Paróquia de N. Sra. da Glória
Pastoral dos Sofredores de Rua

Prezado(a),

Mais um ano se inicia. Graças damos a Deus pelo trabalho realizado e partilhado com tantas pessoas que se
solidarizam na assistência aos moradores de rua.
Muito temos a agradecer à Sra. Regina Fonseca que construiu o Espaço de Acolhimento “Mãe Teta” e que
incansavelmente continua a contribuir sempre que solicitada.
Agradecemos de coração ao Sr. Prefeito Dr. Luiz Antônio que, assumindo conosco esta causa social, muito tem nos
ajudado. Estamos certos de que tudo fará para que outros passos sejam dados no crescimento deste trabalho de
resgate da cidadania.
Também somos gratos à comunidade e ao voluntariado que foram a mola mestra para que tudo pudesse se realizar e
especialmente a você, que com sua doação mantém esta obra.

O QUE FOI FEITO EM 2001
Temos trabalhado em três dias da semana com uma freqüência média de atendimento a 28 pessoas por dia. Às
quintas-feiras promovemos o banho, higiene dentária e jantar. Às sextas-feiras, oferecemos banho, lanche e
encaminhamento para assistência médica e dentária. Aos sábados, fornecemos banho, corte de cabelo, barba, unhas,
higiene dentária e almoço.
No decorrer deste ano, alguns de nossos objetivos foram realizados. Entre eles:


A chegada da irmã franciscana Inês Maganim, que vem nos orientando a caminhada com sua larga experiência
com a população de rua



A documentação de alguns dos assistidos



A sensibilização do poder público municipal que vem nos auxiliando nos seguintes aspectos:
A cessão de dois funcionários que atuam na cozinha e lavanderia do nosso espaço
A participação dos agentes comunitários de saúde que integram nossa equipe
O início da construção do refeitório, barbearia e sala de curativos
O fornecimento de produtos de primeiros socorros, desinfecção e limpeza pela Secretaria de Saúde
A construção de uma nova rede de esgoto para o Espaço
A reintegração familiar de cinco assistidos



O acompanhamento de dois assistidos junto ao INSS para que suas famílias possam ser beneficiadas, assumindo
assim, a responsabilidade sobre os mesmos.

O QUE ESPERAMOS PARA 2002
Além do atendimento imediato aos moradores de rua, pretendemos:


A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença para a formação da Cooperativa dos Catadores de Lixo, dando
assim condições a estas pessoas de se auto-promoverem



O término da obra no Espaço de Acolhimento, para que o atendimento seja de melhor qualidade



A construção de um albergue



A formação de novas equipes de voluntários para atuarem em diversos setores como rouparia, serviços externos
junto à Prefeitura, INSS, documentação, arrecadação de doações, etc



A formação de novas equipes para atendimento em mais dias da semana



A participação de estagiários de odontologia na confecção de próteses dentárias



O encaminhamento de alguns assistidos para a Clínica de Barão de Juparanã para tratamento de dependência
química.

EM QUE FOI EMPREGADA SUA CONTRIBUIÇÃO
As doações recebidas durante o ano foram aplicadas:


Na manutenção dos cilindros de gás dos banheiros e botijões de cozinha



Na compra de remédios



Nos concertos de fogão, máquina de lavar roupa, torneiras e roupas



Na compra de utensílios de cozinha, toalhas para as mesas, portas para os armários, tesouras, alicates, aparelhos
de barba, chinelos e roupas íntimas



Na compra de produtos de limpeza como: cloro, saco de lixo, álcool, sabonete, esponjas, etc



Na compra de produtos para a lavagem e desinfecção das roupas



Na compra de produtos alimentícios: pão, leite, açúcar, arroz, macarrão, carne, frango, salsicha, mortadela, etc



Na instalação hidráulica e elétrica para uma nova máquina de lavar (doada pelo Pe. Geraldo Cicholas –
Alemanha).

Apresentamos abaixo a arrecadação anual provinda dos carnês, doações e bazares (estes, promovidos com as roupas
doadas que não serviam para o uso dos assistidos ou para outras obras assistenciais), bem como as despesas e o
saldo para o próximo ano:

(*)

BALANÇO – 2001

DETALHAMENTO DA ARRECADAÇÃO

Saldo Credor de 2000

R$661,09

(*)

R$3.806,39

Bazares

R$334,60

R$3.557,62

Doações Extras

R$519,79

Arrecadação Anual
Despesa Anual

Saldo Credor para 2002

R$909,86

Carnês

TOTAL

R$2.952,00

R$3.806,39

Todas as notas e comprovantes das despesas efetuadas encontram-se arquivados no Espaço de Acolhimento para
qualquer conferência.
Agradecemos mais uma vez por você fazer parte desta rede de solidariedade que procura minimizar o sofrimento de
tantas pessoas. Ficaremos felizes em receber sugestões e sua visita ao Espaço de Acolhimento “Mãe Teta”.
Para entrar em contato conosco, procure um de nossos voluntários ou ligue para 2452-1331 (Eneida), 2452-0972
(Rita) ou 2453-3292 (Dilnéa).

Um abraço fraterno,

P/ Pastoral dos Sofredores de Rua
Praça Pe. Gomes Leal s/n – Centro - Valença

