REGULAMENTO DE VISITAS
AS EXIGÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS PARA ATENDER DA MELHOR FORMA POSSÍVEL O
ACOLHIDORESIDENTE NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO.
1. A primeira visita ao acolhido residente só será permitida após avaliação da equipe
terapêutica.
2. As visitas acontecerão todo 1º ou 2º domingo de cada mês (avisos entregues nos dias de
visita).
3. A visita se inicia às 8:00 horas com missa: ir direto para Casa de Acolhida Restauração,
sito à Rodovia Raposo Tavares, km 435. Entrar no retorno – referência Cristo Redentor.
4. Não será permitida a entrada na Casa de Acolhida Restauração após as 9:00 horas, sem
autorização prévia e sem o respectivo CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO.
5. O número máximo de visitantes por acolhido residente é de 05 (cinco) pessoas, com
idades acima de 10 (dez) anos, com exceção para filhos e netos. Os visitantes deverão
comprovar as suas frequências nas reuniões do GAD, Amor Exigente, Pastoral da
Sobriedade ou outros.
6. A visita encerrará às 15:00 horas, com exceção para horários de ônibus (para quem vem
de fora).
7. Para o almoço, no dia da visita, que será em família, é de responsabilidade da própria
trazer lanches e refrigerantes (PIC NIC por família).
8. Todos os materiais ou objetos, cartas, alimentos e outros deverão ser entregues à
coordenação da Casa de Acolhida Restauração e nunca diretamente ao acolhido
residente.
9. É proibido aos visitantes apanhar frutas, verduras, legumes, flores, etc. nas instalações
da Casa de Acolhida Restauração.
10. É de responsabilidade dos visitantes colaborar com a limpeza e arrumação após a visita.
11. Haverá uma reunião coordenada pela equipe interna da Casa de Acolhida Restauração,
objetivando fundamentar, informar e criar uma aproximação mais fraternal entre a família
e os acolhidos residentes, sendo obrigatória a participação de todos.
12. É vedado ao acolhido residenete dirigir-se e adentrar em veículos nas dependências da
Casa de Acolhida Restauração.
13. As famílias são responsáveis pelas pessoas que forem indicadas para a visita. Fica
terminantemente vetada a entrada de pessoas problemáticas que atrapalhem o
andamento do tratamento do acolhido resdiente.
14. É de responsabilidade da família a prática de bons modos e disciplina durante a visita,
caso contrário, poderá ser advertida, sob pena de impedimento na próxima visita.
15. Os visitantes deverão trajar-se de forma adequada e descente para poderem adentrar nas
instalações da Casa de Acolhida Restauração. Não são permitidos: mini blusa, mini saia,
decotes, calças baixas e outras.
16. Os residentes acolhidos terão direito de receber ou enviar correspondências, respeitando
as normas determinadas pela coordenação da Casa de Acolhida Restauração. Para a
garantia do tratamento, as correspondências recebidas serão analisadas antes de serrem
entregues aos acolhidos residentes.
17. É terminantemente proibido aos acolhidos residentes o uso de telefones fixos ou
celulares.
18. A Casa de Acolhida Restauração não se responsabiliza por veículos e pertences dos
visitantes.
A CASA DE ACOLHIDA RESTAURAÇÃO AGRADECE A SUA COMPREENSÃO E
COLABORAÇÃO.
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