RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

ENTIDADE EXECUTORA:
Casa do Homem de Nazaré - CHN
CNPJ: 18.274.167/0001-06
Endereço: Rua Boninas, nº 425, Bairro Esplanada, Belo Horizonte/Minas Gerais,
CEP: 30.280-220.
ENTIDADE FINANCIADORA/PARCEIRA:
Fundação José Fernandes de Araújo - FJFA
CNPJ: 21.515.655/0001-72
Endereço: Av. Brasil, nº 1666, 5º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/Minas
Gerais, CEP: 30.140-003.

Em Fevereiro, após um período de férias e descanso retomamos as
atividades da CHN. Reforço escolar, capoeira, informática, artes e balé,
além do atendimento psicológico, pedagógico, atendimento social e
alimentação diária das crianças. A proposta é continuar com os
atendimentos diários, mas aumentar o número de crianças atendidas, que
neste ano passará a ser de 80 crianças/adolescentes.
Para informar sobre as mudanças decididas pela direção, o presidente
realizou uma reunião com os funcionários da CHN. Foram apresentadas
sobre algumas adaptações que serão realizadas logo no inicio do ano.
Para preencher as vagas em aberto, foram realizados os atendimentos
às famílias e visitas domiciliares, procedimento técnico para preenchimento
das vagas. As famílias atendidas são de baixa renda, moram em locais de
risco social, com muita violência, exposição ao uso de drogas e poucas
oportunidades de acesso a serviços principalmente para essa faixa etária.

Para que os serviços prestados continuem a serem realizados é
necessário e importante que as parcerias sejam mantidas e renovadas, além
claro de buscar novos contribuintes e empresas que fortaleçam ainda mais
esta grande obra. Assim, foi realizada a assinatura nos Termos de
Renovação dos convênios da Casa do Homem de Nazaré com a Fundação
José Fernandes de Araújo e com o Sesc/Mesa Brasil por mais um ano. A
Fundação nos destina verba para pagamento de cinco funcionários e um
prestador de serviços, assim como o Sesc/MG - Mesa Brasil que nos
destina semanalmente doação de alimentos perecíveis e não perecíveis,
itens de higiene pessoal, entre outros. Estas e outras parcerias são de grande
relevância e impacto para a CHN e para os seus atendidos. Sem a
contribuição das empresas, pessoas físicas, madrinhas e padrinhos seria
muito difícil manter viva esta obra.
Além das atividades mensais, foi realizado no mês de fevereiro uma
pequena comemoração de carnaval com bailinho e marchinhas com as
crianças/adolescentes. Foi um momento de resgate e informação sobre esta
festa cultural que é tão presente no Brasil.
Foi realizada mais uma reunião mensal de pais. O tema da reunião
com as famílias deste mês foi sobre as regras da CHN. Foi apresentado
pelas Técnicas da instituição sobre as normas para as crianças e famílias
continuarem a serem atendidas. Foram abordados sobre ocorrência,
suspensão, advertências, repetências escolares, faltas dos pais nas reuniões
de famílias, número de faltas das crianças ao projeto entre outros.
Além dos assuntos tratados, foram dadas as boas vindas aos pais pelo
ano que se inicia e após uma reflexão sobre temas que estão à nossa volta e
sendo noticiados pelas mídias, a respeito da violência, saques e a maneiras
de discutir e orientar os filhos de situações como estas. Foi relembrado
ainda sobre o último encontro realizado em Dezembro/2016, onde

aconteceu no momento da reunião, uma invasão dos pais aos kits
preparados para uma dinâmica durante a reunião.
Foi distribuído ao final da reunião um pacote de macarrão e um
pacote de fubá para cada família presente. Estas doações repassadas aos
pais foram doadas à instituição, mas como era um grande montante foram
repassadas as famílias a fim de contribuir com a alimentação das crianças
evitando também o desperdício devido à data de validade.
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