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Programação que incentiva solidariedade vai até o dia 30 de outubro

Comissão organizadora discutiu últimos detalhes
Incentivar a solidariedade e melhorar a prestação jurisdicional. Estes são os principais objetivos da
programação especial "Ame e Respeite os Idosos", que será lançada nesta sexta-feira, 7, pela
Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), para arrecadação de
donativos. Eventos alusivos ao Dia Internacional do idoso, celebrado no dia 1º de outubro, continuarão
sendo realizados até 30 de outubro.
A doação de donativos poderá ser feita até o dia 24 de setembro. A campanha será lançada às 9h, durante
missa que será realizada no prédio-sede. A organização sugere que sejam doadas fraldas geriátricas (G,
GG e Extra G), colchões de solteiros, lençol com ou sem elástico, fronhas, luvas para procedimentos, kit
higiênicos, toalhas de banhos, além de alimento não perecível (confira abaixo os postos de arrecadação).
Além de ação solidária, a programação ainda inclui mutirão de audiências de Conciliação, instrução e
julgamento; palestras e prestação de serviços de cidadania (confira abaixo os detalhes), que será realizada
em parceria com o Propaz e Prefeitura de Belém.
As ações comemorativas têm como base o próprio estatuto do idoso, que em seu artigo terceiro, afirma ser
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, a responsabilidade de assegurar a
pessoas da terceira idade o direito à vida, à saúde, à a alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
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Lançamento da Campanha da Solidariedade
Hora: 9h
Local: Edifício-Sede (hall das Corregedorias) – Av. Almirante Barroso, 3089
Postos de arrecadação: Edifício sede
07/08 a 24/09
Arrecadação de donativos
Postos de Arrecadação: Prédio - sede (Cerimonial e Central de Magistrados); Fórum Cível (Secretaria do
Fórum); Fórum Criminal (Secretaria do Fórum); Edifício Desembargador Paulo Frota (Endereço: Av.
Almirante Tamandaré, 873. Esquina com travessa São Pedro); Sindojus (Endereço: Av. 16 de novembro,
sala 202, em frente ao Fórum Cível).
Mais informações:
Ramais: 3205-3228 (Cerimonial), 3205-3267 (Walbert Monteiro), 3205-3259 (Laura Bastos) e 3205-3003
(Betinha)
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