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Sincomércio entrega fraldas geriátricas ao Lar Vicentino e HE
CADA COMERCIANTE QUE ADERIU À CAMPANHA FEZ UMA DOAÇÃO DE R$ 15,00, SOMANDO
R$ 4,2 MIL ARRECADADOS O SINCOMÉRCIO COMPLEMENTOU O VALOR FALTANTE

Fraldas foram
entregues na
quarta-feira
pelo Sincomércio
ao Lar Vicentino
e ao Hospital Espírita
Joao Marchesi
(Foto: Rafal Machi/
Diário de Penápolis)
O Sincomércio entregou na última quarta-feira (22), 2.872 fraldas
ao Lar Vicentino e outras 1.272 para
o Hospital Espírita João Marchesi. A
ação é resultado da campanha realizada em parceria com comerciantes e empresários da cidade, que
colaboram com a doação em dinheiro, feita junto com a mensalidade. Este foi o 21º ano de realização
da campanha.
Cada comerciante que aderiu
com a doação de R$ 15,00, somando
aproximadamente R$ 4,2 mil a serem
arrecadados. Ao todo foram adquiridas 4.144 fraldas geriátricas, ao
custo de R$ 5.262,48 no total. O
Sincomércio complementou o valor

faltante.
O presidente do sindicato, Júlio
Galinari, faz questão de agradecer
a cada um dos doadores, que mediante a participação possibilitou a
continuidade da campanha. As
fraldas recebidas pela entidade
devem suprir as necessidades por
algumas semanas. Com isso, o
dinheiro que seria gasto com a
aquisição poderá ser destinado a
outra nalidade.
A campanha teve início com a
doação de fraldas ocorrendo exclusivamente para o Lar Vicentino,
feita pessoalmente pelo ex-presidente do Sincomércio, Miguel Suárez Rodrigues, e pelo comerciante

Sebastião Galinari. A entidade usa
em média, 800 fraldas geriátricas
por semana e com o passar do tempo a iniciativa foi crescendo para
atender a demanda. Já faz cinco
anos que ela foi estendida ao Hospital Espírita João Marchesi, que
também possui grande demanda.

Sorteio da campanha
Natal dos Sonhos é dia 28

O sorteio dos 37 ganhadores da
campanha Natal dos Sonhos 2021 do
comércio de Penápolis será às 20h da
próxima terça-feira (28), no pátio do
Santuário, com show ao vivo de
Lincoln Costa e despedida do Papai
Noel. O primeiro e segundo prêmio
são vales-compras de R$ 2.500,00 e os
demais 35 vales-compras são de R$
1.000,00 cada.

