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CONSCIENTIZAÇÃO

Passeata da
campanha ‘Faça Bonito’
acontece amanhã

Caminhada terá
início em frente
a Praça da antiga
prefeitura, às 7h
RODRIGO SOARES / Redação DS

Com objetivo de conscientizar e sensibilizar
a população de Tangará
da Serra quanto ao tema
‘Enfrentamento ao Abuso
e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes’,
a Secretaria Municipal de
Assistência Social promoverá nesta sexta-feira, dia
18 de maio, uma passeata
da campanha ‘Faça Bonito’.
De acordo com a coordenadora do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas),
Sônia Regina Rodrigues, a
caminhada terá início em
frente à Praça da antiga
prefeitura e seguirá até a

Praça da Bíblia, a partir
das 7h. “Estamos bem ansiosos, porque é uma campanha triste de se fazer
porque a temática do abuso não agrada a gente, mas
trabalhamos para que haja
a prevenção”, comentou a
coordenadora, destacando
que a luta contra o abuso
é incessante o ano inteiro.
“Nessa data a gente faz

Convidamos
toda
a população
a
comparecer
um trabalho mais profundo. A gente conta com importantes parcerias, como
a Defensoria, Ministério
Público, secretariais e es-

colas, então muita gente
colabora para a ação acontecer”, disse.
No decorrer da passeata, os participantes e organizadores da campanha
irão fixar flores tema da
campanha nos canteiros
da Avenida Brasil, assim
como realizarão pit stop
com distribuição de panfletos.
No mesmo dia mais
tarde, às 19h, a Praça da
Bíblia será palco de um
‘cinema de rua’, onde
acontecerão sorteios de
camisetas e bonés da campanha e entrega de sacolinhas de lixo para carros.
“Convidamos toda a
população a comparecer
a vir somar conosco no
enfrentamento ao abuso
e exploração de crianças
e adolescentes”, convidou
Regina.
A campanha Faça Bonito é uma ação do Comitê
Nacional de Enfrentamen-

Caminhada comemora Dia Nacional de Combate ao Abuso

to da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes, com o objetivo
de mobilizar a sociedade
para o tema. A campanha
tem como símbolo uma

flor amarela, em referência aos desenhos da primeira infância, além de
associar a fragilidade de
uma flor à de uma criança.

PARCERIAS

Casa do Idoso recebe
leitos hospitalares
material foi
viabilizado através
de ação do
Ministério Público
Assessoria Especial

Material foi entregue na manhã desta quarta-feira

A Casa do Idoso de
Tangará da Serra recebeu na manhã desta
quarta-feira, 16, seis
leitos
hospitalares,
colchões e lençóis para
uso dos idosos atendidos pela instituição.
Segundo a coordenação da entidade, o
material foi viabilizado através de ação do
Ministério
Público,
que converteu multas
aplicadas pela Curadoria Ambiental, vinculada à 1ª Promotoria de
Justiça, para custear o
material, orçado em R$
13.800,00.

Os leitos foram adquiridas de uma indústria de Santa Catarina
e demandavam frete
de R$ 1.300,00. Ao tomarem conhecimento
através de um grupo
no WhatsApp, empresários ligados ao Rotary Clube Tangará da
Serra Centro promoveram uma campanha
para arrecadar o valor.
“Todos sabem das necessidades da Casa do
Idoso, e isso bastou”,
relata o empresário Al-

Todos
sabem das
necessidades
da Casa,
e isso bastou

fredo Nuernberg, que
encabeçou a ação.
A Carvalima Transportes fez o transporte
e nada cobrou pelo frete, proporcionando a
reversão do valor para
aquisição de forros
de cama. Os leitos, os
lenções e o frete franqueado
totalizaram
R$ 16.400,00. “Agradecemos ao MP e aos
empresários pela mobilização em atender
mais uma necessidade
dos nossos velhinhos”,
disse a coordenadora
da instituição, Vivian
Borges.
A Casa do Idoso
atende atualmente 34
velhinhos. A mantenedora - Associação
Nosso Lar – mantém a
estrutura com recursos de convênio com a
Prefeitura e promoções
beneficentes.

