3 a 9 de abril de 2021

19

SOLIDARIEDADE SÃO JOSÉ, A MAIOR CIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA, PROMOVE CAMPANHA PRÓPRIA DE ARRECADAÇÃO NOS POSTOS

Campanha
de vacinação
doa alimentos
Programa do governo de São Paulo tem
adesão de 17 das 39 cidades da região; São
José já arrecadou mais de 1.150 doações
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB) lançou a
campanha “Vacina Contra a
Fome” nesta última semana,
em que convida cada pessoa
apta a se vacinar contra a
Covid-19 a doar um quilo de
alimento não perecível nos
municípios participantes.
Na RMVale, 17 das 39 cidades aderiram.
São eleas Paraibuna, Monteiro Lobato, Queluz, São Luiz
do Paraitinga, Santa Branca,

Taubaté, Jacareí, Caçapava,
São Bento do Sapucaí, Areias,
Pindamonhangaba, Cachoeira
Paulista, Cruzeiro, Caraguatatuba, Igaratá, São José do Barreiro e Ilhabela são as cidades
que já se inscreveram.
As prefeituras podem aderir
à campanha no site www.vacinacontraafome.sp.gov.br.
Com a divulgação da campanha nos municípios e a instalação dos espaços de arrecadação nos postos de vacinação,
as doações podem começar a
partir do dia 5 de abril.
SÃO JOSÉ.

São José dos Campos não
aderiu ao programa do governo

Cláudio Vieira/PMSJC

Solidariedade. São José organiza sua própria campanha de arrecadação nos postos de vacinação

1.150
ALIMENTOS
foram arrecadados pela
prefeitura de São José na
sua própria campanha
durante a vacinação

estadual, pois já tem uma campanha própria.
Na semana passada, o Fundo
Social de Solidariedades iniciou campanha de arrecadação
de alimentos junto aos postos
de vacinação.
De acordo com informações
da assessoria de imprensa, a

cidade optou por não aderir
ao programa estadual para não
confundir as pessoas.
Ainda de acordo com o Fundo Social, para a campanha
joseense já arrecadou 1.150
alimentos em uma semana, durante os dias de imunização, e
vai manter a arrecadação.
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