
 

Neste momento de desespero e recolhimento para evitar a propagação do Corona Vírus, embora pareça, não 
somos todos iguais... 

Muitos não têm pra onde ir, onde se abrigar ou mesmo condições de fechar a porta do quarto.  

Em virtude da necessidade do isolamento, muitos grupos de solidariedade às pessoas em situação de rua não 
podem sair para ofertar alimentos, roupas, água. Com a redução de pessoas na rua, a comida não chega e nem a 
oportunidade de receber algum trocado.  Mas essas pessoas precisam muito. Além de toda a falta de recursos, de 
moradia, de emprego e de alimento, ainda estão sujeitas a doenças que surgem pela vida nas ruas como a tuberculose 
e pneumonia.  Por isso, sofrem mais. 

Pedimos que mobilize suas redes para garantirmos o menor número de afetados pelo corona vírus. Nossos 
irmãos de rua não podem ficar sem alimento, ainda mais neste período. 

Para sua segurança e das pessoas em situação de rua, o ideal é que você não entregue os donativos 
diretamente, mas apoie a grupos que estão preparados tecnicamente para este atendimento e que usam de precaução 
tanto para a equipe quanto para a pessoa em situação de rua. 

Em Petrópolis a Rede de Atenção à População em Situação de Rua movimenta muitas organizações que estão 
articuladas para o atendimento à população em situação de rua.  Esta rede está precisando de: 

 Álcool em gel; 
 Sabonete 12 gramas (aquele sabonete de 

hotel) 
 Itens de higiene (pasta de dente, escova de 

dente, barbeador descartável) 
 Água para lavar as mãos (pode ser em garrafa 

pet bem limpa) 
 Água para beber (mineral em copo ou 

garrafinha) 

 Água sanitária 
 Roupas femininas e masculinas (em grande 

quantidade)  
 Calçados (maior necessidade para os 

masculinos) 
 Roupas íntimas e meias 
 Absorventes 
 Lanchinhos (kit no plástico com biscoito e suco 

de caixinha ou achocolatado) 
Estes itens podem ser deixados nos seguintes pontos: 

Centro Pop 
 

Rua Visconde de Souza Franco, 
528 – Centro 

(Pequena rua de Atalho que liga 
Rua da Feira à Visconde do Bom 

Retiro) 
 

          Tel.: (24) 2242-4554  
                    ou  2242-4947 

Consultório na Rua 

 

Rua Dom Pedro, nº 214 –
Fundos 

 

Tel.: (24) 2246-3500 

Ou combinar pelo Whatsapp com o 
Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos de Petrópolis para que a 
doação seja recolhida no local de 

sua escolha. 

(24) 98862-6782 

(24) 98808-5220 


