Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes

Querido(a) amigo(a),

Jesus nos chama constantemente a segui-lo, repetindo até os dias de hoje:¨Vem e segue-me¨. Ele nos
deixou muitos meios para que ouvíssemos sempre este Seu chamado, que chega até nós em todos os momentos,
todas as horas, todos os dias. Temos que estar atentos para perceber, até nos pequenos detalhes, a voz e a presença
de Deus.
Temos a certeza de que você já escutou e atendeu prontamente a este chamado de Jesus. Ao dizer o seu
¨sim¨a esta Obra, você certamente tomou esta decisão porque ouviu a Voz do Mestre dizendo-lhe ¨Vem e segueme¨. Com certeza, você também se mantém rezando por nós e depositando aqui sua confiança e as suas doações,
porque acredita e consegue perceber, assim como nós, que é Jesus quem conduz esta obra que pertence a Ele.
Sabemos o quanto você tem sido fiel. Agradecemos pelo seu¨sim¨ao chamado de Jesus! Muito obrigado!
Deus abençoe você e toda sua família.

O QUE FOI FEITO EM 2005

Sustentados pela fé, solidariedade e trabalho em equipe, foi possível em 2005 darmos continuidade ao
projeto de assistência à população de rua. Seu “sim” possibilitou várias realizações:

SAÚDE
Consultas médicas
Internações hospitalares
Curativos

ASSISTÊNCIA SOCIAL
53

Cestas básicas

21

16

Documentação

20

Fotos para documentação

10

111

Compra de remédios

56

Visitas familiares

6

Vacinação

71

Empregos formais (carteira assinada)

2

Tratamento dentário

59

Passagens municipais

21

Internações em Clínica de Dependência Química

11

Passagens intermunicipais

13

Próteses dentárias

2

Passagens interestaduais

3

Videolaringoscopia

1

Assessoria jurídica

3

2

Moradia (Albergue do Rosário)

1

Moradia (Lar de Conservatória)

2

Ultrassonografia
Raios-X

14

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
Banhos

DOAÇÕES
2481

Calças

1791
2585

Cortes de cabelo

251

Camisas

Cortes de barba

345

Agasalhos

Cortes de unhas

92

REFEIÇÕES OFERECIDAS
Almoço e sopão (noites de inverno)

6159

Roupas íntimas

590
1162

Calçados

88

Acessórios

15

Bonés

54

Meias

416

Cobertores

93

Vestidos

15

Colchonetes e Travesseiros

6

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA DE GOMES:







Conserto de fogões e conserto de fornos
Assistência técnica da lavadora industrial (Rio de Janeiro)
Consertos hidráulicos e elétricos: entupimentos de redes de água, queima de automático da bomba, troca de
tomadas e caixas elétricas, alimentação das máquinas
Conserto de boxes de banho
Consertos e afiação da máquina de cortar cabelo, tesouras e alicates
Despesas diversas com utensílios de cozinha, produtos de lavanderia hospitalar e esterilização do ambiente,
material de escritório e gás (cozinha e aquecedor).

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:





Dois filtros para o purificador
Material individual de proteção e segurança no trabalho como: máscaras, óculos, luvas e botas.
Duas máquinas de cortar cabelo
Uma secadora de roupas industrial

AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA DE GOMES:


















A dedicação de todo o voluntariado e funcionários a este serviço social
Doações de roupas, alimentos, cinco cestas básicas para funcionários, despesas com cartório, doação de todo
almoço para as festas de Natal e Ano Novo pela Associação Balbina Fonseca
Bazar beneficente (Pavilhão Leoni)
A participação da comunidade e amigos com doação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, na
contribuição com nossos carnês e em espécie
O contrato firmado com a PMV, no segundo semestre, para o repasse de R$ 3.500,00 destinado ao
pagamento de funcionários e despesas previdenciárias.
O contrato firmado com a PMV no valor de R$ 1.000,00 para ajuda de custo à Casa de Acolhida, através da
Sta. Casa da Misericórdia de Valença
A doação de roupas e de 10 cestas básicas pela Farmácia Artemísia
A doação de roupas e de 50 cobertores pela CIA da Água
A doação de 5 cestas básicas pela UNIMED Valença
A doação de roupas e calçados pela Secretaria de Promoção Social
A doação de produtos de higiene e limpeza, curativos e remédios pela Secretaria de Saúde
A doação de 18 cobertores pela Campanha da Lã (RJ)
Doação de legumes e verduras pelos Supermercados Venturão e Bramil
Doação de um sopão que é servido uma vez por semana, à noite, pelo Dr. José Otávio Conceição
Cessão de transporte semanal da sopa noturna por Dodô
A assistência jurídica do Dr. Luiz Alberto Lemos na reforma estatutária
Curso ministrado aos funcionários e outros por Maria Regina Magalhães, Maria Augusta Magalhães e Francisco
da Silva Trindade em preparação ao concurso da PMV

ENCONTROS E CELEBRAÇÕES JUNTO AO POVO DE RUA, VOLUNTÁRIOS E COMUNIDADE:










Via Sacra
Celebração de Páscoa
Coroação de Nossa Senhora e Aniversário da Pastoral
Visita Pastoral de D. Elias
Visita de Pe. Geraldo Cicholas (Alemanha)
Recepção ao Movimento dos Focolares, por ocasião da Mariápolis em Valença
Reuniões do voluntariado e funcionários com orientação de Irmã Inês Maganin
80 anos de Criação da Diocese de Valença, Festa Julina da Catedral, Bodas de Ouro de Pe. Fúlvio, Festa de N.
Sra. Da Glória e Dia Nacional da Juventude
Celebração de Natal e Ano Novo

Esperamos continuar contando com o seu apoio e colaboração. Almejamos fortalecer nosso vínculo e o
crescimento desta grande família, respondendo com fidelidade ao projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Nosso Balanço Financeiro estará à disposição no Espaço de Acolhimento Mãe Teta e Catedral de Nossa Senhora da
Glória, após a realização de nossa Assembléia Geral, no mês de março. Ficaremos muito felizes em receber sugestões
e sua visita. Para entrar em contato conosco procure um de nossos voluntários ou ligue para 2452-1331 (Eneida),
2452-4398 (Rita), 2453-3292 (Dilnéa).
Atenciosamente,

Pe. Medoro de O. Souza Neto
Presidente

Rita Cássia Reis da Cruz
Coordenadora

Eneida Fernandes de Oliveira
Coordenadora

