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Relatório de Atividades 2010 
 

2010 ficará registrado na história da Pastoral do Povo de Rua como um ano de realizações em que muitos de nossos sonhos 
foram concretizados.  

Agradecemos à Associação Balbina Fonseca, na pessoa de sua presidente Regina Lúcia Fonseca de Gomes, a construção da 
Casa de Acolhida - um espaço apropriado à  realização dos trabalhos da Pastoral do Povo de Rua - e  a todos vocês que na 
vivência do amor ao próximo constroem os pilares de um mundo novo. 

Com o ânimo revigorado por tantos benefícios recebidos, encaminhamos nosso Relatório de Atividades para que saiba o 
quanto a sua contribuição faz a diferença no cuidado com a vida e na possibilidade de sua transformação. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL: 

PERFIL DOS ASSISTIDOS   ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Total de assistidos 152   Asilamentos  0

Homens 134   Auxílios previdenciários  0

Mulheres 18   Cestas básicas  4

Reintegrados no ano 4   Documentação (RG, CPF, título, certidões e outros)  13

Reintegrados que tiveram assistência em 2009 13   Empregos formais  7

Falecidos 4   Fotos para documentação   3

   Moradias (auxílio aluguel, gás e luz)  4

FREQÜÊNCIA   Participações em reuniões do grupo de ajuda mútua 208

Acima de 50% 14   Passagens interestaduais 6

Entre 20% e 50% 15   Passagens intermunicipais 27

Abaixo de 20% 123   Passagens municipais (clínica em Juparanã)  108

   Serviços de natureza jurídica  5

DOAÇÕES   Visitas familiares 7

Acessórios  47   

Agasalhos   470   REFEIÇÕES OFERECIDAS 

Bermudas  168   Almoço e jantar (*) 6161 

Bonés / Toucas  60   

Calçados  59   SAÚDE       

Calças   1249   Atendimento médico fora do domicílio 1

Camisas  1606 Compra de remédios 106

Cobertores  64   Consultas médicas  54

Colchões / Colchonetes  4  Curativos 49

Meias  114  Eletrocardiogramas 3

Roupas íntimas 809   Encaminhamentos CREAS E CAPS 8

Eletrodomésticos p/ reintegrados (geladeira e TV)                 3   Endoscopia 1

Móveis p/ reintegrados (cama, cômoda, guarda-roupa)        8   Exames de sangue e outros 11

Óculos   Internações em clínica de dependência química 5

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS   Internações hospitalares 13

Banhos 1625   Raios-X 7

Cortes de barba 171  Tomografia  1

Cortes de cabelo 120  Tratamentos dentários 5

Cortes de unhas 54   Ultrassonografia 1

   Vacinações 24
 
(*) O número de cafés da manhã não foi contabilizado 
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AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:                                                 

Além da dedicação da nossa equipe de voluntários e 
funcionários e da colaboração dos funcionários da 
Catedral, destacamos: 
 
 A obtenção dos Títulos de Utilidade Pública Estadual e 

Federal  
 O lançamento do site www.amigosdarua.org, 

marcando a presença do projeto na internet 
 A construção das novas dependências da Casa de 

Acolhida: recepção, refeitório, cozinha, depósito, 
despensa, consultório médico, banheiros, área de serviço, 
barbearia e almoxarifado 

 O auxílio financeiro do Fundo Diocesano de Solidariedade 
/ Cáritas Diocesana 

 A elaboração de Projeto Paisagístico de revitalização de 
parte da Praça XV de Novembro, fundos do Pavilhão Leoni, 
pela arquiteta/paisagista Sônia Mautone Rachid em 
parceria para execução com a Câmara e a Prefeitura 
Municipal de Valença 

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

 A renovação do contrato firmado com a Prefeitura 
Municipal de Valença destinado ao pagamento de 
funcionários, despesas previdenciárias e ajuda de custos 
da Casa de Acolhida 

 A participação da equipe de imunização na Campanha de 
Vacinação contra a gripe A (H1N1) e Influenza 

 O apoio da Sec. Municipal de Assistência Social 
 O atendimento médico realizado pelo Dr. Ricardo Gomes 

Graciosa Filho durante o 1º trimestre 
 A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de 

nosso bazar e de outras necessidades 
 
DOAÇÕES: 
 
 Mobilliário pela Associação Balbina Fonseca (ABF), 

objetivando a adequação dos espaços de atendimento  
 Roupas pela ABF e pela Casa da Amizade 
 Eletrodomésticos para o Sorteio de Prêmios realizado pela 

Pastoral do Povo de Rua por pessoas da comunidade 
 Produtos para o bazar (Pavilhão Leoni) pela comunidade 

valenciana e lojas comerciais 
 Remédios, utensílios, roupas, calçados e cobertores, além 

de móveis e eletrodomésticos para os reintegrados pela 
comunidade local 

 Produtos para curativos e remédios pela Secretaria 
Municipal de Saúde 

 Alimentos pelos Laticínios Clarice, Indústria Landim, 
Açougue JW de Oliveira, Supermercados Venturão, alunos 
do Colégio Cel. Benjamin Guimarães e comunidade local 

 Cobertores pela Associação das Amigas Solidárias de 
Botafogo 

 Cestas básicas pela Central de Penas e Medidas 
Alternativas 

 Produtos de higiene pelos alunos do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus 

 1 computador e 1 televisor de 14 Polegadas pela 
comunidade local 

 
AQUISIÇÕES: 
 
 1 liquidificador 
 Material individual de proteção e segurança no 

trabalho: máscaras, óculos, luvas e botas 
 

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

freezers, fogão e forno industrial, bomba d’água 
 Despesas diversas com utensílios, produtos de 

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

 Compra de calças, blusas, toalhas, roupas íntimas, 
calçados e meias, alimentos, remédios e passagens 
 

PARTICIPAÇÕES: 
 
 Conferência de Assistência Social 
 Fórum da População em Situação de Rua  
 Seminário Construindo a Política sobre Drogas no 

Estado do Rio de Janeiro  
 Seminário sobre Saúde Mental e uso abusivo de 

álcool e drogas 
 Cáritas Diocesana 
 Conselho Paroquial de Pastoral 
 Conselho Municipal de Assistência Social 
 Conselho Municipal de Saúde 
 Encontros de orações, reuniões e retiro 

 
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 e na 
Catedral de Nossa Senhora da Glória após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 24 de março de 2011. 
Ficaremos muito felizes em receber sugestões e sua visita.  

Para entrar em contato conosco procure um de nossos voluntários ou ligue para (24)2452-1331 (Eneida), (24)2452-4398 
(Rita) ou para (24)2453-4042 | 2453-4248 (Catedral de Nossa Senhora da Glória). 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

   

Pe. Edilson Medeiros de Barros 
PRESIDENTE  Eneida Fernandes de Oliveira 

1ª VICE-PRESIDENTE 
Rita Cássia Reis da Cruz 

2ª VICE-PRESIDENTE 


