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 inculturada – “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

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

Total de assistidos

231

Documentação

Atividades de Enfermagem

Homens

207

Cartão SUS

2

Aferição PA + dosagem de glicemia

42

Mulheres

24

Carteira de trabalho

1

Atendimentos odontológicos

3

População de rua

25

Certidão de Nascimento / Casamento

4

12

Assistência a reintegrados

30

Fotos 3x4

2

Atendimentos psicológicos
na Casa de Acolhida

RG

2

Consultas médicas
em outras unidades

40

Reintegrados 2014

4

Assistência a migrantes

58

Benefícios Governamentais

84

BPC

1

Consultas médicas na
Casa de Acolhida

131

Pessoas em situação de
vulnerabilidade social

Cadastro Único (Bolsa Família )

5

Curativos

26

Atendimentos a pessoas
encaminhadas pelo CAPS/AD

30

Vacinação

18

CRAS

11

Exames

CREAS

19

ECG

1

Eletroencefalograma

2

Raio-X

6

Sangue + baciloscopia + outros

49

Óbitos

4

Demais atendimentos

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
Banhos

803

Barba

148

Cabelo

93

Refeições Oferecidas
Café da manhã
Almoço
Lanche da tarde

2476
3645
41

Outras Atividades
Participação em grupos de ajuda
mútua
Serviços de natureza jurídica e
Previdenciário

Encaminhamentos

10
6

Atendimentos pela Assit. Social
Outros (Conselho Tutelar)

21
5

Sorologias (Hepatite e HIV)

26

Benefícios Eventuais

Tomografia

1

Vestuários (roupas, calçados e outros)

Encaminhamentos

Visitas familiares

23

1798

Cobertores

27

CAPS AD

3

Utensílios (colchões, eletrodomésticos
e móveis)

17

Casa da Saúde Coletiva

7

Pronto Socorro

15

UBS

3

Auxílios (aluguel, gás, luz)

8

Cestas Básicas

17

Auxílio viagens (interestadual,
municipal e intermunicipais)

87

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:

DOAÇÕES:

• A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA 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 melhoria dos serviços socioassistenciais.

• 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 comunidade local: alimentos;
• Associação das Amigas Solidárias de Botafogo: cobertores;
• Central de Penas e Medidas Alternativas: cestas básicas e recursos humanos para cooperar na realização dos serviços;
• Clóvis Guimarães: extintores.

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 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 população em situação de rua;
–	O atendimento médico feito pelo Dr. Marcus Vinícius Coelho;
• O acolhimento de assistidos para tratamento da dependência química 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 responsabilidade 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 Sagrado Coração de Jesus.

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: máscaras, 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 industriais, 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, armário 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 industriais;
• Troca de telhas, lâmpadas, reatores, disjuntores, reparos das caixas
de descarga, torneiras e válvula do tanque, maçanetas e fechaduras;
• Conserto do portão da central de gás e básculas das janelas;
• Limpeza de calhas e cuidados com o jardim na área que foi revitalizada;
• 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,

Pe. Edilson Medeiros de Barros

Ivanita Pereira

Mirédina Hypolito
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