GS Inima SAMAR doa cinco toneladas de alimentos
No total, 330 cestas básicas foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade
de Araçatuba
A GS Inima SAMAR, concessionária de água e esgoto de Araçatuba, entregou
no dia 16 de abril, cinco toneladas de alimentos para o Fundo Social de
Solidariedade do município. A doação atenderá cerca de 330 famílias
cadastradas no sistema da Secretaria de Assistência Social e será distribuída
através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
Com a iniciativa, a GS Inima SAMAR pretende chamar a atenção de outras
empresas de Araçatuba para que também façam doações. “É um compromisso
social que devemos ter, principalmente neste momento tão difícil de pandemia.
Araçatuba tem potencial para grandes doações, então, queremos convocar as
empresas a fazerem o mesmo que a GS Inima SAMAR”, disse o diretor técnico
da concessionária Eduardo Caldeira.
Segundo o executivo, este é o momento de estar junto da população e
apresentar soluções imediatas para amenizar os problemas sociais causados
pela Covid-19. “Nosso trabalho não para e estamos sempre em busca de novos
recursos para contribuir com a sociedade”, comentou Caldeira.
Para a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade
de Araçatuba Deomerce de Souza Damasceno, a quantia doada pela GS Inima
SAMAR foi providencial. “Estamos tendo uma procura muito grande por cestas
básicas desde que a pandemia começou. Até agora, temos mais de 18 mil
famílias cadastradas no Fundo Social e este número só aumenta”, disse.
A secretária de Assistência Social Suzeli Denys de Oliveira, que também esteve
presente durante a doação, comentou que, embora a procura esteja alta, o
Fundo tem conseguido atender à demanda. “Estamos tendo uma resposta muito
grande da população e dos empresários. Felizmente, todas as pessoas que nos
procuram estão recebendo orientação e sendo atendidas”, pontuou.
Segundo o Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Jorge Cinti, para ter
acesso às cestas básicas, as pessoas podem procurar a própria Assistência
Social ou os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) de Araçatuba.
O Fundo Social fica na Rua Abramo Gon, 190, bairro Nossa Senhora Aparecida.

