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ORIENTAÇÕES PARA ACOLHIMENTO 
 

Dia de acolhimento: Terça feira a partir das 9h00 (ligar para agendar o horário\tel. 9 9788-3693) 
Local: Comunidade Católica Davi – Via Anhanguera, Km 146 Bairro Pires do Meio – Limeira/SP  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA CIÊNCIA DO ACOLHIDO E DE SEUS 
FAMILIARES/RESPONSÁVEIS:  

 
1) O familiar ou responsável que trouxer o acolhido deverá aguardar a entrevista e a confirmação 
do acolhimento.  
2) É obrigatória a marcação das iniciais do nome do acolhido em todas as peças de roupas, peças 
íntimas, meias, lençóis, etc. Esse procedimento deve ser feito pelo acolhido, pela família ou pelo 
responsável antes do acolhimento na Comunidade. Isso é de suma importância para que nada se 
perca ou se misture com os pertences dos demais acolhidos. 
3) Em caso de desistência, alta terapêutica, alta administrativa, evasão, desligamento em virtude 
de mandado judicial, os itens entregues no ato da entrada (mantimentos, material de higiene e de 
laborterapia) não serão devolvidos. 
4) Ao organizar as trocas de roupas deve-se considerar casa, trabalho e festa (Missa). 
5) Se houver a necessidade de se concluir tratamento dentário ou se a pessoa estiver sob algum 
outro tipo de tratamento, recomendamos que se faça antes do acolhimento. O mesmo vale para 
perícias.  
6) Se o acolhido estiver tomando algum medicamento, deverá trazê-lo juntamente com a receita. 
7) O acolhimento não será feito se faltar algum dos itens da lista que segue:  
 
ITENS PARA ACOLHIMENTO: 
 

1. DOCUMENTOS E VALORES 
 Cartão S.U.S. (Sistema Único de Saúde)  
 Uma foto 3x4 recente  
 Óculos de grau para leitura (caso utilize)  
 Número de telefone para recado para ligação a cobrar (se necessário)  
 Valor da passagem de retorno para a cidade de origem   
 Valor de R$ 70,00 para o kit de evangelização (bíblia, livro, terço, entre outros)    
 
2. EXAMES:  
 Exames de sangue: HIV, SIFILIS, HEPATITE E DIABETES  
 Hemograma Completo  
 Exame de fezes (coprocultura, coproparasitológico)  
 Declaração do dentista sobre saúde bucal  
 Radiografia dos pulmões com laudo médico  
 Outros exames caso esteja sob outro tipo de tratamento  
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3. VESTUÁRIO E PERTENCES       OK 

10 Camisas/Camisetas (cavadas não são 
permitidas) 

 

5 Calças, sendo 3 para trabalho e 
 2 para Missa e eventos (menos tactel e 
moleton) 

 

2 Blusas de frio  
1 Par de calçados para trabalho (sapatão)   
1 Par de calçados para esporte (tênis)  
1 Par de calçados para passeio (Missa)  
1 Par de botas brancas de borracha e cano 

longo 
 

1 Par de chinelos   
3 Bermudas de comprimento até os joelhos  
6 Cuecas  
6 Pares de meia  
2 Lenços de bolso   
1 Boné  
1 Cinto  
2 Toalhas de banho  
1 Toalha de rosto  
3 Lençóis  
2 Fronhas  
2 Cobertores  
8 Cabides   
1 Guarda chuva  
1 Caderno  
2 Canetas  
1 Lápis  
1 Borracha  
1 Apontador  
1 Garrafinha de água tipo squeeze  

 
4. MANTIMENTOS         OK 
2 Kilos de pó de café  
2 Kilos de carne moída  
½ Kilo de extrato de tomate  
5 Kilos de farinha de trigo MARCA NITA  
2 Litros de óleo  
5 Pacotes de feijão de 1 kg  
5 Latas de sardinha  
2 Caixas de leite integral  

longa vida (total 24 litros) 
 

 

6. MATERIAL PARA LABORTERAPIA             OK 
3 Panos de chão  
1 Escova para lavar roupas  
1 Balde  
3 Caixas de sabão em pó  
5 Litros de desinfetante  
2 Litros de água sanitária ou cloro  
1 Vassoura  
1  Rodo  
2 Dúzias de prendedores de roupa  
3 Guardanapos de pano para cozinha  
1 Avental para cozinha de napa/branco  
1 Pacote de toalhas de papel com 1000 

folhas para lavatório 
 

1 Lima para amolar enxada  
100 Folhas de papel sulfite A4  
 

5. HIGIENE PESSOAL                                   OK 
9 Desodorantes roll-on sem álcool  
4 Shampoos  
4 Escovas de dente em embalagens 

individuais 
 

1 Creme hidratante  
1 Saboneteira  
1 Pente  
1 Cortador de unhas  
1 Bucha de banho  
2 Pacotes de papel higiênico com 8 rolos 

cada 
 

20 Barbeadores com 2 lâminas ULTRA 
GRIP COR AZUL 

 

2 Repelentes individuais em pasta ou 
creme 

 

1 Protetor Solar  
5 Litros de sabonete líquido  

 

OBSERVAÇÕES 
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