

Idosos e pais homenageados durante missa
Arrecadação de donativos para idosos segue até 30 de outubro

Clérigo foi parabenizado pelo dia do padre
O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio da Coordenadoria dos Juizados
Especiais, lançou na manhã desta sexta-feira, 8, campanha para arrecadação de
donativos para abrigo de idosos, durante o ofertório da missa em homenagem ao
Dia dos Pais. A campanha é parte da programação "Ame e Respeite os Idosos",
que contará com várias ações até o dia 30 de outubro. A doação de donativos
poderá ser feita até o dia 24 de setembro (confira os postos de arrecadação abaixo).
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.
A missa do Sagrado Coração de Jesus, em homenagem ao Dia dos Pais, foi
celebrada pelo padre Wesley Martins, da Paróquia de São Francisco, no Tapanã,
e contou com a participação do presidente do TJPA, desembargador Constantino
Guerreiro, e do vice-presidente, desembargador Ricardo Nunes. O religioso abriu
a eucaristia ressaltando que servidores e magistrados rezassem em especial pelos
pais do Judiciário paraense, em especial, por aqueles que já haviam falecido.
Um dos momentos mais marcantes foi durante o ofertório, quando magistrados e
servidores partilharam os primeiros donativos para a campanha dos idosos. Em
seu discurso, o desembargador Constantino Guerreiro, aproveitou que a igreja
comemora o dia do Padre e a vocação para o sacerdócio no mês de agosto para

pedir a magistrados e servidores empenho nas atividades diárias, em especial, para
processos referentes à Lei Maria da Penha, visto que esta semana ocorreu em todo
país a campanha “Justiça e Paz em Casa”.
Ainda no discurso, o desembargador fez um registro sobre o Dia dos Pais, falando
sobre a experiência da paternidade que, para ele, vai além de o exercício de um
papel social, mas também quer dizer educar, ser amigo, acessível, próximo, entre
outras coisas.
A celebração encerrou com homenagem e bênção especial para os pais presentes
e para os aniversariantes do mês de agosto.
Postos de 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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