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             Policial Atendido
             Data
             Local
             Horário
             Situação
             Resultado
         
                        SUB TEN Brasil (visita ao Pelotão da Po-licia Ambiental) -   Lages.                05/07
             Policia Ambiental -Lages
             14:40
             Visita realizada até o pelotão paraestar tomando conhecimento dealguns casos de militares que estãopassando por dificuldades pontuaisem que a Capelânia poderá auxiliar.
             Com ajuda do Sub Ten. Brasil, militarmais antigo no momento presente foiinformado a Capelânia de nomes demilitares que precisam de ajuda,sendo relacionados para posteriorvisitas.
         
                        Sd Antonio 2 RPM (visitaa sua genitora)               06/07              Hospital Nossa Senhora dos Prazeres    
         14:35
             Mãe do militar após passar porCirurgia de coluna.
             Foi feita oração e imposição de mãosonde foi visível a melhora e gratidãoda família.
         
                        Cb José Vilmar               06/07              Hospital Nossa Senhora dos Prazeres              14:30      
        Militar acometido de AVC , emprocesso de restabelecimento desua saúde .
             Foi solicitado através da Capelâniaajuda no sentido de arrumar umacama , para prosseguir tratamentoem seu lar o que já esta sendo provi-denciado pela Abepom. Foi feita ora-cão e unção com óleo.
         
                        Cb Muniz (CRE)               07/07              Deslocamento até HPM-Fpolis              05:00      
        Militar encaminhado para junta mé-dica necessitando de acompanha-mento devido estado depressivo.
             Viagem feita até a capital para cônsul-ta médica, durante   o deslocamentoo militar foi  instruído a tratar suavida no aspecto espiritual, sendo ins-truido a cerca da importância da reli-giosidade no dia a dia. O mesmo mos-trou-se receptivo as orientações.
         
                        CB ENI (6º BPM)              14/07              Hospital Nossa Senhora dos Prazeres              16:40      
        Militar em tratamento, porém emestado vegetativo crônico.
             Visita feita para apoiar a família noexaustivos cuidados   que o pacienterequer, foram proferidas palavras deencorajamento, animo e fé.
         
                        SD ALMIR (6º.BPM)              15/07              Hospital Nossa Senhora dos Prazeres              17:15      
        Militar em tratamento internado.
             Militar em processo de recuperaçãocom problemas com dependência al-coolica. Foi ministrado palavras de in-centivo na busca da cura .
         
                        SGT MACEDO (6º BPM)                19/07              Hospital Ceara do Bem    
         15:30  
             Filha do referido Sgt internada noHospital (UTI) .
             Por solicitação do militar , foi presta-Apoio Espiritual a filha do mesmo ,Foram feita orações em favor da me-nina e proferidas palavra de ânimo eencorajamento a família.
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                        CB MUNIZ (CRE)              20/07              HNSP Clinica Psiquiátrica 
             16:10  
             Policial Militar internado por estarcom problemas psicológicos .
             Por solicitação dos familiares o CbMuniz foi atendido pelo Capelão rece-bendo orientação espiritual , palavrasde ajuda. O policial expressou gratidão .
         
                        SGT MARCIO (CAVA-LARIA) – LAGES              22/07              HNSP Clinica Psiquiátrica 
             15:20
             Filho do policial internado porestar sendo tratado por depen-dência de drogas .
             Jovem foi visitado e orientado a mudarseus hábitos . Por solicitação dos paiso Capelão comprometeu-se a ajudarno tratamento, buscando uma clinícaespecializada em tratamento dedependência de drogas .
         
                        SGT MARCIO (CAVALA-RIA) – Lages               27/07              2ª RPM     
         15:50
             O referido Sgt compareceu a 2ªRPM, para solicitar ajuda para inter-namento  de seu   filho Thiago Men-des Filho.
             Prontamente Capelão deu assistênciaao militar viabilizou a ida de seu filhopara uma clinica no município de Itajaíonde o mesmo ficará internado portempo indeterminado.
         
                        1º Sgt PR. Mauro N. Almeida                                   Capelão - 2ª RPM  Mat
920083-5   
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