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INTRODUÇÃO 

 

Conforme diretrizes elaborada no projeto pedagógico cujas ações são organizadas de forma 

a integrar o objetivo da Instituição com o trabalho e as atividades oferecidas visando com 

isto contribuir na formação humana de usuários de substâncias psicoativas e  seus familiares.   

 

Durante o período  de Janeiro á Dezembro/16, o numero de beneficiados 596 pessoas, 

sendo 76 (setenta e seis) dependentes acolhidos, e 520 familiares acompanhadas e 

orientados durante este período. 

 

Monitoramento:  O monitoramento dos usuários e a avaliação das atividades desenvolvidas 

no projeto e seus impactos foram para avaliar: 

 Socialização,  

 Desenvolvimento de hábitos. 

 Reinserção social. 

 

Durante o ano / 2016 

As atividades desenvolvidas são através da laborterapia, psicoterapia e espiritualidade. 

 

LABORTERAPIA: Ocupa o tempo do recuperando na parte  da manhã com trabalhos 

ligados a terra e o contato com o solo e o ar puro, elementos fundamentais á recuperação.   

 

Ela se divide em 06 etapas: 

 

a) Campo: Onde os recuperam dos trabalham com a enxada, possibilitando uma 

desintoxicação, através do trabalho e da sudorese, melhorando sua psicomotricidade. 

b) Horta e Pocilga: É o estágio onde eles começam a renascer, devido ao contato direto com 

a terra, no preparo dos canteiros e sementeiras. As verduras cuidadas por eles são colhidas e 

consumidas nas refeições. “Os Recuperando germinam junto com as verduras”.  Nesta 

fase eles trabalham a paciência, o compromisso e o auto cuidado. 

 

c) Pomar e Jardim: Neste estágio eles são responsáveis em regar as plantas, cuidar das 

árvores  frutíferas e os jardins possibilitando assim um crescimento mais harmonioso do 

ambiente. Sempre procurando fazer um paralelo com seu tratamento, ou seja; é o momento 

de podarem seus próprios caminhos, evitando se desviarem de seu percurso e objetivo 

inicial. 

 

d) Cozinha: Implica na ajuda do preparo dos alimentos que serão consumidos; corte de 

legumes e verduras, produção de pães, queijos, lavagem de panelas e pratos. Neste período 
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se exercita a responsabilidade, relacionamento, pontualidade, autodomínio, honestidade, 

iniciativa e principalmente a disponibilidade. 

 

e)Limpeza: Neste momento o recuperando passam a fazer a limpeza das dependências das 

casas: banheiros, varanda, refeitório, auditório, etc..., simultaneamente ele está voltado 

também para os cuidados pessoais, sua autoestima e a vaidade estão mais equilibradas. 

 

f)Disponibilidade: Neste estágio, o recuperando, fica responsável em dar as boas vindas aos 

novatos; é também uma oportunidade para refletir no percurso do seu tratamento, caso sinta 

necessidade poderá voltar a atuar e reforçar em algum estágio pelo qual já passou. 

 

2 - PSICOTERAPIA: 

 Psicoterapia individual 

 Grupo Terapêutico 

 Grupo de Conscientização 

 Grupo de Apoio 

 Grupo de Disciplina 

 Grupo de Orientação familiar 

 Marcenaria 

 Artesanato. 

 Educação Física. 

               

 Cada setor tem uma filosofia própria, com profissionais especializados. 

 No artesanato de acordo com sua coordenação motora, são desenvolvidos trabalhos 

com: argila, gesso, decoração, tapeçaria, colagem, pinturas, cartões, cestos e outros. 

 

3- ESPIRITUALIDADE: A dinâmica da Espiritualidade ocorre pela manhã e nos fins de 

tarde. Procura sensibilizar e conscientizar o recuperando para a prática da religiosidade e da 

moral. Busca caminhos que fortalecem o espírito na luta contra a dependência química. 

Desperta e desenvolve o lado pessoal, o espírito coletivo e o relacionamento com o ser 

superior: “DEUS”, preparando o residente, que possa ser inserido novamente na sociedade. 

Sem discriminação de credo 

Somos orientados constantemente por psicóloga que reside na fazenda, o que da uma 

segurança maior ao acolhido. 

 

Contamos ainda com trabalho de voluntários que vem realizar atividades na fazenda, tais 

como: 

 - Ministros de Eucaristia 

 - Oficina de Oração e Vida 

 - Mão Amiga 

 - H.I. Hospital Internação 
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 - Dia da Beleza 

 - Jovens Sarados 

 - Oficinas Diversas, fazer sabão, sabonete liquido e barra, amaciante. 

 - Corrida e Caminhada da Solidariedade 2016 (Promovida pela equipe de Corredores 

da UNIMED MINAS. (Arrecadação de Fundos e doação para a Fazenda Renascer) 

 - Entre Outros 

 

*Dados relativos a internações e atendimentos no ano de 2016. 

Volumetria Geral: 

Tipo de Atividade: Quantidade 

Internações 76 

Atendimentos no escritório 130 

Famílias atendidas 520 

Graduações 12 

Altas administrativas e desligamentos 38 

Ressocializações 15 

 

*No ano de 2016 tivemos 6 (seis) cursos profissionalizantes Ministrados em parceria com o 

SENAR/SINDICATO RURAL DE PEDRO LEOPOLDO 

Data do Curso Descrição do Curso 

25/02/2016 Trab. Agrícola na olericultura convencional 

18/03/2016 Trab. Agrícola na fruticultura/convencional 

15/04/2016 Trab. de apoio à agricultura/cerqueiro arame 

22/04/2016 Planejamento de cardápio 

28/10/2016 Trabalhador na fabricação de alimentos 

17/11/2016 Trabalhador artesanal na pasteurização do leite 

 

*Doações Recebidas de varias entidades conforme relacionadas abaixo: 

Colaboradores/ 

Doadores: 
Tipo de Doação/Quantidade: 

 Mesa Minas  104  vezes anuais (alimentos) 

 Mesa Brasil  52 vezes anuais (alimentos) 

 Prodal   104 vezes anuais (alimentos) 

 Corredores da 

Equipe 

Unimed Minas 

(Voluntários) 

 52 vezes anuais (diversos:  doações financeiras 

e material  diversos) 
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 Voluntários de 

atendimento ao 

Bazar 

Renascer (3) 

 104 dias ativos no ano (Abertos  às 5ª.  e 

Sábados).  

Outros Eventos Realizados/Parcerias: 

Retiro espiritual para Jovens 2 retiros na Fazenda Renascer 

Festa Junina do Forro da Solidariedade  

ocorrida em 11/06/2016 no clube CELP 

Pampulha. 

1 Evento com venda de 240 

convites com a renda revertida 

para a Fazenda Renascer e com 

Voluntários atuando na execução 

do evento. 

CONVENIOS ATUAIS: 

Nome do Convênio Tipo de Convênio Quantidade 

CEMIG/SAUDE 
 DEMANDA 

ESPONTANEA 

 

2 VAGAS 

SUB-SECRETARIA DE 

POLITICA SOBRE 

DROGAS 

 

 CREAD / 

DEMANDA 

ESPONTANEA 

 

 

 

15 VAGAS 

 

OUTRAS MELHORIAS REALIZADAS EM 2016: 

 Inauguração da Lojinha do Bazar Renascer  em BH em local cedido em modalidade de 

empréstimo para venda de artigos e doações recebidas de colaborares. 

 Criação do Site de Cadastro On-line de possíveis colaboradores em socorro à Fazenda 

Renascer. 

 Criação da Nova página de Facebook, desenvolvida por amigos voluntários.  

 Criação da Nova página de WEB, desenvolvida por amigos voluntários.  

 

 

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016. 

 ___________________________ 

Belisário Gomes Pena 

Terapeuta  CRT: 27612 

Associação Fazenda Renascer 

CNPJ: 17.515.115/0001-11 
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