
Governo de Minas Gerais entrega 824
cadeiras de rodas para 26 entidades
Qua 29 novembro

O Governo de Minas Gerais entregou nesta quarta-feira (29/11), em cerimônia no Palácio
Tiradentes, em Belo Horizonte, a doação de 824 cadeiras de rodas para 26 entidades e
associações de assistência social. Os recursos para a aquisição das cadeiras são provenientes de
emendas parlamentares. A presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas),
Carolina Pimentel, representou o governador Fernando Pimentel na solenidade e destacou o
compromisso do Governo do Estado de estar próximo aos que mais precisam.

“Desde o primeiro dia desta gestão, o Governo do Estado deu prioridade ao diálogo e à
participação para governar para os que mais precisam. Nosso país passa por um momento difícil.
Atravessamos uma grave crise econômica, política e institucional e, nesses momentos, não
tenhamos dúvida, quem mais sofre são os que mais precisam. Temos ido a todas as regiões do
Estado com a Caravana do Servas para conhecer de perto o trabalho das instituições. Todas elas
têm histórias de muita dedicação, trabalho e resistência para enfrentar as adversidades do dia a
dia. O governo está cada vez mais presente e só quem vai ao local e conversa com as pessoas
pode compreender essa realidade”, afirmou Carolina.

As entidades beneficiadas começaram a receber os equipamentos nesta quarta-feira e a entrega
será completada até o início de 2018. As cadeiras de roda são dobráveis e com suporte para soro.
A expectativa é de que, no ano que vem, seja realizada uma nova fase de doações de cadeiras de
rodas, quando prefeituras também serão contempladas.

Representando as entidades beneficiadas pelas doações, a psicóloga voluntária da Associação de
Pessoas com Deficiência de Itaúna (Adefi), Luiza Conradi, explicou que as cadeiras de rodas fazem
uma grande diferença na vida das pessoas que precisam desses equipamentos.

“Isso significa muito para todos nós. Significa muito para as pessoas com deficiência a liberação
destas cadeiras de rodas. É a possibilidade de elas acessarem e ocuparem seu lugar de direito.
Esses equipamentos trarão para nós uma possibilidade de acesso e ocupação de espaços
públicos que são nosso por direito, possibilitando exercer a cidadania de forma total”, disse.

Para o deputado Agostinho Patrus, que representou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais na
solenidade, as doações representam o trabalho do Estado na busca por encontrar soluções para os
problemas dos mineiros.

“A solidariedade e trabalho do governo Fernando Pimentel se volta a todos os cantos de Minas
Gerais, para aqueles que necessitam de seu apoio e trabalho. Essas cadeiras são de uma imensa
demanda no nosso estado e no Brasil, de atender a mobilidade, atender aquelas pessoas com
deficiência que precisam e vão ter uma vida mais digna e uma possibilidade maior de alcançar os
lugares onde precisam ir e estar", completou.

http://www.mg.gov.br
http://www.servas.org.br
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia


Também compareceram ao evento a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo e os
deputados estaduais Arlete Magalhães e Elismar Prado.

 

http://www.educacao.mg.gov.br

