
PREFEITO BARBA PARTICIPA DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO GRUPO AMOR EM GOTAS

  O prefeito Oswaldo Barba participou na noite desta segunda-feira (12) no auditório Sergio
Mascarenhas, da Embrapa, da comemoração dos 10 de atividades do Grupo Amor em Gotas
(GAG), fundado em fevereiro de 2.000 por Sueli Arlette.

Inspirado nos Doutores da Alegria, o GAG presta serviços voluntários à comunidade,
interagindo diretamente com crianças em situação de risco (enfermas), seus acompanhantes e
profissionais de saúde.

O GAG atua aos domingos durante visitas na ala pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos. A ação muda a rotina dos pacientes mirins com contação de histórias, brincadeiras
e calor humano, além de ministrar palestras em associações, empresas e universidades para
incentivar o trabalho voluntário.

Em 10 anos atuação o Grupo Amor em Gotas atendeu na Santa Casa 8.944 crianças
hospitalizadas, 14.310 acompanhantes e 3.632 profissionais de saúde. No ano passado o
grupo registrou em suas atividades a participação de 76 integrantes/voluntários.

Para homenagear o grupo o prefeito entregou uma placa de prata com os seguintes dizeres: “A
Prefeitura de São Carlos homenageia e congratula-se com o Grupo Amor em Gotas pelos seus
10 anos de serviços voluntários levados à comunidade, especialmente a crianças em situação
de risco e enfermas, transformando suas vidas em momentos de integração e alegria. São
Carlos, 12 de abril de 2010, Oswaldo Barba, prefeito municipal”.

De acordo com o prefeito Barba o trabalho do GAG tem uma importância fundamental, já que
traz conforto para pacientes, acompanhantes e profissionais da área de saúde. Ele fez questão
de destacar índices apresentados por São Carlos, como por exemplo, o de mortalidade infantil,
que é o menor entre as cidades do estado com mais de 100 mil habitantes.

“O trabalho que vocês do Amor em Gotas fazem é merecedor de todas as homenagens. Nós
vemos, principalmente nas crianças atendidas, uma alegria imensa que ajuda muito na
recuperação”, finalizou Barba.
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