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Servas reabre a campanha #CalorHumano
Com as temperaturas mais baixas, Ã© hora de prestar solidariedade a quem nÃ£o tem meios de se
proteger do frio. Ã por isso que o Servas reabre, pelo terceiro ano consecutivo, a campanha
#CalorHumano. O objetivo Ã© arrecadar agasalhos, calÃ§as, cobertores, calÃ§ados, meias e outros
acessÃ³rios de inverno que serÃ£o destinados Ã doaÃ§Ã£o. As peÃ§as arrecadadas vÃ£o ser
entregues a instituiÃ§Ãµes beneficentes localizadas no estado. Com isso, milhares de pessoas que
vivem nesses locais serÃ£o atendidas.
A primeira ediÃ§Ã£o da #Calor Humano arrecadou, em 2015, mais de 13 mil peÃ§as entre agasalhos
e cobertores, distribuÃdos para diversas entidades que atendem idosos, pessoas em situaÃ§Ã£o de
rua, crianÃ§as e adolescentes em Belo Horizonte e diversos municÃpios do estado de Minas Gerais.
Em 2016, esse nÃºmero saltou para 24.427 peÃ§as. âEsse ano, esperamos contar novamente com
a solidariedade e a ajuda da populaÃ§Ã£o para aumentar ainda mais o nÃºmero de peÃ§as doadas. A
previsÃ£o Ã© que o inverno seja mais rigoroso que o de 2016â, diz a diretora de assistÃªncia
social do Servas, Cristina Aires. De acordo com ela, um dos itens mais disputados sÃ£o os
calÃ§ados. âPretendemos ajudar um nÃºmero cada vez mais maior de entidades e de
municÃpios, sobretudo naqueles onde o frio Ã© mais rigorosoâ, diz.
Na atual ediÃ§Ã£o a campanha conta com 26 parceiros e haverÃ¡ 38 postos de coleta distribuÃdos
pela cidade. Â A diretora da Casa de Repouso Ana de Souza e Silva, em Santa Luzia, na RegiÃ£o
Metropolitana de Belo Horizonte, explica que a chegada dos agasalhos nesta Ã©poca do ano Ã©
muito benvinda. âOs idosos da nossa casa sÃ£o carentes e suas famÃlias tambÃ©m. Para nÃ³s,
esse perÃodo do ano Ã© dramÃ¡tico porque eles sÃ£o muito friorentos e as roupas de inverno que
foram doadas no ano passado jÃ¡ acabaramâ, relata Maria Cleusa Justino de Campos,
responsÃ¡vel pela instituiÃ§Ã£o que abriga 40 idosos, sendo 17 homes e 23 mulheres. Â Segundo
ela, como a maior parte dos abrigados na casa nÃ£o conseguem andar e sÃ£o dependentes, todas
as roupas usadas por eles, inclusive os agasalhos, precisam ser lavadas todos os dias.
Em 2017, a expectativa Ã© arrecadar um nÃºmero ainda mais significativo de roupas e cobertores
para distribuir para o maior nÃºmero possÃvel de entidades nas diversas regiÃµes do estado. A
meta Ã©, durante o perÃodo de temperaturas frias, melhorar a qualidade de vida das pessoas
assistidas nessas instituiÃ§Ãµes. Confira, abaixo, a lista completa de parceiros e pontos de
distribuiÃ§Ã£o.
Pontos de Coleta #CalorHumanoBanco do Brasil - PraÃ§a Â da Liberdade, 450BH Shopping Rodovia BR-356, 3049 â BelvedereÂ Biblioteca PÃºblica - PraÃ§a da Liberdade, 21 Â Â Cidade
Administrativa PrÃ©dios: Minas e GeraisCompanhia AtlÃ©tica Â - 3Âº andar do Diamond
MallÂ Cruzeiro - Rua dos Timbiras, 2903 â Barro PretoDiamond Mall - Av. Olegario Maciel,
1600EspaÃ§o UFMG - PraÃ§a da Liberdade, 700
Feira ShopRua Rio de Janeiro, 882Av. CristÃ³vÃ£o Colombo, 287Rua Curitiba, 723Â
Forum Lafayete - Av. Augusto de Lima, 1549Â Â LaboratÃ³rios Â Geraldo Lustosa Rua Fernandes
Tourinho, 529Rua Bernardo Monteiro, 1370Rua dos Tupis, 1625Â Av. Professor MÃ¡rio Werneck,
2.678Â IEPHA - Rua AimorÃ©s, 1697Links - Av. BarÃ£o Homem de Melo 3280 â
EstorilÂ Memorial vale - Praca da Liberdade, 640Museu Â dos Militares - Rua AimorÃ©s, 698Newton
Paiva - Av. Silva Lobo, 1730Â PalÃ¡cio das artes - Av. Afonso Pena, 1537Patio Savassi - Av. do
Contorno, 6061Â Precon - Rua Albita, 131 Â â 1Âº andarÂ Rede Minas - Av. Nossa Senhora do
Carmo, 931
Tribunal de JustiÃ§aRua goiÃ¡s, 253 (anexo 1)Avenida Raja Gabaglia, 1753Afonso Pena, 4001Â
Corregedoria: Rua GoiÃ¡s, 253 (anexo 2)Â UNA - Rua Guajajaras, 175Â UNI BH - Av. Professor MÃ¡rio
Werneck, 1685UniÃ£o das AtlÃ©ticas - Av. Professor MÃ¡rio Werneck, 1685Â
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Verde Mar Av. Mario Werneck, 1500Av. Raja Gabaglia 3600Av. Nossa Senhora do Carmo 1900 â
SionÂ Rua Vancouver 40 â Jardim CanadÃ¡Rua Fernandes Tourinho, 471 â Savassi

P�ina 2 / 2

