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Maio não foi fácil para os pro-
prietários e funcionários da Ótica 
Silvio Joalheiro de Santa Maria. 
Após um arrombamento, prati-
camente todas as peças da loja da 
Rua do Acampamento foram le-
vadas. Mas, ao invés de alimentar 
a tristeza com o fato, a empresa 
promoveu uma ação para arre-
cadar doações para o Banco de 
Alimentos do município. 

– Após o arrombamento, re-
cebemos inúmeras manifesta-
ções de solidariedade. Nosso de-
ver é demonstrar nossa gratidão 
– conta a responsável pelo mar-
keting das lojas, Rejane Beuren. 

Desde o começo de julho, mês 
da Saúde Ocular, um percentual 
das vendas de óculos de grau é 
revertido para a compra das ces-
tas básicas. Durante a primeira 
quinzena, foram compradas 60 
cestas com mais de mil quilos de 
alimentos. A entrega da doação 
foi feita na tarde desta terça-feira, 
na sede do Banco de Alimentos.

Três lares de idosos da cidade 
devem ganhar itens de proteção

Ótica reverte parte 
das vendas a Banco 
de Alimentos
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O programa Todos Pela Saúde 
vai doar equipamentos de pre-
venção à Covid-19 para 629 lares 
de idosos de todo o país, 32 des-
tes no Estado. Em Santa Maria, o 
Lar das Vovozinhas, o Abrigo Es-
pírita Oscar José Pithan e a Asso-
ciação Santa Mariense de Auxílio 
aos Necessitados (Assan) foram 
contemplados. As três Institui-
ções de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI’s)  vão receber, 
ao todo, cerca de 83 mil itens.

As doações incluem Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs) itens de higiene, termô-
metros, kits de orientação e re-
cursos para o bem-estar. 

Em todo o país, a assessoria 
do programa estima que 29 mil 
idosos e 22 mil profissionais de 
instituições serão beneficiados. 
Em Santa Maria, o alcance será 
de 306 idosos e 161 cuidadores. 

Um dos contemplados é o 

Abrigo Espírita Oscar Pithan, que 
acolhe pelo menos 34 idosos.

Não sabemos exatamente o 
que receberemos, mas certa-
mente irá contribuir – comenta 
o presidente, Antônio Siqueira.

expectativa

O Lar da Vovozinhas, que 
atende 150 idosas, aguarda os 
itens. Conforme a vice-presiden-
te, Liliane Mello, a comunidade 

local tem ajudado a instituição.
– Empresários e pequenos 

agricultores, bem como aqueles 
que nos socorrem com contri-
buições individuais, é que têm 
nos sustentado, mas ajuda fede-
ral e estadual, até agora, nada. 

Além da doação de equipa-
mentos de proteção e prevenção 
à Covid-19, o programa Saúde 
Para Todos também anunciou 
o envio de um montante em di-
nheiro para a instituição. 

A Assan, gestora do Lar Vila 
Itagiba, onde vivem 72 idosos, re-
cebeu alguns itens do programa.

– Somos um lar de idosos, 
mas também somos casa. As 
pessoas que moram aqui são 
importantes. Tudo o que vier 
para deixá-las mais seguras, 
mantendo a qualidade de vida 
e o lazer delas, é válido – diz a 
relações públicas do local, Ka-
roline Arend.

iniciativa Lar das Vovozinhas, Abrigo Oscar Pithan (foto) e Assan foram 
selecionados para receber, juntos, cerca de 83 mil equipamentos
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