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Jornal: Shopping Hews

Assunto:

Entre nós

Ajude, doando seu agasalho

r

Alaíde Quércia
om o objetivo de arrecadar agasalhos para as pessoas mais carentes, neste final de semana
cerca de 150 jovens, que formam o
grupo "Calor Jovem", estarão percorrendo os bairros de Moema, Higienópolis e Jardins, formando com
nossas voluntárias a "Caravana da
Solidariedade". Os agasalhos serão
enviados ao Fundo Social de Solidariedade, que os distribuirá para as
unidades da Secretaria do Menor -
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Casa Aberta, Creches, Clubes da Turma - e Central de Triagem e Encaminhamento (Cetren), órgão da Secretaria de Promoção Social.
Você pode contribuir com o que estiver sobrando na sua casa: roupas,
colchões, cobertores, calçados e até
mesmo mantimentos. Aquela blusa
de lã que você não usa mais, um cobertor ou um par de sapatos vão ajudar, e muito, aqueles que não têm como se agasalhar nas noites frias de inverno.
Com a alegria e disposição próprias
da juventude, o grupo "Calor Jovem" arrecadou, no ano passado, 35
mil peças. Neste ano, a exemplo dos
anteriores, eles não passarão despercebidos: o comboio será composto
por 4 motos batedoras, viaturas da
PM e 3 caminhões com equipamentos
de sonorização. Portanto, é só ficar
atento à passagem do grupo, para entregar sua doação.
A Eletropaulo e a Polícia Militar

estão colaborando com o Fundo Social de Solidariedade nesta 6.a Campanha do Agasalho. Até agora, o
Fundo já repassou 320 mil peças de
roupa a 40 mil famílias carentes que
residem na Capital, através de entidades sociais que desenvolvem projetos
conjuntos. Foram também encaminhados à Central de Triagem 50 mil
agasalhos e 50 cobertores. Além disso, cerca de 20 mil peças de roupa foram destinadas às unidades da Secretaria do Menor.
Precisamos da sua solidariedade
para que, principalmente, crianças e
idosos tenham meios de se proteger
do frio. Hoje, a "Caravana da Solidariedade" estará percorrendo todas
as ruas que cercam a Avenida Angélica, até a altura da Avenida Higienópolis, pela manhã. À tarde, passará
pelas avenidas Paulista, Brasil, Rebouças e Brigadeiro Luís António até
a Rua Melo Alves. Contamos com você.
Uma boa semana.

