
Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PROJETO AMIGOS DA RUA

Relatório de Atividades 2017

Ter você ao nosso lado e poder compartilhar os resultados do trabalho realizado ao longo de 2017 é algo que sempre nos alegra, nos fortalece 
e nos motiva a permanecer em missão. São as pequenas atitudes diárias realizadas por cada um de vocês que fazem a diferença na defesa e 
promoção da vida das pessoas assistidas na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes. Iniciamos então este Relatório com uma simples 
palavra que tem enorme sentido: OBRIGADO.

Em 2017, através de rodas de diálogo com os assistidos, buscamos ouvir e compreender suas necessidades e juntos procuramos soluções que 
puderam aperfeiçoar o atendimento, trazendo-lhes mais benefícios.

Queremos destacar o valor do trabalho realizado em conjunto — o trabalho em rede. Foi criado neste ano o Grupo Rede População de Rua, 
integrado por oito organizações para atender a casos específicos deste público, cujo objetivo é melhorar a comunicação entre os agentes e a 
melhoria dos serviços ofertados. Um somatório de forças que possibilitou a realização de ações, a princípio impossíveis para todos nós.

Outro fato relevante foi a renovação do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de 
Gomes pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O certificado encontra-se disponível em nosso site: www.amigosdarua.org.

Com o espírito renovado frente aos desafios que nos esperam em 2018, relembramos o pensamento do inesquecível Charles Chaplin: ”Que os 
vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível”.

Fazer o bem faz bem!

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL EM 2017:

PERFIL DO ATENDIMENTO

Homens 206

Mulheres 23

Popoulação de rua 28

Assistência a reintegrados 24

Reintegrados em 2017 7

Assistência a migrantes 53

Pessoas em situação de 
vulnerabilidade social 

100

Atendimentos a pessoas 
encaminhadas pelo CAPS/AD, CREAS, 
SA Social e HELGJannuzzi

12

Óbitos 5

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTAÇÃO

Cartão SUS 1

Carteira de Trabalho 1

Certidão de Nascimento / Casamento 6

Certificado de Reservista 1

CPF 1

RG 5

Título de Eleitor 3

BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS

Benefício Previdenciário 1

Cadastro Único (Bolsa Família ) 13

ENCAMINHAMENTOS

CRAS 3

CREAS 1

Outros (Conselho Tutelar, Leão XIII, 
Previdência Social, Defensoria Pública)

33

SERVIÇO SOCIAL

Atendimentos pela Assit. Social 311

Visitas familiares 28

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

Banhos 1181

Corte de barba, cabelos e unhas 285

REFEIÇÕES OFERECIDAS

Café da manhã 3348

Almoço 4202

AUXÍLIOS

Cestas básicas 25

Passagens interestaduais, intermunicipais 
e municipais

27

Serviços de natureza jurídica  
e previdenciária

6

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

MATERIAL DE USO PESSOAL

Acessórios (correia, cinto, bolsa) 49

Agasalhos 370

Bermudas 397

Bonés/ toucas 39

Calçados 80

Calças 582

Camisas 996

Meias 283

Roupas íntimas 484

Mochilas 20

Kits de higiene pessoal                             33

UTENSÍLIOS

Cobertores 83

Móveis 1

Eletrodomésticos 1

SAÚDE 

ATENDIMENTOS

Aferição PA + dosagem de glicemia 142

Atendimentos odontológicos 1

Consultas médicas em outras unidades 4

Consultas médicas na Casa de Acolhida 229

Curativos 59

Vacinação 24

EXAMES

Endoscopia 1

Cateterismo 1

Tomografia 1

Raio-X 7

Sangue + baciloscopia + outros 11

Sorologias (Hepatite e HIV) 18

ENCAMINHAMENTOS

CEO 1

CAPS AD 2

Casa da Saúde Coletiva 20

Pronto Socorro e SAMU 14

INTERNAÇÕES

Clinica dependência química 3

Hospitalares 4

Psiquiatria 2

BENEFÍCIOS

Compra de remédios 85

Remédios adquiridos  
na Farmácia Municipal

49



AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:

Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários e da colabo-
ração dos funcionários da Catedral, destacamos:
• A revalidação do Título de Entidade Beneficente de Assistência Social pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social;
• 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 viabilizou:

– a cessão de uma sala para realização do bazar;
– a realização de almoço de confraternização dos funcionários e voluntá-

rios da Casa de Acolhida;
– a instalação de um novo aquecedor para os chuveiros;

• A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença (PMV) que possibilitou:
– a celebração do Termo de Fomento destinado ao pagamento de funcio-

nários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa de Acolhida;
– a realização das sorologias de Hepatites Virais, HIV e Sífilis por membros 

da Casa de Saúde Coletiva;
– a vacinação contra Influenza e Febre Amarela realizada pela Divisão de 

Imunização da Prefeitura Municipal de Valença;
– o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Serviços Pú-

blicos e de Saúde;
• O desenvolvimento do projeto em parceria com a FAA para assistência à 

população em situação de rua, coordenado pela Dra. Darlene Moreira, que 
possibilitou o estágio de Clínica Médica com os alunos do 12º período da 
Faculdade de Medicina de Valença;

• O acolhimento de assistidos para tratamento da dependência química pela: 
Comunidade Terapêutica Terras de Sião em Belmiro Braga; Igreja Sheki-
nahna Comunidade Evangélica Restaurando Vidas / Casa de Terapia Livre 
em Vassouras e Assembleia de Deus na Casa de Acolhimento Segundo o 
Coração de Jesus em Seropédica;

• A dinamização do Grupo de Oração por Maria Ignez Francischetti Suzano;
• A campanha de alimentos realizada junto à comunidade para a venda de 

quentinhas durante os festejos de N. Sra. da Glória; 
• O trabalho em Rede realizado com o CREAS, CRAS, Casa de Saúde Coleti-

va, Casa do Idoso, Bolsa Família, Secretaria de Ass. Social, Hospital Escola 
Luiz Gioseffi Jannuzzi, Psiquiatria, Bolsa Família e Residência Terapêutica;

• A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de nossas solicitações;
• A aprovação do projeto da Casa de Acolhida pelo Tribunal de Justiça do Es-

tado do Rio de Janeiro para recebimento de verbas oriundas das Prestações 
Pecuniárias. O objetivo é a reinserção social das pessoas em situação de rua 
e a prevenção à criminalidade;

• A aprovação da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes no pro-
grama de doações de Tecnologia da TechSoup Brasil;

• O estágio de psicologia realizado por Viviane de Paula Archanjo da USS;
• A introdução do Projeto “Um passo para uma vida diferente” com realiza-

ção de 6 aulas ministradas por Rita de Fátima Mendes Medeiros;
• A tarde de formação para o voluntariado pelo Bispo Diocesano D. Nelson 

Francelino Ferreira;
• A visita do Comandante da Polícia Militar Major Paulo César da Silva Cruz 

para conhecimento do trabalho
• A visita do Prefeito Luiz Fernando F. da Graça, inteirando-se dos trabalhos 

realizados em parceria com a Casa de Acolhida;
• A visita da Secretária de Assistência Social Sra. Roseli Moreira na resolução 

de casos especiais;
• A visita do Secretário de Serviços Públicos Carlos Henrique B. Machado no 

atendimento às solicitações formuladas;
• Visita do diretor da Faculdade de Medicina de Valença, Dr. Klayton Santos 

Neves e Rodrigo Neto Ferreira, Coordenador da Área de Saúde /CESVA, 
para conhecimento do serviço realizado em prol das pessoas em situação 
de rua;

• A repaginação do site www.amigosdarua.org.

DOAÇÕES:

• Associação Balbina Fonseca: dinheiro em espécie para auxiliar a manuten-
ção dos serviços, roupas, alimentos, um computador completo, 120 pratos 
de refeição e outras necessidades para a realização dos trabalhos assis-
tenciais;

• Comunidade valenciana: cadeiras infantis para carro, roupas, calçados, 
cobertores, lençol, manequins, almofadas, tapetes, 1 armário de cozinha, 
colchonetes, colchões, 1 ventilador, 3 bicicletas, 1 fogão, 1 sofá, 2 laptops, 
caixas de som, CDs, discos de vinil, barraca de camping, piscina de plástico, 
utensílios diversos (garfos, facas, descartáveis, escada, etc. ) e alimentos;

• Comércio local: produtos para o bazar (roupas, calçados, acessórios, bijou-
terias) e alimentos;

• Hotel Palmeira Imperial: travesseiros, edredons, cobertores, 1 caixa de pra-
tos de refeição, alimentos;

• Indústria Plásticos Valença: cestas básicas, produtos alimentícios diversos, 
roupas e agasalhos, cadernos, lápis e borrachas;

• Indústria Pion G: roupas e agasalhos;
• Secretaria Municipal de Saúde: produtos para curativos, higiene e limpeza, 

remédios;
• Indústria Landim, Açougue JW de Oliveira, Granja Marcos Plaster, Açou-

gue Antônio Cláudio Novaes, Padaria das Laranjeiras, Massas Franguet’s,  
Supermercado Venturão, Supermercado Center Pães: alimentos;

• Fábrica Metamorfose: roupas para o bazar;
• Associação das Amigas Solidárias de Botafogos e Casa da Amizade: co-

bertores;
• Central de Penas e Medidas alternativas: recursos humanos para cooperar 

na realização dos serviços e alimentos;
• Congregação das Irmãs Stella Matutina: alimentos e roupas;
• Campanha realizada junto aos alunos do Instituto de Educação Deputado 

Luiz Pinto: alimentos, roupas e material de higiene;
• Parceiros Institucionais (Associação Balbina Fonseca, ACIVA, Açougue do 

Erlan, Açougue e Mercearia Boi Bom, Açougue e Mercearia Boi Gordo, 
Açougue Princesa da Serra, Águas do Vale, Alternativa Sul, Alto Astral, Bar 
do Torresmo, Bazar Barateiro, Buffet Dirce Dantas, Café Glória da Barra, 
Casadas Tintas, Casa do Pão, Catedral de N. Sra. da Glória de Valença, Co-
operativa Boa Nova, Etal Turismo, Faculdade do Pão, FarMelhor, Ferreira e 
Landin, Gráfica Duboc, Granjas Plaster, Hotel Palmeira Imperial, La Maison, 
Lacticínios Clarice, Dugysa, Miliartes, NKM Imóveis, O Armazém, Padaria 
das Laranjeiras, Padaria do Bebéu, Padaria e Confeitaria José Gomes Leal, 
Padaria e Confeitaria Legran, Padaria e Confeitaria Vale do Café, Padaria e 
Mercearia Pão Quente, Padaria Ki Sabor, Pion G Plus, Posto Comafel, Posto 
Cristal, Prefeitura de Valença, Produtos J.W., Produtos Valença, Real Emba-
lagens, Sant’Ana Eventos, Sorveteria Skimoni, Supermercado Center Pães, 
Supermercado Cristal, Supermercado Jopag, Supermercado Novo Aliança, 
Supermercado Venturão, Unimed Marquês de Valença, Vale Luz, Vidraçaria 
Princesa da Serra): doações de produtos diversos para realização da ven-
da de refeições durante a Festa da Glória e para a realização de almoços 
beneficentes.

AQUISIÇÕES:

• Materiais diversos: utensílios para cozinha (panelas, tabuleiros, colheres de 
pau), cartões de correspondência, 2 aparelhos de telefone, tecidos para 
toalhas de mesa e aventais, material de higiene, suporte para máquina de 
barbear, material para lavanderia hospitalar, remédios, passagens, cintos, 
casacos para o inverno, chinelos, calças, kits de higiene, produtos de higie-
ne e limpeza, alimentos, etc;

• Compras de material individual de proteção e segurança no trabalho: más-
caras, óculos, luvas, botas e aventais.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:

• Consertos de equipamentos: lavadoras industriais, secadora, aquecedor a 
gás e bomba d’água;

• Restauração e pintura dos fogões industriais;
• Troca de vidros dos basculantes da cozinha e lavanderia, lâmpadas, con-

serto de janelas, maçanetas, fechaduras, reparos das caixas de descarga e 
troca dos sifões das pias da cozinha;

• Manutenção dos serviços de gás, água, telefone, extintores e da Caixa Pos-
tal dos Correios;

• Colocação de garras de proteção no vão do portão que dá acesso à Praça 
XV de Novembro, báscula e beiral da lavanderia;

• Despesas com cartório para registro de Atas.

ATIVIDADES EXTRAS:

• Reuniões para recomposição da vaga em aberto pela renúncia de Rita de 
Fátima Mendes Medeiros (2ª Vice-Presidente), preenchida pela voluntária 
Mirédina Hypolito;

• Participação no 1º Fórum Municipal de Discussão para Inclusão da Popula-
ção em Situação de Rua em Barra do Piraí;

• Participação na Assembleia Paroquial de Pastoral e reuniões do CPP;
• Visita da Comissão de fiscalização do Conselho Municipal de Assistência 

Social;
• Venda de comida caseira durante a Festa de N. Sra. da Glória e  realização 

de almoços beneficentes;
• Venda de rifa de uma escada.

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 21 de março de 2018. 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
PRESIDENTE

Marilia Gouvêa dos Reis 
1ª VICE-PRESIDENTE

Mirédina Hypólito
2ª VICE-PRESIDENTE


