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

Relatório de Atividades 2009
Este é um ano especial para a Pastoral do Povo de Rua. Ao completarmos 10 anos de missão, queremos agradecer a todos
que caminham conosco e refletir sobre o quanto já conquistamos e o quanto ainda temos a fazer em favor da vida.
É com alegria que comunicamos a obtenção do título de Utilidade Pública Federal - um pré-requisito para concessão e
gozo de benefícios fiscais e de natureza previdenciária - concedido pelo Ministério da Justiça e publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1 - no dia 05/02/2010.
Aguardamos também, cheios de esperança, os desdobramentos das iniciativas propostas no Decreto nº 7.053, assinado pelo
Presidente Lula no dia 23/12/2009, instituindo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, um grande
passo, que contribuirá de forma decisiva para a inclusão social dessas pessoas.
Com entusiasmo apresentamos o nosso Relatório de Atividades 2009. Esta é uma maneira de agradecer e informar o que
realizamos neste período graças à sua colaboração.
ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL:
PERFIL DOS ASSISTIDOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total de assistidos

176

Visitas familiares

6

Homens

152

Passagens interestaduais

3

Mulheres

24

Reintegrados no ano
Reintegrados que tiveram assistência em 2009
Falecidos

2
12
3

Entre 20% e 50%
Abaixo de 20%

Bermudas
Camisas
Agasalhos
Roupas íntimas

Cestas básicas

262
29
4

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

37

Fotos para documentação

10

Serviços de natureza jurídica

11

Reuniões do grupo de ajuda mútua

52

21

Moradias (auxílio aluguel)

1

Asilamentos

1

Auxílios previdenciários

2

Empregos formais

4

141

DOAÇÕES
Calças

Passagens intermunicipais

14

FREQÜÊNCIA
Acima de 50%

Passagens municipais (clínica em Juparanã)

1755
166
2165

REFEIÇÕES OFERECIDAS
Almoço e jantar

(*)

6328

576
1095

SAÚDE

Calçados

67

Consultas médicas

Acessórios

97

Internações hospitalares

Bonés

27

Internações em clínica de dependência química

Meias

136

Curativos

29
5
41

Cobertores

57

Colchonetes

1

Vacinações

27

Geladeiras

2

Tratamentos dentários

41

Óculos

2

Próteses dentárias

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
Banhos

2131

Compra de remédios

130

141

1

Raios-X

12

Exames de sangue

12

Eletrocardiogramas

7

Cortes de cabelo

128

Ecodopplers

1

Cortes de barba

230

Exames oftalmológicos

5

Cortes de unhas

77

Baciloscopias (BAAR)

1

(*)

O número de cafés da manhã não foi contabilizado

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



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:





2ª feira e 6ª feira – 7h às 15h
3ª feira e 5ª feira – 7h às 16h
4ª feira – 7h às 15h e 18h às 21h
Sábado – 7h às 15h



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:











Manutenção de equipamentos: lavadora e secadora
industrial, fogão e forno industrial, conserto de uma
TV que foi doada
Consertos elétricos: troca de reatores das
lâmpadas frias da lavanderia, refeitório e cozinha
Consertos em geral: conserto dos armários e
boxes dos banheiros, bomba d’água, troca das
mangueiras da central de gás, conserto de alicates
de unha e troca de fechaduras
Pintura da sala do consultório médico
Despesas diversas com utensílios de cozinha,
produtos de lavanderia hospitalar e esterilização
do ambiente, material de escritório e gás (cozinha
e aquecedor)
Compra de óculos, cobertores, toalhas de banho,
toalhas de mesa, roupas íntimas, agasalhos,
calçados e meias, alimentos, remédios e passagens















AQUISIÇÕES:




1 maca com escada (cedida pela Prefeitura de
Valença)
1 armário para o consultório médico (cedido pela
Prefeitura de Valença)
1 mesa, 1 estante e 1 par de muletas (doadas
pela comunidade)
1 máquina de cortar cabelo
Material individual de proteção e segurança no
trabalho: máscaras, óculos, luvas e botas



ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS COM OS
ASSISTIDOS:



AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:
Além da dedicação de todo nosso voluntariado, funcionários e
da colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos:




Doações de roupas e alimentos pela Associação
Balbina Fonseca
Pagamento das despesas de viagem à Aparecida
do Norte pela Associação Balbina Fonseca
Doações para o bazar (Pavilhão Leoni) pela
comunidade valenciana e lojas comerciais

Participação da comunidade e amigos na doação
de alimentos, remédios, utensílios, roupas,
calçados e cobertores; na contribuição com nossos
carnês e em espécie
Renovação do contrato firmado com a Prefeitura
Municipal de Valença destinado ao pagamento de
funcionários, despesas previdenciárias e para ajuda
de custos à Casa de Acolhida
Doação de produtos para curativos e remédios
pela Secretaria de Saúde
Participação da Equipe de Imunização na
Campanha de Vacinação contra a gripe
Encaminhamentos da Central de Penas e Medidas
Alternativas (CPMA) para cumprimento de
Trabalho Comunitário
Doação de cestas básicas pela CPMA
Doação de alimentos pelos Laticínios Clarice,
Indústria Landim, Açougue JW de Oliveira e pelos
Supermercados Venturão
Doação de cobertores pela Campanha da Lã (RJ)
Atendimento médico pelo Dr. Ricardo Gomes
Graciosa Filho
Colaboração da Rádio Alternativa Sul na
divulgação de nosso bazar e de outras
necessidades
Doação de roupas e cobertores pelos funcionários
do Banco Itaú
Doação de roupas através da gerência dos
Correios de Valença
Doação de roupas pelo Colégio Sagrado Coração
de Jesus e de alimentos pela Igreja de Rio das
Flores

Início dos trabalhos de terapia ocupacional
Colaboração dos assistidos nas atividades da Casa
de Acolhida (limpeza diária, pintura, organização,
coleta de legumes e outros)

PARTICIPAÇÕES:







Cáritas Diocesana
Assembléias Paroquiais de Pastorais
Conselho Paroquial de Pastoral
Conselhos Municipais de Assistência Social
Conselhos Municipais de Saúde
Conferência de Assistência Social

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes e na
Catedral de Nossa Senhora da Glória após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 11 de março de 2010. Ficaremos
muito felizes em receber sugestões e sua visita.
Para entrar em contato conosco procure um de nossos voluntários ou ligue para 9268-1816 (Bete), 2452-4398 (Rita) ou para
2453-4042 | 2453-4248 ( Catedral de Nossa Senhora da Glória).
Atenciosamente,

Pe. Medoro de Oliveira Souza Neto

Elisabete Guimarães Stivanin Duque

Rita Cássia Reis da Cruz

PRESIDENTE

1ª VICE-PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

