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

Relatório de Atividades 2021
O último ano foi difícil e exigiu de todos nós muitos esforços para a concretização dos resultados aqui apresentados.
Diante das adversidades ocasionadas pela pandemia da COVID‐19, foi necessário adaptar nossa atuação e até mesmo suprimir
alguns serviços realizados na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes em virtude das medidas de isolamento social,
do afastamento de grande parte do voluntariado e das medidas sanitárias e de segurança adotadas, visando preservar ao
máximo nossos colaboradores e público‐alvo atendido.
Diante dos problemas estruturais de nosso país evidenciados pela pandemia, o trabalho realizado na Casa de Acolhida Regina
Fonseca se mostrou essencial e urgente, garantindo a segurança alimentar e a qualidade nutricional de nossos atendidos, o
acesso aos direitos básicos e a integridade de todos. Todas as ações só foram possíveis com o apoio incansável da rede de
colaboradores e parceiros que fortaleceram as ações para socorrer os que mais precisam neste momento tão delicado.
O legado deste ano deixa para nós ainda muitas incertezas para 2022, mas com muita esperança em dias melhores. Esse
período crítico evidenciou para nós a força e a importância da solidariedade, da união, da compaixão e do amor ao próximo
para as mudanças que desejamos no mundo.
Ao compartilharmos nosso Relatório de Atividades queremos agradecer a todos vocês, que com sua generosidade e
envolvimento possibilitaram a realização das ações, das conquistas e das transformações aqui descritas.
Muito obrigado!
Fazer o bem faz bem!

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL EM 2021:
PERFIL DO ATENDIMENTO
Homens

SERVIÇO SOCIAL
330

355

ENCAMINHAMENTOS

110

Tratamento de dependência química

5

Consultas médicas em outras unidades

2

Atendimentos odontológicos

5

Mulheres

77

Visitas domiciliares

Pessoas em situação de rua

25

Encaminhamentos para diferentes políticas
setoriais (CRAS, CREAS, Assistência Social),
INSS, Conselho Tutelar, Leão XIII, Ministério
Público)
Encaminhamentos e agendamentos
para retirada de documentos (CPF, RG, CN,
CNS, etc)
Benefícios governamentais concedidos após
encaminhamentos (INSS, BPC, PBF)

Assistência a reintegrados

32

Reintegrados em 2021

11

Assistência a migrantes

64

Atendimento a pessoas em situação
de vulnerabilidade social
Atendimento a pessoas encaminhadas
pelo CAPS/AD e Conselho Tutelar
Óbitos

241
21

Corte de barba, cabelos e unhas

Cestas básicas, cestas de Natal e kits
hortifruti
Passagens interestaduais, estaduais e
municipais

23
3

BENEFÍCIOS EVENTUAIS /DOAÇÕES
Material de uso pessoal (roupas, agasalhos,
calçados, máscaras, acessórios)

1.068
114

ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
Café, almoço e kit lanche

62

Atendimentos na Casa de Saúde Coletiva,
Pronto Socorro e SAMU, UBS, CAPS/AD

45

INTERNAÇÕES
Acompanhamentos em internações
hospitalares e psiquiátricas

18

OUTROS
13

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
Banhos

SAÚDE

Atendimento pelo técnico de Serviço Social

11.628
191
9

2.969

Kits de higiene pessoal e álcool em gel

99

Cobertores

34

Eletrodomésticos e utensílios

11

Serviços de enfermagem (curativos,
dosagem de glicemia, aferições de pressão
arterial e temperatura

59

Compra de remédios

95

Remédios adquiridos na Farmácia Municipal

43

Vacinação

63

Exames (Raio‐X, tomografia, sangue,
baciloscopia e testes para COVID‐19)

40

AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA
DE GOMES
Além da dedicação da nossa equipe de voluntários e funcionários e da
colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos a participação de
nossos mantenedores, parceiros e colaboradores que reconhecem e
acreditam no trabalho desenvolvido pela instituição:
• O apoio e a solidariedade da Paróquia de Nossa Senhora da Glória,
diante de situações reais de exclusão e marginalização, disponibilizando
há mais de 20 anos a estrutura necessária para o funcionamento da Casa
de Acolhida Regina Lúcia Fonseca Gomes e uma sala para a realização
do bazar beneficente, arcando com todos os custos de energia elétrica
nestes espaços.
• A parceria com a Associação Balbina Fonseca possibilitou:
 a manutenção dos serviços de alimentação às pessoas em situação
de rua através de doações em espécie e em forma de quentinhas
durante a pandemia do coronavírus;
 a realização da obra, com aporte financeiro pela ABF, para a
recuperação do portão da Praça XV de Novembro e a sua mudança de
lugar para a preservação do entorno.
• O Convênio com a Prefeitura Municipal de Valença possibilitou:
 a celebração do Termo de Fomento nº 02/2021, publicado no BO nº
1292 de 04/01/2021, cujos recursos foram destinados ao pagamento
de funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa de
Acolhida;
 a celebração do Termo de Fomento nº 02/2022, em 28/12/2021 e
publicado no Boletim Oficial Nº1433 de 28/12/2021;
 o apoio da Secretaria Municipal de Saúde para a vacinação contra
COVID‐19, pela Divisão de Imunização da Prefeitura Municipal de
Valença e a doação de materiais para curativos e higienização;
 o apoio da Secretarias de Assistência Social e Saúde para a
realização de testes rápidos de COVID‐19;
 a desinfecção dos espaços da Casa de Acolhida, através do Diretor da
Vigilância Ambiental da Prefeitura Municipal de Valença Omar
Figueiredo Neto;
 o apoio da Secretaria de Assistência Social para embarque aos
migrantes, através do Serviço de Assistência ao Migrante (24h), para
a criação de um abrigo temporário e doações diversas às pessoas em
situação de rua;
 o apoio da Secretaria de Serviços Públicos para a realização da obra
de mudança de local do portão da Praça XV de Novembro, com a
colocação de tapumes.
• A parceria com o Centro Universitário de Valença – UNIFAA, possibilitou:
 a divulgação das ações do projeto Amigos da Rua no Programa
UNIFAA Social;
 o apoio ao projeto de coleta seletiva com a doação de duas bicicletas
de carga aos catadores de materiais recicláveis.
•

Registramos as valorosas iniciativas e participações:
 de Lucas da Silva Cavalheiro e Roberta Sampaio que promovem um
trabalho complementar de atendimento e distribuição de refeições
noturnas às pessoas em situação de rua;
 da comunidade valenciana na contribuição com nossos carnês e com
dinheiro em espécie;
 do comércio local e da comunidade, com doações importantes para o
funcionamento do bazar beneficente;
 de pessoas físicas e jurídicas, para manutenção do trabalho realizado
na Casa de Acolhida Regina Fonseca, através de doações importantes;
 do Grupo Resgatando Vidas e Comunidade Evangelística Restaurando
Vidas, em Barra Mansa e Vassouras, para acolhimento e tratamento
da dependência química.

COLABORADORES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Balbina Fonseca;
Prefeitura Municipal de Valença;
Catedral de Nossa Senhora da Glória;
Programa Mesa Brasil – SESC/RJ (p/ Marco Torres – SICOMÉRCIO);
Ex‐alunos da Faculdade de Medicina de Valença (p/ Antenor Costa);
Granja Plaster;
Supermercado Bramil;
Supermercado Venturão ;
Franguet’s ;
Açougue do Wilson;
Indústria Landin;
Padaria das Laranjeiras;

•
•
•
•
•
•
•
•

Granjas Raiar (Waldir Hilário e Deise Hilário);
Grupo Vagaval;
Igreja Messiânica de Barra Mansa / Johrei Center Valença;
Funcionários da Pion G;
Central de Penas e Medidas Alternativas;
UNIFAA;
Batalhão de Blindados dos Fuzileiros Navais;
LOJAS: Alto Astral, 715 Modas, DNA Carioca, Espaço Raro, Magellas, Loja
do Henê, Gabi Modas, ED+, Real Embalagens;
• Comunidade Valenciana.

DOAÇÕES RECEBIDAS:
Refeições, doações em valores, alimentos, cestas básicas, produtos de
higiene e limpeza, roupas infantis e de adultos, roupas de cama e banho,
calçados, acessórios, produtos descartáveis, materiais para curativo e
higienização, produtos diversos, móveis, utensílios, eletrodomésticos e
bicicletas de carga para a coleta seletiva.

AQUISIÇÕES:
• Produtos diversos: utensílios para cozinha, materiais descartáveis,
cartões de correspondência, alimentos, compra de refeições,
remédios, passagens, chinelos, produtos de higiene e limpeza, material
de lavanderia hospitalar, peças para o fogão, cadeados, etc.;
• Material para escritório;
• HD externo;
• Camisas para os assistidos que trabalham na coleta seletiva;
• Material individual de proteção e segurança no trabalho;
• Material de pintura para a obra da casa.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:
•
•
•
•

Consertos dos fogões e troca de velas do purificador de água;
Conserto do computador;
Troca de dreno de uma lavadora e revisão das outras máquinas;
Manutenção dos cilindros de gás da cozinha e banheiros, extintores de
incêndio e dos serviços de água e telefone.
• Pintura de toda a Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes.

ATIVIDADES EXTRAS:
• Realização da Assembleia Geral de prestação de contas;
• Participação em encontros, reuniões presenciais e online: Secretaria
de Assistência Social, Associação Balbina Fonseca, Rynaldo Santos
(UNIFAA), deputado Luiz Antônio Corrêa;
• Participações nos eventos de inauguração do abrigo temporário para
a população em situação de rua (Secretaria de Assistência Social) e no
Dia Mundial da Limpeza (UNIFAA);
• Visitas domiciliares aos reintegrados e entrega de cestas básicas, kits
de hortifruti e de Natal;
• Participação online na XI Conferência Municipal de Assistência Social;
• Realização do Inventário Patrimonial da Casa de Acolhida por Marilia
Gouvêa dos Reis;
• Participação no Conselho do Idoso;
• Acolhimento e suporte aos vacinadores para aplicação do imunizante
contra COVID‐19 que atuaram no adro da Catedral de Valença.
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 Assembleia Geral, no
dia 24 de março de 2022. 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
do
e‐mail
contato@amigosdarua.org.
Atenciosamente,

Pe. Edilson Medeiros de Barros
PRESIDENTE

Rosa Maria Gioseffi Vassallo
1ª VICE‐PRESIDENTE

Marilia Gouvêa dos Reis
2ª VICE‐PRESIDENTE

