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Sábado de diversão no bairro Araçá
Eventos sociais 
proporcionaram 
dia de brincadeiras, 
música e de lanches 
para as crianças 
carentes

No poliesportivo teve brinquedo e pintura no rosto
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O Dia das Crianças foi 
de diversão e muitas 
brincadeiras no bair-

ro Araçá, em Vera Cruz, no 
sábado, dia 12. Tanto pela ma-
nhã quanto à tarde, eventos 
sociais atraíram os pequenos. 
Das 9 às 12 horas, a criançada 
pôde se divertir com o pula
-pula e o brinquedo inflável 
na rua Guilherme Lamberts. 
A iniciativa partiu da safrista 
e moradora da rua, Deise 
Dalila de Araújo e do marido, 
Carlos Sheiran. Com ajuda 
de várias empresas parceiras, 
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amigos e familiares foi possí-
vel proporcionar uma manhã 
diferente para as crianças 
da rua e proximidades, mas 
principalmente para os alunos 
da Escola São Francisco. Além 
dos brinquedos, foi distribuí-
do cachorro-quente e refri. Os 
estudantes da São Francisco 
foram presenteados ainda 
com brinquedos. 

Para Ana Cláudia Nasci-
mento Dittberner, a ação foi 
positiva. “Além das crianças 
poderem brincar, é um mo-
mento para reunir a família, 
tomar chimarrão. É muito 
legal”, avalia a moradora do 
bairro São Francisco, que foi 
acompanhada do marido, 
Ildo, e da a filha Bianca, de 
oito anos. Para a estudante 
do 4º ano, Ágata Vitória dos 
Santos Pereira, a manhã foi 
de diversão e o que mais gos-
tou, sem sombra de dúvidas, 
foi dos brinquedos.  Na rua Guilherme lamberts, brincadeira e muita música
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também teve seu tradicional 
evento realizado no sábado: 
o Festival da Criança, no gi-
násio poliesportivo do Parque 
de Eventos. Na 31ª edição, o 
evento reuniu crianças para 
uma tarde de alegria e di-
versão. Solange Machado da 
Silva Hoelz, da localidade de 
Rincão da Serra, todos os anos 
traz o filho Braian Hoelz, de 
cinco anos.  Para o pequeno, o 
escorrega é o melhor dos brin-
quedos. Braian até esquece de 
comer para aproveitar ao má-
ximo os infláveis disponíveis 
no festival. “É bom, pois ele 
brinca bastante. E para mim 
é bom, pois o custo para en-
trada é simbólico. Para quem 
não tem muitas condições é 
uma forma de proporcionar 
um dia de brincadeiras e 
diversão para as crianças”, 
reflete a mãe.


