Associação Anjos da Rua Ribeirão Preto
Prezados
O Anjos da Rua é uma Associação beneficente sem fins lucrativos,
que há mais de 4 anos começou com a iniciativa de 4 pessoas que atuavam na
captação de doações, na preparação dos alimentos, na montagem e distribuição dos
mesmos, tudo de forma limitada, cada uma em sua casa, porém com um propósito
muito claro e com a ética já muito bem definida.
Atualmente distribuímos mensalmente, cerca de 2.500 marmitas acompanhadas de
água mineral e entregamos cerca de 250 cestas básicas para famílias carente na
cidade de Ribeirão Preto. Além, da alimentação fornecemos também, cobertores, kits
de higiene pessoal, materiais escolares, brinquedos, roupas e móveis, procurando
atender as necessidades básicas dessas pessoas desprovidas de recursos financeiros.
Esse atendimento assistencial nos alinha com a oportunidade de fazer o trabalho de
acolhimento emocional e de valorização à vida desses moradores em situação de rua e
das famílias de comunidades carentes que são assistidas por nós com todo amor e
carinho através de nossos anjos voluntários.
Por se tratar de Pessoa Jurídica de direito privado, não recebemos nenhum recurso
financeiro do poder público. Todo o trabalho é concretizado com as doações que
chegam através de empresas parceiras, membros voluntários e a população em geral.
Por essa razão recorremos as empresas e a sociedade que tem como parte de seus
princípios o engajamento em Ações Sociais e que podem auxiliar-nos a enfrentar os
desafios diários para que, nosso trabalho não fique estagnado. Queremos mais!
Começamos com apenas 50 marmitas, feitas com o mesmo zelo que cozinhamos
para os nossos filhos, e entregávamos todas com o sorriso e o cuidado que teríamos
com nossos melhores amigos, hoje isso é feito com a ajuda de mais de 100 voluntários
que nos apoiam com toda a logística que vai da recepção das doações até a entrega
das cestas que é realizada casa a casa, para que tenhamos a certeza que as pessoas
que as recebem são realmente as pessoas que precisam.
Porem são 800 famílias
cadastradas, nos limitamos hoje a atender cerca de 30% delas. Temos uma sede hoje
que nos permite reunir tudo que precisamos para executar nosso propósito. Mas
precisamos mais! Manter é muito difícil, dobrar os atendimentos como almejamos é um
sonho. Sonho este que queremos e vamos conquistar com a ajuda de todos que
conseguirmos juntar nesta corrente do bem, pessoas que como Vossa Senhoria que
parou para dar atenção, lendo esse relato que tem como objetivo torná-lo mais um anjo
para nossa causa.
Salientamos, que toda a contribuição para o sucesso na conquista de nosso objetivo
será bem-vinda, e desde já agradecemos seu apoio, fundamental para a manutenção e
crescimento deste trabalho que ajuda centenas de pessoas em situação de rua.
Na oportunidade e com enorme prazer, convidamos Vossa Senhoria formalmente a
conhecer nosso projeto de forma mais próxima, para que possamos estreitar os laços
com escopo em uma possível parceria, visando também eventos futuros para que juntos
de alguma forma possamos elevar nossos esforços para aumentar e também fazer
chegar nossa solidariedade, tudo isso em prol da Ação Social.
Ribeirão Preto, 28 de Setembro de 2020.

Juliana Alencar – Presidente

