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

Relatório de Atividades – Ano 2008
Querido(a) amigo(a):
Como é bom iniciar um novo ano tendo sua companhia e seu carinho!
O seu comprometimento com o trabalho realizado pela Pastoral do Povo de Rua na defesa da vida e dos direitos
humanos fundamentais nos motiva a estarmos engajados em mais uma Campanha da Fraternidade, cujo lema é: “A
paz é fruto da justiça”.
Entendemos a paz não como ausência de violência, mas como expressão de uma real fraternidade, de vivência da fé
comprovada em atos de solidariedade e de misericórdia, que restaura a vida e as relações sociais – assim como Jesus
nos ensina.
Enviamos este relatório para que você saiba que cada ação realizada para melhorar a condição de vida de nossos
assistidos foi também de sua responsabilidade. Cada um de nós fazendo a sua parte.
“A paz não se acha, é construída.” A você, nosso muito obrigado por confiar e fazer parte deste trabalho!

PERFIL DOS ASSISTIDOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eventuais

121

Falecidos

3

Visitas familiares
Passagens interestaduais

12
5

Forasteiros

23

Passagens municipais

62

Permanentes

28

Passagens intermunicipais

18

Reintegrados

15

Cestas básicas

Homens
Mulheres

164
26

Documentação (RG, CPF, Título, Cert, etc.)
Fotos para documentação
Acompanhamento jurídico

DOAÇÕES

Grupo de ajuda mútua

2
14
5
4
63

Calças

1998

Moradia (Auxílio aluguel)

0

Camisas

2412

Asilamento

1

Agasalhos
Roupas íntimas
Calçados
Acessórios

972
1447
93
113

Bonés

25

Meias

211

Cobertores
Colchonetes

91
1

REFEIÇÕES OFERECIDAS
Almoço e jantar

7819

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
Banhos

2463

Cortes de cabelo

134

Cortes de barba

193

Cortes de unhas

88

SAÚDE
Consultas médicas
Internações hospitalares
Internações em clínica de dependência química
Curativos

111
42
5
106

Compra de remédios

91

Vacinação

47

Tratamento dentário

28

Próteses dentárias

0

Raios-X

1

Exames

1

Horário de funcionamento da Casa de Acolhida:





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






Obs. A alimentação oferecida à população de rua
vem sendo feita, desde março, integralmente pela
Pastoral. Somos gratos à Ação Social Valenciana
que por tanto tempo acolheu estas pessoas.

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








Manutenção de equipamentos: lavadora e
secadora industrial, troca do duto do
aquecedor de gás
Consertos hidráulicos: torneiras e automático
da bomba
Consertos elétricos: troca de disjuntores e da
fase da bomba de água
Consertos em geral: janelas, esquadrias e
troca de fechaduras
Pintura da sala do refeitório
Despesas diversas com utensílios de cozinha,
produtos de lavanderia hospitalar e
esterilização do ambiente, material de
escritório e gás (cozinha e aquecedor)











Aquisições:

1 ferro elétrico

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:



Doação de uniformes para os funcionários
pela Associação Balbina Fonseca
Doações de um secador e de uma máquina
para corte de cabelo, roupas e alimentos pela
Associação Balbina Fonseca

Pagamento para a confecção de folders e do
supermercado no mês de novembro 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, roupas,
calçados e cobertores; na compra de um
rádio microsystem; na contribuição com
nossos carnês, em espécie e em nossa
Campanha de Natal
Assinatura do contrato firmado com a PMV
destinado ao pagamento de funcionários,
despesas previdenciárias e para ajuda de
custos à Casa de Acolhida
Doação de produtos de higiene e limpeza,
curativos e remédios pela Secretaria de
Saúde
Doação de alimentos pela Secretaria de
Assistência e Promoção Social
Doação de alimentos pelos Laticínios Clarice,
Indústria Landim, Açougue J.W.de Oliveira e
Indústria de Café Glória da Barra
Doação de 18 cobertores pela Campanha da
Lã (RJ)
Doação de legumes e verduras pelo
Supermercado Venturão
Atendimento psicológico através da Clínica
Sta. Clara
Colaboração das Rádios Alternativa Sul e
Rádio Comunitária de Osório na divulgação de
nosso bazar e de outras necessidades
Doação de roupas e cobertores pelo Banco
Itaú
Doação de roupas pelos Correios de Valença
Cessão de transporte pelo vereador Salvador
de Souza para compra de 120 cobertores na
fábrica em Guaratinguetá

Participações:







Cáritas Diocesana
Assembléias Paroquiais de Pastorais
Conselho Paroquial de Pastoral
I Fórum de Dependência Química de Valença
Conselhos Municipais de Assistência Social
Conselhos Municipais de Saúde

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Acolhida Regina Lúcia F. de Gomes e na
Catedral de Nossa Senhora da Glória após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 27 de fevereiro. 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), 2452-0116 (Maria José Jannuzzi) e 2453-3205 (Rosa).
Atenciosamente,

Pe. Medoro de O. Souza Neto
Presidente

Elisabete Guimarães Stivanin
Duque
1ª Vice-Presidente

Rita Cássia Reis da Cruz
2ª Vice-Presidente

