
Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
Pastoral do Povo de rua

relatório de atividades 2014

ao enviarmos o relatório de atividades do ano de 2014, queremos lhe agradecer pela parceria, dedicação e confiança em 
nosso trabalho sem as quais os resultados não seriam os mesmos. 

É com grande alegria que comunicamos a concessão do certificado de entidade Beneficente de assistência social à Casa de 
acolhida – um reconhecimento de nosso projeto pelo Governo Federal. o certificado encontra-se disponível em nosso site: 
www.amigosdarua.org. 

existem, no entanto, algumas lacunas a preencher e melhorias a implementar, especialmente no que diz respeito ao cuidado 
pastoral: viabilizar os grupos de auto-ajuda, acompanhamento psicológico e possibilitar uma evangelização consistente e incul-
turada – “falar ao coração do povo nas diferentes realidades(...) enfocar coisas que as pessoas queiram ouvir com boa vontade, 
coisas que respondam aos anseios da pós-modernidade. Esses anseios indicam as portas abertas nos corações das pessoas, por 
onde a boa-nova de Cristo pode ser acolhida como força para viver” (estudo da CNBB nº 73).

agradecemos a deus por tudo o que juntos conseguimos realizar e pelos benefícios recebidos. ter você ao nosso lado nos 
inspira e nos incentiva a seguir em frente em resposta aos apelos que nos faz a Campanha da Fraternidade de 2015: SERVIR 
TODAS AS PESSOAS. obrigado por caminhar conosco!

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL EM 2014:

PERFIL DO ATENDIMENTO

total de assistidos 231

Homens 207

Mulheres 24

População de rua 25

assistência a reintegrados 30

reintegrados 2014 4

assistência a migrantes 58

Pessoas em situação de 
vulnerabilidade social 

84

atendimentos a pessoas 
encaminhadas pelo CaPs/ad

30

Óbitos 4

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

Banhos 803

Barba 148

Cabelo 93

REFEIçõES OFERECIDAS

Café da manhã 2476

almoço 3645

lanche da tarde 41

OUTRAS ATIVIDADES

Participação em grupos de ajuda 
mútua

10

serviços de natureza jurídica e 
Previdenciário

6

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTAçãO

Cartão sus 2

Carteira de trabalho 1

Certidão de Nascimento / Casamento 4

Fotos 3x4 2

rG 2

BENEFíCIOS GOVERNAMENTAIS

BPC 1

Cadastro Único (Bolsa Família ) 5

encaminhamentos

Cras 11

Creas 19

DEMAIS ATENDIMENTOS

atendimentos pela assit. social 21

outros (Conselho tutelar) 5

visitas familiares 23

BENEFíCIOS EVENTUAIS

vestuários (roupas, calçados e outros) 1798

Cobertores 27

utensílios (colchões, eletrodomésticos 
e móveis)

17

auxílios (aluguel, gás, luz) 8

Cestas Básicas 17

auxílio viagens (interestadual, 
municipal e intermunicipais)

87

SAÚDE 

ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

aferição Pa + dosagem de glicemia 42

atendimentos odontológicos 3

atendimentos psicológicos  
na Casa de acolhida

12

Consultas médicas  
em outras unidades

40

Consultas médicas na  
Casa de acolhida

131

Curativos 26

vacinação 18

ExAMES

eCG 1

eletroencefalograma 2

raio-X 6

sangue + baciloscopia + outros 49

sorologias (Hepatite e HIv) 26

tomografia 1

ENCAMINHAMENTOS

CaPs ad 3

Casa da saúde Coletiva 7

Pronto socorro 15

uBs 3

INTERNAçõES

Clinica dependência química 5

Hospitalares 17

Psiquiatria 4

BENEFíCIOS

Compra de remédios 237

remédios adquiridos  
na Farmácia Municipal

26

suprimentos 15



Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
Pastoral do Povo de rua

CONQUISTAS:

•	 a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social (CEBAS) à Casa de aColHIda reGINa lÚCIa FoN-
seCa pelo Governo Federal em 19 de dezembro de 2014 - Portaria 
n° 254, art. 1°, item 23. a certificação, no âmbito da assistência 
social, é uma importante ferramenta de fortalecimento do sistema 
Único de assistência social (suas), promovendo a adequação e me-
lhoria dos serviços socioassistenciais.

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 pos-
sibilitou: 
– a renovação do contrato destinado ao pagamento de funcionários, 

despesas previdenciárias e outros custos da Casa de acolhida; 
– a realização das sorologias de hepatites virais, HIv, sífilis e BK 

por membros da Casa de saúde Coletiva;
– a participação da sra. lana Chicarino do setor de Imunização 

na campanha de vacinação contra a influenza; 
– a pintura das grades e parte externa da Casa de acolhida;
– a recuperação da rampa que liga as antigas dependências à 

nova área construída;
– o desentupimento de redes de esgoto;
– Cessão de transporte;
– o apoio da secretaria Municipal de assistência social;
– o atendimento da assistente social aparecida domingues à po-

pulação em situação de rua;
– o atendimento médico feito pelo dr. Marcus vinícius Coelho;

•	 o acolhimento de assistidos para tratamento da dependência quí-
mica pela:
– Pastoral da sobriedade no sítio Bom Pastor em três rios, através 

de Gessi dos santos; 
– Igreja Metodista na Comunidade evangélica restaurando vidas/ 

Casa de terapia livre em vassouras, através de elenice vasconcellos 
(assistente social da Igreja Metodista);

– Igreja assembléia de deus doutrina dos apóstolos em arcozelo/ 
Paty do alferes, através do Pastor rosinei e sua esposa Izabel;

•	 levantamento do perfil da população de rua atendida na Casa de 
acolhida pelos alunos da uNIversIdade Geraldo dIBIase sob a res-
ponsabilidade da Professora Flavine Mara Chaves;

•	 a importante colaboração de Carlos eduardo dutra, seminarista, 
nos trabalhos de evangelização da Pastoral do Povo de rua;

•	 Campanha de alimentos realizada pelos alunos do Colégio sagra-
do Coração de Jesus.

DOAçõES:

•	 associação Balbina Fonseca: dinheiro em espécie para auxiliar a 
manutenção dos serviços, roupas, uniformes para os funcionários, 
dois freezeres, vasilhames e plantas para ornamentação da casa e 
alimentos;

•	 Comunidade valenciana: roupas, calçados, cobertores, móveis, 
colchões, eletrodomésticos, utensílios e alimentos;

•	 Comércio local: produtos para o bazar;
•	 secretaria Municipal de saúde: produtos para curativos, higiene e 

limpeza, remédios;
•	 secretaria de assistência social, Indústria landim, açougue JW de 

oliveira, supermercados venturão, Marcos Plaster, vicentinos e co-
munidade local: alimentos;

•	 associação das amigas solidárias de Botafogo: cobertores;
•	 Central de Penas e Medidas alternativas: cestas básicas e recursos hu-

manos para cooperar na realização dos serviços;
•	 Clóvis Guimarães: extintores. 

AQUISIçõES:

•	 Materiais diversos: lixeira, escada, varal, talheres, vasilhames, luz 
de emergência, toalhas de banho, fichas cadastrais, cartões de 
correspondência, etc;

•	 Material individual de proteção e segurança no trabalho: másca-
ras, óculos, luvas, botas e aventais;

•	 Hd externo;
•	 ventilador para o consultório médico;
•	 Geladeira;
•	 Máquina de cortar cabelos.

MANUTENçãO E CONSERVAçãO:

•	 Consertos de equipamentos: ferro de passar roupa, lavadoras in-
dustriais, secadora e bomba d’água;

•	 Melhoria da capacidade do computador com troca de memória e 
Hd interno;

•	 Pintura da geladeira, freezer e máquinas da lavanderia;
•	 Pintura interna da casa, das prateleiras da cozinha e depósito, ar-

mário do consultório médico e biombo da lavanderia;
•	 troca da porta do espaço para banho e colocação de batentes nas 

janelas;
•	 troca das peças de madeira que sustentam as máquinas indus-

triais;
•	 troca de telhas, lâmpadas, reatores, disjuntores, reparos das caixas 

de descarga, torneiras e válvula do tanque, maçanetas e fecha-
duras; 

•	 Conserto do portão da central de gás e básculas das janelas;
•	 limpeza de calhas e cuidados com o jardim na área que foi revi-

talizada;
•	 recuperação dos biombos do bazar.

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 18 de março de 2015. 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 ou através de nosso e-mail contato@
amigosdarua.org.

atenciosamente,

PASTORAL DO POVO DE RUA VALENçA
Casa de acolhida regina lúcia Fonseca de Gomes   
CNPJ: 07.221.376/0001-75
Praça	Pe.	Gomes	Leal	365,	sala	5		•		Valença	–	RJ		•		27600-000

tel: (24) 2453-4626
email: contato@amigosdarua.org
site: www.amigosdarua.org

Ivanita Pereira
vICe-PresIdeNte

Mirédina Hypolito
vICe-PresIdeNte

Pe. edilson Medeiros de Barros
PresIdeNte


