
Serviços Ofertados: Acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

CASA ENDEREÇO CONTATO PÚBLICO ALVO 

Acalanto 
Rua Pandiá Calógeras, 110 - 
Prado 

Fone: 3301-1837  
Email: catacalanto.iasc@gmail.com 

Crianças e adolescentes com idades 
entre 0 e 18 anos incompletos, de 

ambos os sexos, com história recente 
de violência doméstica. 

Aconchego 
Rua Hamilton Ribeiro, 216 - 
Campo Grande 

Email: casadocordeiropcr@gmail.com 

Crianças e adolescentes com idades 
entre 06 e 18 anos incompletos, de 

ambos os sexos, com história recente 
de violência doméstica 

Lar Rejane 
Marques 

Rua Esberard, 235 - Campo 
Grande 

E-mail: reginamanzi@yahoo.com.br, 
socialrema@gmail.com 

Crianças e adolescentes de ambos os 
sexos, com faixa etária de 0 a 18 anos 
incompletos, com deficiência física e 

mental. 

Novos Rumos 
Rua Joseph Tourton, 352 - 
Tamarineira 

 Fone: 3268.8244 
iascnovosrumos@gmail.com 

Adolescentes do sexo masculino com 
idades entre 12 e 18 anos 

incompletos, em situação de rua 

Raio de Luz 
Rua Estácio de Sá, 214 - 
Madalena 

E-mail: casaraiodeluz927@gmail.com 
Adolescentes do sexo feminino; com 

idades entre 12 e 18 anos 
incompletos, em situação de rua 

Centro de 
Reintegração 
Social – CRS 

Rua Gregório Júnior, 370 - 
Cordeiro 

 Fone: 3355.6865 Crs.iasc@gmail.com 

Adulto em  situação de rua; idade 
entre 18 e 59 anos; autônomos, 

independentes, que consigam gerir 
sua própria vida; sem filhos/filhas, 
em processo de reconstrução de 

vínculos familiares e sociais 

O Recomeço 
Rua Dr. Machado, 737 - Campo 
Grande 

Fone: 3355.4622 / 3355.4623 
recomecoacolhida@hotmail.com 

Mulheres em situação de 
vulnerabilidade social com vivência 

de rua; com ou sem filhos; idade 
entre 18 e 59 anos, autônomas, em 

processo de reconstrução de vínculos 
familiares e sociais. 

CASA ENDEREÇO CONTATO PÚBLICO ALVO 

Josué de 
Castro 

Rua Conde do Irajá, 894 – Torre 
 Fone: 3355.4244 

Republica.iasc@gmail.com 

Homens em situação de rua; idade 
entre 18 e 59 anos; autônomos, 

independentes, que consigam gerir 
sua própria vida; sem filhos/filhas, 
em processo de reconstrução de 

vínculos familiares e sociais. 

Casa de 
Passagem 

Diagnóstica – 
CPD 

Rua Hermínio Gomes, 255 - 
Campo Grande 

 Fone: 3427.3245 
Casadepassagem.iasc@gmail.com 

Homens, mulheres e casais. Porta de 
entrada para a rede de acolhimento e 

posterior recambiamento para as 
casas de acolhida, conforme perfil do 

usuário. 

Iêda Lucena 

Rua Áureo Xavier, 95 – Torrões. 

Fone 3355.3403 
iedalucena.pcr@hotmail.com 

Homens e mulheres idosos, a partir 
de 60 anos; com vivência de rua e 

com vínculos familiares fragilizados 
ou interrompidos; não possuir 

aposentadoria / benefício. 

Rua Visconde de Itaboraí, 404B 
– Cordeiro. 
 

Porto Seguro 
Rua Dr. Aluízio Baltar, 29 – 
Iputinga 

 Fone: 3454.2457 
casaportoseguro@bol.com.br 

Homens e mulheres idosos, a partir 
de 60 anos; com vivência de rua e 

com vínculos familiares fragilizados 
ou interrompidos; não possuir 

aposentadoria / benefício. 

Emergencial 
do Gusmão 

Travessa do Gusmão, 178 - São 
José 

 Fone 3224.5639 
Maria.solange@recife.pe.gov.br 

Homens, mulheres e crianças vítimas 
de enchentes e/ou incêndios e outras 

calamidades. 



 

 


