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Olhando o caminho que iniciamos há dez anos junto da população de rua, louvamos a Deus que tudo fez por nós e agradecemos a você que 
vem colaborando conosco no enfrentamento das desigualdades sociais, na luta pelo direito à vida com dignidade e na promoção da 
cidadania. 

Marcando o início desta nova década de trabalhos, queremos destacar: 

 a mudança para as novas dependências da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes (construída pela Associação Balbina 
Fonseca), a partir de fevereiro de 2011; 

 o fortalecimento da parceria com a Prefeitura Municipal de Valença, que avança na implementação das políticas públicas ao 
estender à população de rua o atendimento médico, psicológico e a assistência social; 

 o vínculo do atendimento aos usuários jovens à participação nos programas dos Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas 
(CAPS-AD), a fim de que invistam em suas próprias vidas, evitando uma acomodação nesta situação de rua; 

 a criação de um Conselho Consultivo formado por pessoas que com sua larga experiência e conhecimento, zelam e colaboram com 
a Casa de Acolhida. 

Que em 2012 estejamos cada vez mais unidos e comprometidos com a busca de soluções e de políticas públicas voltadas para os mais 
necessitados. 

Trabalhar por uma sociedade mais humana é a nossa missão. Com este objetivo, apresentamos a seguir nosso relatório de atividades, uma 
maneira de prestarmos contas à sociedade de nosso trabalho e mostrarmos o quanto sua contribuição foi fundamental para a realização 
destas ações. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL EM 2011: 

PERFIL DO ATENDIMENTO   ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Total de assistidos 157   Auxílios previdenciários  1

Homens 137   Documentação (RG, CPF, título, certidões e outros)  10

Mulheres 20   Empregos formais  2

Atendimento a pessoas em situação de rua                                       30   Fotos para documentação   3

Assistência a ex -moradores de rua  21   Participantes do grupo de ajuda mútua 54

Reintegrados no ano de 2011                                                           4   Passagens interestaduais 7

Atendimento a migrantes                                                 33   Passagens intermunicipais 21

Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social 69   Passagens municipais (clínica em Juparanã)  34

   Serviços de natureza jurídica  14

DOAÇÕES   Visitas familiares 11

Acessórios  17    

Agasalhos   369  SAÚDE       

Bermudas  158  Atendimento médico fora do domicílio 2

Bonés / Toucas  17 Compra de remédios 59

Calçados  45   Consultas médicas na Casa de Acolhida 54

Calças   923   Curativos 102

Camisas  1224   Encaminhamentos CREAS E CAPS 23

Cobertores  34   Exames de sangue e outros 11

Meias 101   Internações em clínica de dependência química 1

Roupas íntimas 542   Internações hospitalares 11

Óculos   Raios-X 3

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS   Tomografia  1

Banhos e corte de cabelos, barbas e unhas 1540   Tratamentos dentários 1

   Vacinações 38

REFEIÇÕES OFERECIDAS R
E

   

Almoço e jantar   4690   

Café  3072    
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CONQUISTAS: 

 Encaminhamento e acompanhamento de assistidos para 
participação nos programas do Governo Federal: CAPS, CAPS AD 
e CREAS 

 Realização do Cadastro Único para que os usuários sejam 
beneficiados por programas do Governo Federal 

 A assessoria jurídica da Dra. Suzana Batista na resolução de várias  
questões de assistidos: registro tardio de certidões, busca de 
documentos, interdições e curatelas, processos de pensão 

 Reintegração de quatro assistidos ao núcleo familiar 
 A chegada de uma enfermeira voluntária que dinamizou os 

serviços de saúde 
 

AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:                                                 

Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários 
e da colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos: 
 
 Revitalização de parte da Praça XV de Novembro (fundos do 

Pavilhão  
Leoni), pela arquiteta/paisagista Sônia Mautone Rachid em 
parceria com a Câmara e a Prefeitura Municipal de Valença 

 A participação da comunidade e de amigos na contribuição com 
nossos carnês e com dinheiro em espécie  

 A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença (PMV) que 
possibilitou:  
- a renovação do contrato destinado ao pagamento de 

funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa 
de Acolhida 

- a pintura do Espaço de Acolhimento 
- a construção da rampa que liga as antigas dependências à 

nova área construída 
- o desentupimento de redes de esgoto 
- a instalação de uma pia na barbearia 
- a participação da equipe de imunização na campanha de 

vacinação contra a influenza  
- o apoio da Sec. Municipal de Assistência Social 

 A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de nosso 
bazar e de outras necessidades 

 Instalação de uma linha telefônica 
 Aplicação da logomarca “Amigos da Rua” no salão da Casa de 

Acolhida  
 Tingimento de roupas pela Fábrica Metamorfose 
 
DOAÇÕES: 
 
 Associação Balbina Fonseca: eletrodomésticos (fogão industrial e 

freezer), estantes de aço, roupas, alimentos, lavatório para cabelo, 
pintura da fachada da Casa de Acolhida e colocação do letreiro 

 Vidraçaria Princesa da Serra: um mural 
 Pion G Plus Medical: de lençóis e fronhas para o consultório 

médico 
 Cartório do 2º Ofício da Comarca de Valença: certidões de 

nascimento  

 Comunidade valenciana e lojas comerciais: produtos para o bazar, 
roupas, calçados e cobertores 

 Secretaria Municipal de Saúde: produtos para curativos, higiene e 
limpeza, remédios  

 Laticínios Clarice, Indústria Landim, Açougue JW de Oliveira, 
Supermercados Venturão e comunidade local: alimentos 

 Associação das Amigas Solidárias de Botafogo: cobertores 
 Central de Penas e Medidas Alternativas: cestas básicas 
 Colégios Sagrado Coração de Jesus, Benjamin Guimarães e 

Theodorico Fonseca: agasalhos e roupas    
 Cáritas Diocesana: dinheiro em espécie 
 

AQUISIÇÕES: 
 
 1 batedeira 
 1 impressora 
 2 mesas para a secretaria, suporte para CPU e uma cadeira 
 Tubos e conexões para a mureta da rampa 
 Material para pintura 
 Aquisições diversas para equipar a casa (cabideiros, 

espelhos, cestos de lixo, escada, capachos, utensílios de 
cozinha, campainha, básculas para portas e janelas do 
salão, etc.) 

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

 1 geladeira com termômetro para guardar vacinas e outros 
medicamentos ( cedida pela PMV) 

 1 cadeira de barbeiro 
 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: 
 
 Manutenção e consertos de equipamentos: lavadora, 

secadora 
 Conserto de janelas, boxes, portas, caixonetes, biombo, 

arquivo, armários, troca de vidros, maçanetas 
 Despesas diversas com produtos de lavanderia hospitalar e 

esterilização de ambiente, produtos de higiene pessoal, 
material de escritório, água, gás e telefone 
 

PARTICIPAÇÕES: 
 
 Conferência Municipal de Assistência Social 
 Conferência Municipal de Saúde 
 Conselho Municipal de Saúde 
 Cáritas Diocesana 
 Conselho Paroquial de Pastoral 
 Encontros e reuniões 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
 
 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 

 

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes, no site 
www.amigosdarua.org e na Catedral de Nossa Senhora da Glória após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 14 de março de 
2012. 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 – Casa de Acolhida; (24)2452-1331 – 
Eneida; (24)2452-4398  – Rita, ou através de nosso e-mail contato@amigosdarua.org. 

Atenciosamente, 

 
 
 

  

Pe. Edilson Medeiros de Barros 
PRESIDENTE 

 Eneida Fernandes de Oliveira
1ª VICE-PRESIDENTE 

 Rita Cássia Reis da Cruz
2ª VICE-PRESIDENTE 
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