FUNDO SOCIAL REPASSA EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E REALIZA DOAÇÃO DE CESTA DE ALIMEN

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou duas atividades nessa semana, na
quarta-feira (19), houve o repasse de equipamentos ortopédicos à Secretaria Municipal de
Saúde e na quinta-feira (20), 100 famílias que são beneficiárias do Programa Bolsa Família
receberam uma cesta de alimentos.

O prefeito Oswaldo Barba compareceu à doação de 15 cadeiras de roda, duas muletas, dois
andadores, 17 bengalas e 35 colchões casca de ovo. Os produtos são parte de uma doação da
Rede de Farmácias Rosário, que foi efetuada em fevereiro deste ano. Segundo a diretora de
Gestão e Cuidado Ambulatorial, Denise Gualtieri, os equipamentos são destinados às unidades
Básicas de Saúde e de Saúde da Família e emprestados aos pacientes que necessitam.
“Alguns instrumentos são determinantes para o bem-estar de pessoas, oferecendo melhor
qualidade de vida a elas”, disse.

O prefeito Oswaldo Barba parabenizou o engajamento da primeira-dama Cidinha Duarte em
campanhas que beneficiaram a população. Sobre os equipamentos ortopédicos ele salientou
que “disponibilizar um instrumento de locomoção para quem não pode andar traz também
dignidade para as pessoas que necessitam. É um grande ato de amor”, afirmou.

Para a primeira-dama de São Carlos, “a doação e o recebimento de aparelhos de locomoção
sempre foram práticas adotadas pela Prefeitura de São Carlos e esse gesto do Fundo Social
de Solidariedade vai ajudar inúmeras famílias”.
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Cesta de Alimentos

Na tarde de quinta-feira (20), 100 famílias cadastradas no programa Bolsa Família receberam
cestas de alimentos que foram doadas pela Legião da Boa Vontade (LBV) ao município. A
Legião enviou cestas básicas, que estão sendo destinadas às famílias em situação de
vulnerabilidade social. “A LBV desenvolve um trabalho social digno de aplauso e nós, do Fundo
Social de Solidariedade e da Secretaria de Cidadania e Assistência e Social agradecemos ao
envio de alimentos, que estão sendo doados a quem, de fato, necessita”, explicou Cidinha.
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