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PROJETO AMIGOS DA RUA 

 
 

Relatório de Atividades 2019 
 

Com satisfação queremos compartilhar com você os resultados de nossas ações no ano de 2019. Nenhuma delas seria possível sem a 
participação de nossos mantenedores, parceiros, colaboradores, voluntários, funcionários e da comunidade que nos acolhe e apóia o nosso 
trabalho. 

Gostaríamos de reforçar, no entanto, que apesar de toda a cooperação e esforços dessa rede solidária, os gastos com a manutenção das 
atividades e o custeio da equipe de trabalho não são absorvidos pelos outros meios de arrecadação (carnês, bazares e doações), sendo por 
isso fundamental o subsídio recebido pela Prefeitura Municipal de Valença para garantir a continuidade do Projeto Amigos da Rua. 

A transparência presente nas ações da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes, que consideramos fundamental desde sua 
fundação há 20 anos, norteia este relatório e firma nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida de nossos atendidos.  

Obrigado por caminhar conosco. 
Fazer o bem faz bem! 

 
 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL EM 2019: 

PERFIL DO ATENDIMENTO 
Homens 243 

Mulheres 44 

Pessoas em situação de rua 34 

Assistência a reintegrados 26 

Reintegrados em 2019 12 

Assistência a migrantes 48 
Atendimento a pessoas em situação  
de vulnerabilidade social 

149 

Atendimentos a pessoas encaminhadas 
pelo CAPS/AD, CREAS, Sec. Ass. Social 

3 

Atendimentos a beneficiários de 
prestação de serviços à comunidade 
encaminhados pela CPMA 

9 

Óbitos 6 

 

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 

Banhos 1066 

Corte de barba, cabelos e unhas 158 

  

REFEIÇÕES OFERECIDAS 

Café da manhã 4667 

Almoço 5575 

  

AUXÍLIOS 

Cestas básicas 16 

Passagens interestaduais 13 

Passagens intermunicipais 5 

Passagens municipais 10 

 

SAÚDE 

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

Aferição PA + dosagem de glicemia 81 

Atendimentos odontológicos 29 

Consultas médicas em outras unidades 23 

Consultas médicas na Casa de Acolhida 210 

Curativos 26 

Vacinação 51 

EXAMES  

EEG 3 

Raio-X 7 

Sangue + baciloscopia + outros 21 

Sorologias (hepatite, HIV e sífilis) 1 

ENCAMINHAMENTOS 

CAPS AD 10 

CAPS 1 

Casa da Saúde Coletiva 4 

Pronto Socorro e SAMU 9 

INTERNAÇÕES 

Clínica dependência química 5 

Hospitalares 8 

Psiquiatria 1 

BENEFÍCIOS 

Compra de remédios 56 

Remédios adquiridos na Farmácia 
Municipal 

30 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DOCUMENTAÇÃO 

Cartão SUS 2 

Certidão de Nascimento / Casamento 19 

Certificado de Reservista 1 

CPF 2 

RG 22 

Título de Eleitor 4 

Fotos para documentos 2 

Elaboração de currículos 71 

BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS 

Benefício Previdenciário 2 

ENCAMINHAMENTOS 

CREAS 1 

CRAS 3 

Cadastro Único (Bolsa Família) 1 

Outros (INSS, Min. do Trabalho, Def. 
Pública, Cons. Tutelar, Leão XIII, DETRAN) 

66 

SERVIÇO SOCIAL 

Atendimentos pela Assistente Social 325 

Visitas familiares 18 

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

Acessórios (correia, cinto, bolsa) 11 

Agasalhos 271 

Bermudas 376 

Bonés/ toucas 3 

Calçados 62 

Calças 456 

Camisas 897 

Meias 275 

Roupas íntimas 516 

Kits de higiene pessoal 35 

UTENSÍLIOS 

Cobertores 62 

Móveis 1 

Eletrodomésticos 4 

 



AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA: 

Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários e da 
colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos: 

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

• A realização da reforma e ampliação do Espaço de Acolhimento Mãe Teta 
pela Associação Balbina Fonseca (ABF); 

• A proposição, pela ABF, da troca de lugar do portão de ferro, situado entre a 
Casa de Acolhida e a Praça XV de Novembro por motivo de vandalismo e uso 
indevido do espaço público; 

• A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença possibilitou: 
– a renovação do Termo de Fomento destinado ao pagamento de 

funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa de 
Acolhida; 

– vacinação: Influenza, Tríplice Viral e Hepatite B pelo Setor de Imunização; 
– limpeza externa da caixa coletora de esgoto; 
– a colocação de um chuveiro elétrico nos banheiros públicos para 

realização da obra de ampliação e reforma do espaço de Acolhimento 
Mãe Teta; 

– a autorização para mudança de local do portão da Praça XV de Novembro;   
• A autorização pelo INEPAC para a realização da obra de mudança de local do 

portão da Praça XV de Novembro; 
• A parceria com a Universidade Fundação D. André Arcoverde possibilitou: 

– o atendimento médico realizado pela Dra. Darlene Moreira e estagiários 
de Clínica Médica do 12º Período da Faculdade de Medicina de Valença; 

– a realização de ações de saúde bucal pelos acadêmicos da Faculdade de 
Odontologia de Valença, avaliando e encaminhando os assistidos para 
tratamento na FOV, com distribuição de kits de higiene bucal; 

– a implantação de projeto de apoio aos catadores de materiais recicláveis 
que incluiu a doação de uma bicicleta de carga para coleta seletiva dos 
materiais recicláveis, a doação de material de segurança no trabalho e a 
divulgação dos tipos de materiais coletados. 

• A realização de palestra pelos Agentes do SESC Saúde sobre saúde bucal 
(distribuição de kits, escovação dentária e aplicação de flúor) e a realização 
de tratamento dentário em sua unidade móvel; 

• A publicação no Jornal Local da entrevista com a vice-presidente Marilia 
Gouvêa dos Reis sobre o trabalho realizado; 

• O convênio com o Tribunal de Justiça que possibilitou o encaminhamento de 
9 pessoas para auxiliar nos serviços da instituição; 

• O desenvolvimento do projeto Reinserção Social do Povo de Rua e 
Prevenção da Criminalidade em parceria com o Tribunal de Justiça – RJ; 

• A manutenção do bazar beneficente com as doações do comércio local e 
comunidade;  

• O acolhimento de assistidos para tratamento da dependência química pela: 
– Comunidade Evangélica Restaurando Vidas – Casa de Terapia Livre em 

Vassouras; 
– Clínica Resgate – Vassouras; 
– Associação de Acolhida e Evangelização Sítio Bom Pastor – Três Rios;                                                                           

• A dinamização do Grupo de Oração por Maria Ignez Francischetti Suzano e 
Marlene Soares de Oliveira todas às quintas-feiras e nos demais trabalhos de                           
evangelização da Pastoral do Povo de Rua;   

• A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de nossas solicitações; 
• A proposição do Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

Pedro Neto, para doação de bicicletas de cargas a fim de alavancar o 
trabalho da coleta seletiva com os recursos oriundos dos créditos verdes; 

• A disponibilidade dos alunos do Curso de Nutrição da UGB para um trabalho 
na instituição; 

• A elaboração da planta para a obra de mudança do Portão da Praça XV de 
Novembro pela arquiteta Anna Gabriela C. dos Reis. 

DOAÇÕES: 

• Associação Balbina Fonseca: 4 aventais para o trabalho da coleta seletiva, 
roupas, agasalhos e um monitor; 

• Comunidade valenciana: roupas, calçados, bolsas, mochilas, cobertores, 
roupas de cama, eletrodomésticos, enfeites, CPU, bomba de encher 
bicicleta, móveis, colchões, utensílios, produtos de limpeza, dinheiro em 
espécie e alimentos; 

• Comércio local: produtos para o bazar, alimentos, cestas de Natal, material 
para curativos e produtos de higiene; 

• Alunos do Colégio LAF: alimentos; 

• Granja Plaster, Supermercado Venturão, Franguet’s, Supermercado Bramil 
e comunidade local: alimentos; 

• Central de Penas e Medidas alternativas: cestas básicas e material de 
higiene; 

• Grupo Amantes da Música: alimentos diversos; 
• Hotel Palmeira Imperial: camas de solteiro, colchões de solteiro, colchões 

infantis e cama de casal; 
• Hotel Fazenda União: cestas básicas;                                                    
• Loja Maçônica 8 de Dezembro 3032, através de Bruno de Oliveira Cerqueira 

e Juraydes Maria R. Magalhães: produtos médicos e de higiene; 
• Missão Faça-Se: roupas, calçados, agasalhos e alimentos; 
• Igreja Mundial do Poder de Deus: roupas e cobertores; 
• Curso de RH/UNIFAA (2º Período), através de Michelli Cristina Machado e 

Lucila da Silva Cardoso: cobertores, sabonete e creme dental; 
• Parceiros Institucionais e Comunidade:  doações de materiais e produtos 

alimentícios para realização da venda de refeições durante a Festa da Glória 
e almoço beneficente; 

AQUISIÇÕES: 

• Materiais diversos: utensílios para cozinha, suporte para o purificador de 
água, papeleiras, saboneteiras, borracha antiderrapante, tapetes, material 
de escritório, cartões de correspondência, roupas, calçados, alimentos, 
remédios, passagens, produtos de higiene e limpeza, material de lavanderia 
hospitalar, puxadores para portas de armários, etc; 

• Material individual de proteção e segurança no trabalho: máscaras, luvas, 
botas e aventais; 

• Protetores para as tomadas da geladeira e freezer; 
• Duas mesas, um armário e três gavetas; 
• Um teclado e um mouse; 
• Um carrinho de carga, 
• Material de pintura das grades. 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: 

• Consertos de equipamentos: lavadoras, secadora, fogões industriais e 
geladeira; 

• Pintura do armário da rouparia e rejunte dos azulejos: 
• Pintura das grades e portões; 
• Limpeza de calhas, cuidados com o jardim na área que foi revitalizada e 

troca de telhas; 
• Manutenção dos cilindros de gás da cozinha e banheiros, extintores e dos 

serviços de água e telefone 
• Expansão da rede de internet e telefone para as novas dependências. 

ATIVIDADES EXTRAS: 

• Serviço de venda de comida caseira durante a Festa de N. Sra. da Glória; 
• Realização de almoço beneficente; 
• Projeto Liberdade de Olhar, conduzido por Marilia Gouvêa dos Reis; 
• Reunião na UNIFAA sobre Gestão Ambiental e treinamento para uso de EPIs 

com os catadores de materiais recicláveis; 
• Participação na Conferência Municipal de Assistência Social; 
• Participação na 12ª Conferência Estadual de Assistência Social no Rio de 

Janeiro. 
 

 
Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de 
Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes e no site da instituição   
www.amigosdarua.org após a realização de nossa Assembleia Geral, no dia 
17 de março de 2020. 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 ou através de nosso e-mail contato@amigosdarua.org. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 Pe. Edilson Medeiros de Barros 

PRESIDENTE 
 

 
 

Marilia Gouvêa dos Reis 
1ª VICE-PRESIDENTE 

 Mirédina Hypólito 
2ª VICE-PRESIDENTE 
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