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SOLIDARIEDADE GRUPO ARRECADOU DUAS TONELADAS; AÇÃO EM TAUBATÉ CADASTRA FAMÍLIAS CARENTES

FUTEBOL

Casemiro
fez doação de
cestas básicas
AJUDA. Nascido em São

José, o volante Casemiro,
do Real Madrid e da
Seleção Brasileira, doou
230 cestas básicas para
o grupo ‘SJC sem fome’.
Ele já havia anunciado a
doação de uma produção
de 6.000 máscaras.

ASILO

Jiu Jitsu doa
100 quilos de
alimentos
AÇÃO. Integrantes da
escola de Jiu Jitsu Gracie
Barra, de São José,
arrecadaram 100 quilos de
alimentos não perecíveis e
outros 120 itens de higiene
pessoal que foram doados
ao Asilo Franciscano Santo
Antonio.

EE

“Diante desse momento
único e incerto que
estamos vivendo, nós
da academia queríamos
fazer algo para ajudar,
dar algum retorno para
a cidade de São José dos
Campos, que tão bem
nos acolheu. Fizemos
uma corrente do bem
com alunos e amigos”
Paulo Garcia
Professor de Jiu Jitsu

SÃO JOSÉ

Empresa doa
uma tonelada
de álcool gel
DOAÇÃO. Uma empresa

médica doou cerca de
uma tonelada de álcool
gel para a Prefeitura de
São José. O material será
usado por profissionais
que atuam em unidades
de saúde e serviços de
apoio do município.

Corrente do bem cria rede
de solidariedade na região
Grupos em cidades da região se reúnem por doações de alimentos, produtos de higiene,
brinquedos e livros para famílias carentes em situação de necessidade durante pandemia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Caíque Toledo
@CaiqueToledo

Em uma situação atípica e
que muda a rotina de todos
os brasileiros, a pandemia
mundial causada pelo novo
coronavírus pode servir, também, para estimular a solidariedade.
Nos últimos dias, diversas
cidades do Vale do Paraíba
registraram iniciativas de
apoio e busca por doações
para pessoas carentes que,
neste período de isolamento,
teriam maior dificuldade na
busca de alimentos e produtos de higiene pessoal.
Um grupo de amigos em
São José dos Campos e Jacareí se juntou, por exemplo,
para ajudar cinco famílias
que passavam por necessidade. A campanha deu tão certo que, aliada a uma doação
anônima de um empresário,
foram arrecadados mais de
duas toneladas de alimentos, que serão distribuídas
para famílias carentes da região. Na primeira semana foram 36, e, agora, pelo menos
mais 50 -- e o número de pessoas atendidas vai crescendo, conforme novas doações
vão chegando.
“Estamos montando uma
planilha com as famílias para
que possamos ajudar. Não
queremos parar esse projeto. Pedimos colaboração
de quem puder nos ajudar
com o que sentir que possam
doar, pode ser até ajuda para
entregar, ou até mesmo em
orações”, conta a empresária
Andrea Costa, uma das organizadoras da ação.
Outra iniciativa de destaque foi de alunos de um núcleo de extensão da Univap
(Universidade do Vale do
Paraíba), em São José, que
entregou cerca de 150 kits
de brinquedos e livros para
crianças no bairro Rio Comprido, na zona sul da cidade.
Eles receberam as doações
junto da marmita escolar.

2 de alimentos
AToneladas
foram arrecadadas pro um
grupo de amigos de São
José e Jacareí; doação vai
para famílias carentes.

APOIO SOCIAL.

Em Taubaté, diversos projetos foram criados com esse
intuito. Um deles é o ‘Tempo
de União’, que surgiu de uma
iniciativa entre amigos e, além
de buscar alimentos e produtos específicos em um ponto
de recolhimento montado em
um bar na Avenida do Povo,
região central do município,
também criou uma ‘vaquinha
virtual’. Além disso, famílias
em situação de necessidade na
cidade foram mapeadas e podem até se cadastrar em uma
planilha feita pelo projeto.
Em menos de uma semana,
66 famílias já estavam cadastradas e o plano é buscar
parcerias com ONGs (Organizações Não Governamentais)
que também façam trabalhos
sociais com pessoas carentes
no município.
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Gabriela Oliveira/@tempo_de_uniao
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