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

 
 
 
Querido(a) amigo(a), 
 
 
Mais uma vez enviamos a você, que tem nos ajudado a sustentar este trabalho pastoral junto à população de rua, o 
nosso relatório de atividades.  Já que estamos em período de quaresma, quando as reflexões da Igreja são voltadas 
para a Campanha da Fraternidade, nada mais oportuno que nos valermos do lema deste ano- “Escolha pois a vida” - 
para retomarmos nossa missão. 
 
Como discípulos e missionários à serviço da vida, em especial da vida do povo de rua, tentamos ultrapassar caminhos 
de morte que surgem em nosso cotidiano: alcoolismo, violência, desemprego, prostituição, desestruturação familiar e 
miséria. Participamos da luta de muitos assistidos que buscam revigorar sua força e vontade neste espaço, sendo 
despertados para suas potencialidades, a fim de que sejam os agentes de transformação de suas vidas.  
 
Agradecemos sua participação, apoio, oração, doação e amor-serviço em favor da vida de tantas pessoas que 
carregam consigo a dor da solidão, do preconceito e da exclusão social. De coração aberto e de mãos dadas 
continuemos a percorrer este caminho, conscientes de nossa missão e de nossa fidelidade à Palavra de Deus: ”todas 
as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram.” (Mt. 25,40) 
 
 

Atendimentos realizados pela Rede Sócio-Assistencial: 

 

PERFIL DOS ASSISTIDOS   ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Homens 168   Cestas básicas 5 

Mulheres 31   Documentação (RG, CPF, Título, Cert, etc.) 11 

Reintegrados 8   Fotos para documentação  2 

Eventuais  138   Visitas familiares 7 

Forasteiros  26   Passagens municipais 102 

Permanentes  25   Passagens intermunicipais 22 

Falecidos 2   Passagens interestaduais 4 

    Assessoria jurídica 10 

DOAÇÕES   Grupo de ajuda mútua   

Calças 1618   Moradia (Auxílio aluguel) 1 

Camisas 1919   Asilamento 1 

Agasalhos  671     

Roupas íntimas 785   SAÚDE 

Calçados 60   Consultas médicas 70 

Acessórios 23   Internações hospitalares 19 

Bonés 38  Curativos 53 

Meias 283   Compra de remédios 64 

Cobertores 85   Vacinação 69 

Vestidos 10   Tratamento dentário 32 

    Próteses dentárias 1 

REFEIÇÕES OFERECIDAS   Raios-X 25 

Almoço e jantar 5460   Exames 6 

      

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS     

Banhos 2445     

Cortes de cabelo 171     

Cortes de barba 245     

Cortes de unhas 113     

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Agenda da Casa de Acolhida (de 7:00 às 16:00h): 
 

 2ª feira e 4ª feira – visitas, documentação, 
assessoria jurídica, grupo de ajuda mútua (4ª 
feira), jantar. 

 3ª feira, 5ª feira e sábado – higiene 
pessoal, café, almoço, encaminhamento para 
tratamento de dependência química e 
viagens. 

 6ª feira – tratamento dentário, consultas 
médicas e realização de exames. 

 
Obs. São realizados atendimentos extra sempre 
que necessário. 

 
 
Manutenção e Conservação da Casa de Acolhida 
Regina Lúcia Fonseca de Gomes: 
 

 Consertos: lavadora e secadora industrial, 
aquecedor a gás 

 Instalação da lavadora industrial  
 Consertos hidráulicos: troca de torneiras e 

automático da bomba, lavagem das caixas 
d’água, desentupimentos da rede 

 Adaptação da central de gás para melhor 
atender aos equipamentos (aquecedor e 
forno) 

 Despesas diversas com utensílios de cozinha, 
produtos de lavanderia hospitalar e 
esterilização do ambiente, material de 
escritório, gás (cozinha e aquecedor), 
alimentação, remédios e vestuário  

 Despesas com funcionários: rescisão de 
contrato, salários, previdência, FGTS, DARF, 
Cartório, etc. 

 
 
Aquisições: 

 1 forno industrial Dako 
 1 fogão industrial Dako 
 1 lavadora industrial Suzuki 
 1 processador de alimentos industrial 

 Material individual de proteção e segurança 
no trabalho: máscaras, óculos, luvas e botas 

 
Ações em prol da Casa de Acolhida Regina Lúcia 
Fonseca de Gomes: 
 
Além da dedicação de todo nosso voluntariado e 
funcionários e da colaboração dos funcionários da 
Catedral, destacamos: 
 

 Reforma da rede elétrica, boxes dos 
banheiros, esquadrias das janelas de alumínio 
e adaptação de um tanque para instalação de 
uma nova lavadora pela pela Associação 
Balbina Fonseca 

 Doações de roupas, alimentos e todo o 
almoço para as festas de Natal e Ano Novo 
pela Associação Balbina Fonseca 

 Doações para o Bazar (Pavilhão Leoni) pela 
comunidade valenciana  e lojas comerciais 

 A participação da comunidade e amigos com 
doação de alimentos, roupas, kits de higiene, 
calçados, cobertores, na contribuição com 
nossos carnês e em espécie 

 O contrato firmado com a PMV para o repasse 
de R$ 4.500,00 destinado ao pagamento de 
funcionários, despesas previdenciárias e para 
ajuda de custo à Casa de Acolhida 

 Doação de produtos de higiene e limpeza, 
curativos e remédios pela Secretaria de 
Saúde  

 Doação de 18 cobertores pela Campanha da 
Lã (RJ)  

 Doação de legumes e verduras pelos 
Supermercados Venturão e Bramil 

 Atendimento médico gratuito aos assistidos 
pela Dra. Ivy Menezes Monteiro para 
tratamento de um surto de escabiose que 
contagiou a vários assistidos 

 Doação de roupas e cobertores pelo Banco 
Itaú através de sua gerente Ocinéa Rosa 

 Realização do Bingo no C. E. Cel. Benjamin 
Guimarães com doações das lojas e 
comunidade

 
 

         

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Ac. Regina Lúcia F. de Gomes e na 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 2452-3192 (Elena), 2452-2952 
(Creuza), 2452-0116, (Maria José Jannuzzi) 2453-3205 (Rosa). 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

   

Pe. Medoro de O. Souza Neto 
Presidente 

 
Elena Maria Espínola Ferreira 

1ª Vice-Presidente 
 

Creuza da Silva 
2ª Vice-Presidente 
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