASSOCIAÇÃO TRA NOI
DE PRESIDENTE PRUDENTE
Rua Antenor Gonçalves nº 261 Vila Euclides
CEP 19014-040 – Presidente Prudente
Fone – (18) 3903-7865
CNPJ 06.068.582/0001-24
CRP 06/5408/J

O trabalho com pessoas em tratamento de saúde sempre esteve ligado
as práticas religiosas. Mesmo com advento da modernidade e o surgimento
da medicina cientifica, estudos atuais tem mostrado que, a consideração de
dimensões religiosas continua presente em todos os extratos sociais como
parte importante do processo de adoecimento e cura. Espiritualidade pode ser
entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos
eventos da vida. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por
si mesmo. Ela entende a necessidade de encontrar razão e preenchimento na
vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver.
Em face desta verdade, a Casa Tra Noi oferece aos hóspedes em
tratamento de saúde e seus acompanhantes, momentos de espiritualidade,
temos a Santa Missa de segunda a sexta-feira e várias vezes ao dia temos
oração, todos são convidados e tem ampla liberdade de aceitar ou não o
convite, assim, existe uma oportunidade para um período intimo de fé e
interação entre os que ali se encontram.

Objetivo das atividades: oferecer aos hóspedes momentos de oração, haja
vista, que a espiritualidade é fundamental para o reestabelecimento da saúde,
uma vez que o paciente fica mais confiante no tratamento proposto,
enfatizando a importância de reconhecer a fé e a espiritualidade como fontes
fortalecimento para o enfrentamento da doença, a serem considerados no
cuidado à recuperação da saúde.

Publico alvo: pacientes em tratamento de saúde hospedados na Casa Tra
Noi e seus acompanhantes.

Período de realização: De Janeiro à Dezembro de 2016, os momentos de
oração incluem oração matinal, missas diárias, oração da tarde. De acordo
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com a necessidade de cada pessoa, é feito orientação e aconselhamento com
o sacerdote que acompanha a Casa. Ressalta-se que a cada hóspede é feito
o convite para os momentos de oração, mas que sua participação depende
exclusivamente de sua vontade e receptividade.

Resultados obtidos: Pode-se afirmar que a espiritualidade é uma dimensão
importante do homem, que a par da dimensão biológica, intelectual, emocional
e social, constitui aquilo que determina sua singularidade como pessoa.
Respeitando a individualidade de cada um, a Casa Tra Noi acredita que as
necessidades espirituais são parte integrante das necessidades básicas do
ser humano. Por isso oferece diariamente momentos de fé e oração, e
observa a boa aceitação dos hospedes, que demonstram mais otimismo e
força para dar sequência ao tratamento de saúde. No que se referem aos
acompanhantes esses também são beneficiados e revigorados pela oração.
Embora a relação entre espiritualidade e cuidados de saúde já esteja
evidenciada pela ciência, a visão dessa instituição é oferecer mais recursos
as pessoas fragilizadas pelos problemas de saúde.

10.2 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
O que mais se busca nas organizações hoje em dia é o envolvimento
dos funcionários nas tarefas e objetivos empresariais. O que faz o diferencial
de uma empresa hoje em dia, são as pessoas, pois é através de pessoas
qualificadas e principalmente motivadas, que uma empresa se mantém firme
para desenvolver um trabalho sustentável. Portanto, é de suma importância
que primeiramente o colaborador esteja preparado emocionalmente, para só
então conseguir prestar um atendimento de apoio, atingindo o objetivo
proposto pela Entidade.
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Pensando em métodos eficazes que possibilitem o bem estar dos
funcionários, a Casa implanta no ano de 2013 a Capacitação Profissional,
na busca de atendimento mais humanizado, proporcionando aos seus
colaboradores uma oportunidade de autovalorização, autoconhecimento e
autoajuda, estabelecendo o equilíbrio, bem estar físico, mental e espiritual ,
Incentivando e orientando para uma visão de vida, desenvolvendo o
potencial humano dentro de diversos processos de convívio e potencialidade
de suas qualidades, para atuar em seu trabalho e na própria vida .

Objetivo:
Desenvolver com os participantes através de um palestrante,
informações que resgatem sua autoestima, valorização, bem estar e
equilíbrio, proporcionando melhoria na qualidade e no seu destaque dentro
da área que atua.

Publico Alvo:
Funcionários da Casa TRA NOI.

Período de realização:
De Janeiro à Dezembro de 2017.

Resultado obtido:
Obtivemos resultados positivos com a implementação da capacitação,
percebendo melhoras no relacionamento geral do grupo.
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10.3 - PALESTRAS EDUCATIVAS.
Com o intuito de motivar, fomentar, mobilizar e informatizar, a Casa
TRA NOI implementa no ano de 2013 palestras de cunho educativo,
ministrada por diferentes profissionais, específico de sua área, trazendo
diversos temas, interagindo com o público, proporcionando momentos de
reflexões e aprendizado.

Objetivo:
Oferecer conhecimento, esclarecendo dúvidas diárias, possibilitando o
desenvolvimento da autoconfiança e do senso crítico.

Público alvo:
Usuários, funcionário, voluntário e a toda comunidade em geral.

Período de realização:
Mês de Março, Maio, Agosto e Outubro de 2017.

Resultado obtido: As palestras realizadas tem trazido motivação aos
participantes e contribuído para a construção da cidadania. Como
Informações, conscientização e interação social, assim possibilitando aos
participantes autonomia e emancipação.

10.4 PROJETO SUPERAÇÃO E FORÇA ATRAVÉS DO ESPORTE
O Projeto “Superação e Força Através do Esporte” realizado como forma de
reinserção social, para o grupo de jovens em tratamento e pós tratamento de
dependência química da Casa de Acolhida Estrela da Manhã, Projeto de
Extensão da Casa Tra Noi, na faixa etária de 18 à 50 anos, com indicação médica
para realizar atividade física. O projeto será executado mensalmente, realizando
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atividades práticas aeróbicas, diálogos em grupo e jogos cooperativos de futsal.
são aulas práticas realizadas por um professor de educação física voluntário , na
Praça Esportiva: Pum I Quadra I, cedida pela Secretária Municipal de Esporte do
município de Presidente Prudente, ao sábado das 16h00 às 18h00.

Objetivo: Promover qualidade de vida e motivação para o grupo de jovens
em tratamento e pós- tratamento de dependência química da Casa de
Acolhida Estrela da Manhã, através do esporte (atividades físicas e futsal), a
fim de melhorar a ansiedade e ociosidade ocupando o tempo livre dos
participantes com atividade saudável.

Publico alvo : Pessoas acolhidas na casa de acolhimento Estrela da Manhã
que estão em tratamento e pós-tratamento de dependência química nas
Comunidades Terapêuticas.

Período de realização:
Do Mês de Janeiro à Dezembro de 2017.

Resultados obtido
Observa-se que o desenvolvimento e acompanhamento de ressocialização
para um grupo de jovens com atividades física esportiva, diminui a ansiedade,
incentivando a vivenciar outra perspectiva de vida e lazer, trabalhando nas
questões emocionais e física, melhorando o autoestima, combatendo a
indisposição dos participantes que estão em tratamento pós-tratamento de
dependência química em regime temporário na Casa de Acolhimento Estrela
da Manhã.

10.5 CURSO DE CORTE E COSTURA
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Por desenvolver um trabalho de acolhimento humanizado com pessoas sem
condições financeiras para arcarem com hospedagens e alimentação, a
Associação TRA NOI de Presidente Prudente desenvolveu um projeto de
Corte e Costura, com o intuito de desenvolver um trabalho coletivo, visando à
melhoria contínua da aprendizagem e conhecimento para o mundo do
trabalho.
Objetivo: Promover a socialização humana em âmbito coletivo, e oferecer
aos usuários, funcionários, voluntários e comunidade em geral melhor
conhecimento e aprendizado em técnicas básicas de costura à mão e a
máquina. Esta capacitação será importante como fonte de renda.

Público alvo:
Usuários, funcionário, voluntário e a toda comunidade em geral.
Período de realização: Do mês de Março, Abril, Maio, Junho, Agosto,
Setembro, Outubro, Novembro de 2017.
Resultados obtidos: O curso de corte e costura motivou os participantes ao
aprendizado básico e técnicas de costura,

vinculado à socialização em

equipe, distração para o tempo em que os usuários se encontram acolhidos
na Casa, e autonomia para trabalhos manuais, como fonte de renda.

11- PROJETO DE EXTENSÃO DA ASSOCIAÇÃO TRA NOI
11.1 Casa de Acolhida Estrela da Manhã para Indivíduos em tratamento
e pós tratamento de dependência química.
O projeto nasceu fruto de um trabalho já realizado na Associação Tra Noi,
mediante a fundação de uma nova Casa, Casa de Acolhida Estrela da Manhã,
fundada no dia 16 de Maio de 2016, com sua localização na rua Antenor
Gonçalves, 138 – Vila Euclides em Presidente Prudente, projeto em apoio aos
indivíduos em tratamento (período de ciclo) , e pós tratamento de
dependência química (álcool e outras drogas), que se encontram com o
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vínculo familiar rompido, que não tem condições de auto sustento, dando lhe
o mínimo de dignidade, como descanso, informação, alimentação,
capacitação e atividades que possam ajudar em sua autonomia, a fim de
contribuir para reintegração social, sem distinção de nacionalidade, raça, cor,
religião, opinião política ou qualquer outra condição. São pessoas que
chegam à cidade de Presidente Prudente, provenientes de outros municípios
do estado de são Paulo e dos estados que fazem fronteiras como: Estado do
Mato Grasso ,Paraná e outros. Essas pessoas se encontram nas ruas da
cidade e são encaminhadas para as Comunidades Terapeutas pelos órgãos
publico da cidade. Este projeto tem como objetivo geral o acolhimento
experiencial de 15 dias e o provisório por até 04 meses. A Casa comporta o
acolhimento de até 11 pessoas do sexo masculino em saídas de ciclo (com
no mínimo 20 dias residente) e/ou alta melhorada das casas de recuperação,
e que estejam com vínculos familiares rompidos, com idade entre 18 e 50
anos, que possua autonomia para os cuidados gerais consigo mesmo e com
o ambiente em que será acolhido. Tem como objetivo específico trabalhar a
ressocialização deste acolhido e a reinserção no mercado de trabalho a fim
de conquistar independência financeira e moradia.
Diante dessa realidade e frente a essa necessidade, a ASSOCIAÇÃO TRA
NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE, gestora do projeto funda em 2016 a Casa
Família Tra Noi Estrela da Manhã de Presidente Prudente, para hospedar
esse publico, garantindo a eles uma acolhida fraterna, alimentação,
hospedagem, capacitação e inserção dos mesmos no mercado de trabalho,
sem fazer distinção de classe, religião, cultura ou etnia.

Objetivo: Acolher pessoas adultas do sexo masculino em período de ciclo
(que estão em tratamento), e aos que concluíram o tratamento de
Dependência Química (álcool e outras drogas), que esteja com o vínculo
familiar rompido, que não tem condições de auto sustento, dando lhes o
mínimo

de

dignidade,

apoio,

descanso,

informação,

alimentação,

capacitação, momentos de oração e atividades que possam ajudar em sua
em sua autonomia, a fim de contribuir para reintegração social, sem distinção
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de nacionalidade, raça, cor, religião, opinião política ou qualquer outra
condição.

Público Alvo: Pessoas que estão em tratamento e pós-tratamento de
dependência química nas Comunidades Terapêuticas.
Período de realização: De Janeiro a Dezembro de 2017.
Resultado obtido: O acolhimento tem beneficiado aos usuários da Casa de
Acolhida uma qualidade de vida melhor, também tem contribuindo assim a
socialização.

12. SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS
12.1 Reintegração social de infratores de delitos leves:

A atual política governamental pretende fazer com que infratores de
pequenos delitos prestem serviços voluntários a comunidade por meio de
associações da sociedade civil ou organizações não governamentais. O
objetivo é humanizar as penas e incentivar a aplicação de medidas
alternativas à pena privativa, que deve ser reservada aos indivíduos que
geram violência e perigos reais à ordem social.
Esta modalidade penal possibilita que o infrator de pequenos delitos,
preste serviço a comunidade a qual pertence utilizando suas habilidades e
conhecimentos para pagar sua divida com a justiça e a sociedade, sem ser
exposto ao cárcere e mantendo os vínculos familiares e sociais por meio de
trabalho com instituições locais. O baixo índice de reincidência e o menor
custo aos cofres públicos demonstram a eficácia do programa e o valor
pedagógico das penas alternativas.
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Objetivo: oferecer aos infratores de delitos considerados leves, a
oportunidade que possibilite aplicação de penas alternativas, que visem sua
reintegração social, sem sobrecarregar o sistema prisional, e assegurando
condições para resgatar valores e corrigir traços de delinquência, permitindo
que penas para pequenos delitos sejam pagas com utilização das habilidades
e conhecimentos do infrator, em prol da sociedade.

Publico Alvo: infratores de delitos considerados leves, encaminhados pela
justiça.

Período de realização: durante todo ano de 2017.

Resultados obtidos: Durante o ano de 2017 foram encaminhados para casa
Tra Noi 25 vinte reeducando, atuando na jardinagem, como auxiliar de cozinha
e colaboradores da limpeza da casa. O controle de frequência é mensalmente
encaminhado ao juiz responsável.

13. REEDUCAÇÃO AMBIENTAL.
13.1 Projeto Vida
A Educação Ambiental tem uma grande importância na construção de
sociedades sustentáveis, pois é através dela, que conseguimos criar às
gerações presentes e futuras, a possibilidade de habitar num meio ambiente
saudável, portanto, torna-se o elemento transformador da existência humana
e abrange todos os setores da sociedade: empresas, órgãos públicos, ONGs
e cidadãos em geral.
Contribuindo por um mundo melhor, iniciamos na Casa TRA NOI um
trabalho de reeducação ambiental, estimulando na separação diária de
resíduos, para que os mesmos sigam seu caminho para reciclagem ou
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destinação

final

ambientalmente

correta,

pois

o

resíduo

separado

corretamente deixa de ser lixo.

Objetivo:
Desenvolver um trabalho de conscientização, informatizando, incentivando e
fomentando na prática a separação de resíduos de acordo com cada objeto,
para que o mesmo possa dar continuidade em sua residência e
consequentemente em seu bairro e Município.

Público Alvo:
Toda população que frequenta e precisa do trabalho oferecido pela Casa TRA
NOI.

Período de realização:
Mês de Janeiro a Dezembro de 2017.

Resultados obtidos: Quando iniciamos este trabalho, tivemos alguma
resistência, principalmente por ser uma rotina nova, muitas vezes não muito
vista ou praticada em seus lares. Mas no ano de 2016 houve a tão almejada
adaptação. Observamos que os hóspedes que vem mais com frequência
estão dando exemplo, fazendo com que todos sigam o mesmo procedimento.
Percebemos que todos esse trabalho esta servindo de aprendizado,
conscientizando a todos referente a importância da reciclagem.

14. AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS.
14.1 Certificados de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 8132
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14.2-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) CNES nº
7383088
14.3- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.
Número: CRCE 0168/2014
14.4- Declaração de funcionamento do Conselho Municipal da Saúde de
Presidente Prudente.
Lei Federal 8.142/90
14.5- Utilidade Pública Estadual.
Lei n° 15.635/14
14.6 – Cadastro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Estadual de
Psicologia
CRP 06/5408/J
15. Datas Festivas e momentos especiais.
- 08/03/2017- “Dia internacional da mulher”- Celebração da Missa e entrega
das flores para todas as mulheres presentes.
- 16/04/2017- “Páscoa”- Celebração da Missa de lava pés, entrega das
lembrancinhas, elaborada artesanalmente (coelhinho recheado de bombons)
e confraternização seguido de um farto café da manhã.
-14/05/2017- “Dia das mães”- Celebração da Missa homenageando as mães
com a uma lembrancinha.
-30/06/2017- “Festa Junina”- Com direito a teatro do casamento caipira,
quadrilha e comidas típicas.
-11/08/2017- “Dia dos pais”- Entrega de lembrancinha aos pais.
-12/10/2017- “comemoramos 7º ano de atividades da Casa, Dia das
crianças e de Nossa Senhora Aparecida”- Entrega de lembrancinha,
Celebração da Missa e confraternização.
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- 26 a 31/10/2017- “chegada da relíquia com o Sangue de São Luis
Orione”- Com direito a Carreata para recebê-la, missas e reza do terço.
- 04/12/2017- “Confraternização” em uma chácara com direito a brincadeiras
com premiação, bingos com brindes e muita fartura.

16. NATAL SEM FOME.
É uma campanha promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de
Presidente Prudente, organizada pela Primeira Dama e Presidente do Fundo
Social, Renata Mello, coordenada por Kátia Guímaro, que tem como proposta
arrecadar alimentos perecíveis para as Entidades através de doações em
Supermercados e mutirões para percorrer aos bairros de Presidente
Prudente. Para a efetivação deste trabalho conta com o apoio e ajuda do Tiro
de Guerra e voluntários cedidos de cada Entidade.
Neste ano de 2017, a Casa participou da Campanha, conseguindo
arrecadar nos pontos fixos dos Supermercados através da boa fé da
população 1100 KG, e através do mutirão na qual foram divididos em partes
iguais para cada Entidade 530 KG, totalizando: 1630 KG de alimentos
perecíveis.

17.FONTES DE RECURSOS E RECEITAS.
A

participação

dos

diversos

segmentos

da

sociedade,

fruto

da

conscientização sobre a importância dos objetivos almejados e da
transparência das ações realizada pela Associação Tra noi de Pres. Prudente,
resultou no ano de 2017, um conjunto de ações que foram de encontro às
necessidades dos hóspedes acolhidos na Casa.
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17.1 DADOS QUANTITATIVOS
Além da Celebração de Convênio com o Municipio de Presidente Prudente, e
Municipio de Rosana, a Casa Tra Noi fundou algumas fontes de recursos na
participação da população da cidade e região de Pres. Prudente através dos
seguintes meios, devidamente contabilizados e disponibilizados no Balanço
Patrimonial, abaixo anexado.

17.2 DOAÇÕES DIRETAS.
Uma forma utilizada é feita por doadores, de qualquer valor, diretamente na
recepção da Casa Tra Noi.

17.3 BOLETO BANCÁRIO.
A Ass. Tra Noi recebeu durante este ano doações de colaboradores que
utilizaram-se de boletos bancários sem discriminação de valores pagáveis
nos bancos e casas lotéricas.

17.4 Promoções:
Diante da importância de alcançar seus objetivos a ASS. Tra Noi explorou
algumas fontes de recursos. Movida por essas necessidades, realizou durante
todo o ano, com o apoio da população da cidade e da região, promoções como
rifas, pizzas e bazar da pechincha, contemplados no demonstrativo contábil
do exercício, que se transformaram em receitas.

17.5 Vendas de artesanatos
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A exploração da venda de artesanatos feitos por voluntário e usuários do TRA
NOI que são vendidos na Casa e na feira do Ceasa, trouxeram para o ano de
2017 uma boa colaboração.

17.6 Doações internacionais;
Vinda da Associação Tra Noi da Itália, onde um grupo de religioso trabalha
com empenho, para auxiliar na manutenção da instituição no Brasil.

Presidente Prudente, 20 de Janeiro de 2017.
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_________________________
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