Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PASTORAL DO POVO DE RUA

Relatório de Atividades 2012

Ao lermos os registros do ano de 2012 podemos constatar a importância e o valor do trabalho realizado em
conjunto – o trabalho em rede.
Este somatório de forças possibilitou a realização de várias ações, a princípio impossíveis, para nossos assistidos:
um deles reencontrou e voltou a conviver com a família no Pará; outros recuperaram a sobriedade após o
tratamento da dependência química, retornando para casa e ao trabalho; alguns mais idosos conseguiram a
aposentadoria e o aconchego de um teto; houve ainda os que recuperaram a saúde após cirurgias que vinham
sendo postergadas, além do acolhimento oferecido a tantos outros em suas necessidades básicas.
Diante de tantas alegrias e realizações, apresentamos nosso Relatório de Atividades, agradecendo a Deus por
seu amor e misericórdia para conosco e a você por sua contribuição generosa, os quais nos permitem permanecer
firmes na missão de evangelizar e de dar continuidade a esta obra.
Contamos com seu apoio em 2013!

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL EM 2012:
PERFIL DO ATENDIMENTO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total de assistidos

178

Auxílios previdenciários

Homens

155

Cestas Básicas

Mulheres

23

Documentação (RG, CPF, título, certidões e outros)

Atendimento a pessoas em situação de rua

31

Empregos formais

2

Assistência a ex-moradores de rua

22

Fotos para documentação

2

Reintegrados no ano de 2012

07

Moradia (auxílio aluguel)

2

Atendimento a migrantes

48

Participantes do grupo de ajuda mútua

31

Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social

70

Passagens interestaduais

19

Passagens intermunicipais

28

Passagens municipais

34

DOAÇÕES
Acessórios

44

Agasalhos

255

Visitas familiares

Bermudas

263

SAÚDE

Bonés / Toucas

16

Calçados

50

Serviços de natureza jurídica

6
5
17

6
21

SAÚDE

Calças

664

Aferições de glicose e pressão arterial

21

Camisas

963

Atendimento médico fora do domicílio

9

Cobertores

34

Atendimentos odontológicos

4

Meias

63

Cirurgias

2

Roupas íntimas

303

Consultas médicas na Casa de Acolhida

50

Compra de remédios

67

9

Curativos

82

7

Eletrocardiogramas

Eletrodomésticos para os reintegrados (geladeira, tv, fogão)

10

Móveis para os reintegrados (cama, cômoda, guarda-roupa)
Colchões

Encaminhamentos CREAS E CAPS

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

2
20

Exames de sangue, baciloscopia e outros

4

Internações em clínica de dependência química

4

Banhos e corte de cabelos, barbas e unhas

1349

REFEIÇÕES OFERECIDAS

6.412

Raios-X

6

Café da manhã

2.984

Sessões de fisioterapia na Casa de Acolhida

8

Almoço

3.218

Tomografias

2

Vacinações

24

Internações hospitalares

Lanche da tarde

210

12

Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PASTORAL DO POVO DE RUA
CONQUISTAS:
 Continuidade dos trabalhos de inserção nos programas do CAPS,
CAPS AD e CREAS, fortalecendo a Rede Assistencial;
 Encaminhamentos para a realização do Cadastro Único para que os
usuários sejam beneficiados pelos programas do Governo Federal;
 Assessoria jurídica da Dra. Suzana Batista na resolução de várias
questões: busca de documentos, curatelas, encontro de familiares e
reatamento de laços afetivos;
 Reinserção social de sete assistidos;
 Participação do agente de saúde Cléber Carvalho da Rocha e da
voluntária Maura Eunice Gonçalves Pereira na realização da sessão
de cinema.
AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:
Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários e
da colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos:
 A participação da comunidade e de amigos na contribuição com
nossos carnês e com dinheiro em espécie;
 A parceria com a Associação Balbina Fonseca que alavanca nosso
trabalho;
 A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença (PMV) que
possibilitou:
- a renovação do contrato destinado ao pagamento de
funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa de
Acolhida;
- a pintura do salão, fachada da Casa, varanda, calhas e
lavanderia;
- o apoio da Sec. Municipal de Assistência Social;
 A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de nosso
bazar e de outras necessidades;
 A implantação de um Sistema para Controle Patrimonial e fluxo de
caixa por Paulo Henrique Miguel;
 A gratuidade do Dr. Antônio Fábio Vieira e do Dr. Adriano Linhares
Motta na realização de uma cirurgia bucomaxilofacial em Vassouras;
 A realização de fisioterapias pela Dra. Michele Hypólito Thomé na
Casa de Acolhida;
 A colaboração do Dr. Paulo Jannuzzi na realização de uma cirurgia
ortopédica;
 O tingimento de roupas pela Fábrica Metamorfose;
 O apoio da Polícia Militar do Est. do Rio de Janeiro;
 Os empréstimos de DVDs pela Escola Municipal Associação Balbina
Fonseca e por Cléber Carvalho da Rocha para as sessões ”Pipoca”;
 O acolhimento de assistidos para tratamento da dependência
química por Gessi dos Santos, no Sítio Bom Pastor em Três Rios, e
por Ana Maria F. de Araújo, da Secretaria de Assistência Social de
Maricá;
 O atendimento médico feito pelo Dr. Marcus Vinícius Coelho;
 A chegada de quatro novos voluntários: Cléber Carvalho da Rocha,
Maura Eunice Gonçalves Pereira, Maria José Santos Costa e Silvério
Oliveira.

DOAÇÕES:
 Associação Balbina Fonseca: em espécie para auxiliar a
manutenção dos serviços, uma TV LED, um aparelho de DVD,
roupas, uniformes para os funcionários e alimentos;
 Hotel Palmeira Imperial: televisores, edredons e travesseiros
para assistidos em processo de reintegração;
 Cartório do 2º Ofício da Comarca de Valença: certidões de
nascimento;
 Comunidade valenciana: roupas, calçados, cobertores, móveis,
colchões, eletrodomésticos, utensílios e alimentos;
 Doação em espécie pela Câmara Municipal de Valença para
manutenção dos serviços assistenciais;
 Comércio local: produtos para o bazar;
 Secretaria Municipal de Saúde: produtos para curativos, higiene
e limpeza, remédios;
 Indústria Landim, Açougue JW de Oliveira, Supermercados
Venturão e comunidade local: alimentos;
 Associação das Amigas Solidárias de Botafogo: cobertores;
 Central de Penas e Medidas Alternativas: cestas básicas;
 Dra. Marília Reis: um autoclave para esterilização de materiais;
 Dr. Adriano Linhares Motta: doação em dinheiro para a
realização de exames pós/cirurgia;
 Paróquia de N. Sra. da Glória: troca de extintores,1 armário de
aço para guardar objetos pessoais dos funcionários.
AQUISIÇÕES:
 Utensílos: escada, espelho, material de cozinha, etc.;
 Material individual de proteção e segurança no trabalho:
máscaras, óculos, luvas, botas e aventais.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:
 Manutenção do aquecedor a gás pela Empresa Gassol;
 Consertos de equipamentos: lavadoras, secadora,
impressora, freezer e geladeira;
 Rejunte das bancadas das pias e conserto de bomba
d’água;
 Conserto e pintura das janelas laterais;
 Colocação de calhas ao longo da varanda e grades de
proteção nos vãos existentes acima dos portões;
 Colocação de uma porta de ferro na área de serviço e
reparo nas janelas da lavanderia;
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
 2ª feira a 6ª feira – 7h às 16h
 4ª feira – 7h às 16h e 18h às 21h
 Sábado – 7h às 13h

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes e no site da instituição
www.amigosdarua.org após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 13 de março de 2013. Ficaremos muito felizes em receber
sugestões e sua visita.
Para entrar em contato conosco, procure um de nossos voluntários ou ligue para (24)2453-4626 – Casa de Acolhida; (24)2452-1331 –
Eneida; (24)2452-4398 – Rita, ou através de nosso e-mail contato@amigosdarua.org.
Atenciosamente,

Eneida Fernandes de Oliveira
1ª VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Rita Cássia Reis da Cruz
2ª VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
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