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BEZERRA DE MENEZES/VISITAS/PRAOGE

➢ Volume de enxovais entregues e sapatinhos confeccionados – 222 e 1.080 respectivamente.

➢ Trabalhadores se adaptaram ao Home office e não pararam a produção – Grupos do Enxoval e dos 
Sapatinhos se adaptaram com as ferramentas em casa e deram continuidade ao trabalho.

➢ Criação de aplicativo específico para escolha de roupas, calçados e utensílios domésticos substituiu com 
qualidade o Bazar mensal com boa receptividade.

➢ O PRAOGE continuou com reuniões online com participação das assistidas sendo bem aceito pelas 
mesmas apesar das dificuldades de comunicação e aparelhos utilizados. Participaram com Canto, Prece, 
Evangelho, culto no lar, aulinhas de moral cristã, além de assuntos voltados a Saúde da mãe e do bebê

➢ A triagem das assistidas foi viabilizada por grupo através de vídeo chamada e visita confirmatória e os 
contatos subsequentes através do WhatsApp por grupo criado funcionando por escala para atendimento 

on-line através que foi rapidamente absorvida  pelas candidatas. Em 2021 foram triadas 217 gestantes, 

sendo 209 admitidas ao PRAOGE. Importante notar que a procura tem aumentado.

➢ O grupo do Evangelho no lar promoveu 29 reuniões on-line com orientações e prática com a presença de 

165 assistidas.
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➢ Visitadores - O atendimento não ficou paralisado, ações alternativas e seguras foram aplicadas com 
protocolo específico  fazendo chegar à residência das beneficiárias do programa de boa parte do pacote 
de benefícios oferecidos pelo programa assistencial do Cefak tais como: enxovais, cestas básicas, itens 
de Bazar, Roupas e Calçados, Cobertores, Máscaras, Álcool em Gel, Produtos de higiene do Lar entre   

outros.

➢ Visitas efetuadas – 24 entregas com média de 20 trabalhadores voluntários e 1.489 visitas efetuadas 

pelos mesmos.

➢ Grande número de cestas básicas e natalinas distribuídas – 1.630 – dessas 60,5%  - 895 - foram 
adquiridas com recursos da Casa e as demais foram doadas pelos frequentadores, médiuns e 

trabalhadores, além de 120 evangelhos doados pela campanha Auta de Souza.

➢ O programa de Natal – Totalmente reformulado com entrega de cestas Natalinas prontas além dos 
brinquedos para as crianças pagos com recurso da CASA e ressarcido parte através de Campanha 
Específica.

➢ Gravações de vídeos aulas para as práticas de Corte femininos, masculinos, Escova de cabelos e 
finalização atenderam a 25 alunas.



NÚCLEOS DA ASSISTÊNCIA FRATERNA – DESTAQUES 2021

➢ A sapataria doou 2.728 pares de sapatos para famílias assistidas e outras instituições.

➢ Móveis novos doados – 60 cômodas gaveteiro, 52 camas Box, 9 guarda-roupas, 21 berços.

➢ Rouparia recebeu 29.184 pecas de roupas e distribuiu 28.664 para 175 assistidas e 8 outras 

instituições com uma equipe de 47 trabalhadores envolvidos.

➢ Grande quantidade de peças novas confeccionadas pelos trabalhadores da rouparia em home office.
➢ Grande número de itens recebidos e doados pelo Grupo do Bazar de utensílios através do aplicativo 

criado e também para outras instituições. Recebidos 8.985 itens diversos e distribuídos 8.387 com 

apenas 3 trabalhadores envolvidos.

➢ A psicologia efetuou 96 atendimentos de assistidas on-line.

A área médica distribuiu ao centro de saúde e a outras instituições a quantidade de 61.183 comprimidos

951 líquidos e 35 tópicos. 

➢ Recebeu Doação de equipamentos diversos para idosos que foram direcionados para Asilo atendendo 
aos mesmos em suas necessidades.

➢ A Diretoria da A.F. conduziu  48 reuniões semanais on-line com a equipe da Assistência Fraterna de 

Janeiro à novembro de 2021.
➢ Foram renovadas as licenças e alvarás de funcionamento do CEFAK da Samambaia.


