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REQUISITOS PARA INTERNAÇÃO – Unidade Masculina
 Querer recuperar-se é condição indispensável para admissão. Ninguém é aceito
sem um profundo desejo de libertar-se do uso das drogas, álcool.
 A admissão será feita mediante previa encaminhamento realizado pelos órgãos de
saúde. O tempo de internação poderá ser fexível levando em consideração que o
tempo mínimo de tratamento é de seis a nove meses, e cada caso é único.
 O processo terapêutico utilizado é a trilogia: Treinamento de habilidades,
psicoterapia e espiritualidade. Portanto só será admitido aquele que se propuser a
aceitar incondicionalmente a participação nesta atividade e que é o próprio
processo.
 Entre os residentes não existe graduação social, cultura ou racial, todos participam
igualmente, de todas as atividades do processo.
 Os residentes assumem o compromisso de não permitir a transação de drogas,
bebidas ou mesmo objetos pessoais, exemplo: calça, camisa, relógios, sapatos,
blusas, etc.
 O relacionamento entre os residentes deve ser de ajuda mútua, estimulo confança,
respeito e cooperação.
 Dinheiro, documentos e medicamentos devem ser entregues ao coordenador na
admissão para serem guardados.
 Todo residente que reside em outra cidade deve deixar depositado no escritório no
ato de sua admissão, o valor correspondente a uma passagem rodoviária, acrescido
de 50% deste valor, para aquisição de sua passagem de volta, em caso de
desistência ou exclusão da obra. Esse valor será devolvido integralmente se não for
necessário utilizá-lo.
 A participação da família no processo terapêutico é absolutamente indispensável.
Assim ela deve freqüentar as reuniões ofciais do SER ou outro por ela indicado.
Deverá participar das reuniões para as quais for convocada, bem como das visitas
aos residentes, nos dias estipulados por este regulamento. Após o tempo de
recuperação , deve assumir o compromisso de acolher o residente com espírito de
compreensão e amor, a única condição de se preservar a recuperação.
 A visita aos residentes somente é permitida aos familiares e pessoas de sua
confança. Todos os º domingo de cada mês, após quinze dias de sua admissão.
 Em caso de desistência a direção do trabalho tem 72 horas para providenciar a
saída do residente do internato.
 A evasão do local sem permissão dos monitores e coordenadores por qualquer
motivo é considerado abandono e a instituição não se responsabiliza pelos danos
que isso possa causar.
 É necessário apresentar todos os materiais da lista para admissão do residente sem
exceção (no caso de desistência ou desligamento do residente tem até 03 dias para
buscar seus materiais)
 O trabalho de triagem é desenvolvido de segunda a sexta em horário comercial.
Por se tratar de regime de residência o candidato que estiver com algum dos problemas abaixo, NÃO poderá
“Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.”
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vir antes de resolvê-los:
- Os casos de recuperação de cirurgias /acidentes. - Os que precisam fazer tratamento médico (Ex:
pneumonia, tuberculose, úlcera, rins, gastrite, etc). - Os que necessitam fazer tratamento dentário (Ex:
extração, obturação, canal, etc).
DIABÉTICOS: É obrigatório incluir no seu enxoval uma caixinha de recargas do Monitor de Glicose
BREEZE 2 - Marca Bayer (5 discos x 10 fitas - código 1479) a ser comprado nas melhores farmácias.
Somente com ele poderá ser acompanhada sua diabetes na Comunidade Terapêutica.

LISTA DE MATERIAIS
KIT PESSOAL

Chinelo
Material para barbear
Desodorante roll-on
Creme dental
Bucha de banho
01 cortador de unha (simples),
Creme hidratante
Xampu e creme condicionador
Pente e escova para cabelo
Escova de dente e fio dental
Cotonete (opcional)

KIT LIMPEZA
Sabão em pó
Sabão em pedra
Balde
Amaciante
Escova de lavar
roupas
Prendedor de
roupa
Saco plástico de
lixo para roupa
suja

KIT ESTUDO

Papel higiênico

01 caderno grande

Roupas de cama e banho (De uso próprio, não precisa comprar tudo novo). 02 Fronhas.
02 Lençóis . 01 Travesseiro 06 cabides 02 cobertores 02 toalhas de banho 02 toalhas de
rosto
Roupas Pessoais- Esta quantidade é uma sugestão mas pedimos que não tragam
excessos, pois os guarda roupas são pequenos.
OBS1: De uso próprio, não precisa comprar tudo novo. 02 agasalhos para frio
04
bermudas longas ou calças cortadas ao joelho 02 roupas para dormir 06 camisetas de
preferência de cor escura e se possível lisa 02 calças melhores para vir às visitas 03
calças para trabalho 03 camisas ou camisetas melhores 01 chinelo 05 pares de meia 01
tênis ou sapato para vir às visitas 01 tênis para futebol de quadra 07 cuecas.

01 Bíblia João
Ferreira de
Almeida

Documentos
01 foto 3/4
-Carteira de Identidade (xerox)
-CPF (xerox
Atestado Médico
Encaminhamento do SUS
“Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.”

Caneta, lápis,
borracha, um
pacote de folhas
sulfite Envelopes
e selos
KIT
FARMÁCIA
Analgésicos
01 caixa de banddaide
Remédio
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controlado só com
receita médica

“Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.”

