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Casais buscam oficializar união na 23ª Ação Global em São Luís
Casamento comunitário é um dos serviços mais procurados do evento.
Ao todo, são 150 instituições parceiras e três mil voluntários.

Cidade Universitária da UFMA é palco da 23ª Ação Global em São Luís (MA) (Foto: Reprodução/TV Mirante)
Um sábado (21) de mudança de vida para quem passou pela 23ª edição da Ação Global em São Luís (MA). A
Cidade Universitária da UFMA, na região do Itaqui-Bacanga – uma das mais populosas da Região Metropolitana
– recebeu o ‘mutirão da cidadania’, fruto da parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi) e TV Mirante –
afiliada Globo.
Serviços nas áreas de educação, cidadania, beleza, cultura e esportes foram disponibilizados gratuitamente em
diversos pavilhões espalhados pelo campus e no Centro Pedagógico Paulo Freire. Um dos mais procurados
serviços da Ação Global em São Luís foi a inscrição para o casamento comunitário gratuito, organizado pela
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA).
Melkzedek de Sousa Pereira, de 20 anos, e Thaís Oliveira Santana, de 17, escolheram a oportunidade da Ação
Global para oficializar a união, ainda que civil. “O amor muda muita coisa. Vamos ser felizes, seguir em frente
na nossa vida. Vamos ver o que Deus decidir na nossa vida daqui para frente, é um projeto de Deus. Foi na
igreja que a gente decidiu por um compromisso sério diante de Deus. Foi um bom motivo para a gente vir aqui
[na Ação Global] e vai ser através dela que vai fazer a gente ser feliz. Esse dia vai ficar marcado para sempre”,
conta Melkzedek.
“A gente viu a oportunidade e resolvemos aproveitar. A Ação Global já está mudando minha vida, está nos
beneficiando”, afirma Franciléa Fialho de Cabral, de 31 anos, que está em busca com primeiro casamento, com
Márcio José Apoliano Ferreira, de 32.
Edmilson Carlos Martins Serra, de 41 anos, mora há 15 anos com Márcia Barbosa da Silva, e também quer uma
união que não afete o planejamento financeiro do casal. “É bom essa oportunidade de a gente casar. A Ação
Global faz muita coisa legal para a gente. Às vezes, a gente não tem condição de fazer um casamento, que hoje
em dia sai caro, né? A gente aproveita isso e entra com força total para realizar o sonho”, relata.
Após 12 anos de namoro, que rendeu três filhos, Flávio Machado Almeida, de 34 anos, também viu na Ação
Global a oportunidade de se casar com a noiva, Gracilene Gonçalves Ferreira, 33, e fazer a união não pesar no
bolso. “A oportunidade foi essa, está sendo. Na presença do Senhor, a gente tem que estar casado para fazer a
vontade Dele. Tem que ser tudo de acordo com a vontade do Senhor, e a oportunidade boa é essa”, conta. O
casal levou a filhinha, de apenas quatro meses.

Outros serviços
Mais de 100 serviços gratuitos de diferentes áreas são oferecidas no evento. Antônio Nascimento, morador do
Sá Viana – um dos bairros do eixo Itaqui-Bacanga –, perdeu a carteira de identidade e foi à Ação Global
requerer uma segunda via do documento. Se surpreendeu com a qualidade do atendimento.
“A comunidade está satisfeita com um evento como esse. Muito bom esse atendimento. Eu estou aqui, minha
esposa está aqui, todo o meu pessoal está aqui sendo atendido, e muito bom o atendimento”, diz.
Já Diana Lúcia de Oliveira Morais, de 37 anos, viu na oficina de reciclagem de materiais a chance de aprender
uma nova aptidão e esquecer os problemas da rotina. “A gente faz uma terapia. É bom demais para a mente. Sai
todo o estresse”, conta.

Atendimentos
A expectativa é de atender ao menos 40 mil pessoas, com mais de 170 mil atendimentos, superando as edições
anteriores. Em 2016, são 150 instituições parceiras e três mil voluntários.
“A cada ano que passa, nosso atendimento é ampliado. As pessoas têm conhecimento e procuram, mas eu nem
diria que as pessoas precisam mais, mas é porque a notícia corre. É um grande trabalho, um bom trabalho, e
nós estamos aqui para atender essa comunidade dessa região, onde nós temos mais de 250 pessoas residindo”,
sintetiza o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez.
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Milhares recebem atendimento na 23ª edição da Ação Global em São Luís

 JORNAL O ESTADO MA
 21/05/2016 às 12h50
No ano passado, 58.125 mil pessoas foram atendidas na Ação Global em São Luís; foram realizados 174.375
atendimentos no total

Serviços oftalmológicos foram bastante procurados (Foto: Biaman Prado)
Milhares de pessoas estão recebendo atendimento na 23ª edição da Ação Global realizada hoje na Universidade
Federal do Maranhão, em São Luís. Realizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI-MA), entidade do Sistema
FIEMA, em parceria com a TV Globo/TV Mirante, o evento conta mais de 250 serviços gratuitos nas áreas de
Cidadania, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

Assim como nos anos anteriores, a Ação Global atraiu um grande público para o campus da UFMA no Bacanga
logo no início da manhã. Muitas famílias saíram de casa cedo para chegar ao local do evento e garantir um
atendimento. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas sejam atendidas até o final da tarde.

Presente no evento, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), Edilson Baldez,
destacou a importância do projeto para a sociedade maranhense. “Este é um pequeno trabalho perto do que a
nossa população precisa. São atendimentos nas áreas em que as pessoas mais necessitam e nem sempre têm
acesso. Esperamos bater os números do ano passado”, declarou.

Rômulo Barbosa, diretor geral de Mídias Eletrônicas do Grupo Mirante, ressaltou a parceria para a realização
do evento. “Temos uma preocupação grande com a qualidade de vida, com os interesses da comunidade.
Realizamos diversas ações voltadas à população durante o ano e não poderia ser diferente em mais uma Ação
Global”, disse.

Atendimentos

Alguns dos serviços que estão recebendo uma grande procura são os atendimentos de saúde como as consultas
médicas, exames e serviços de odontologia. Os serviços de cidadania são outros que estão sendo muito
requisitados pelo público. A Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária é uma das instituições que
oferta serviços nessa área com a emissão de carteira de trabalho, cadastro no Programa Jovem Aprendiz e no
Sistema Nacional de Emprego.

Laysy Bianca Ferreira, de 22 anos, foi ao local na manhã de hoje para tirar a segunda via da carteira de
identidade e aproveitou para elaborar o próprio currículo e receber orientações sobre como se portar em uma
entrevista de emprego. “Meu filho está com quatro meses. Já quero começar a procurar emprego, me inserir no
mercado de trabalho”, disse.

Outro serviço bastante buscado é a inscrição para o casamento comunitário promovido pela Corregedoria Geral
da Justiça. Maria do Socorro Alves de Sousa e Francisco Albuquerque Barbosa são um das dezenas de casais
que aproveitaram a oportunidade da Ação Global para oficializar a união. Eles vivem juntos há 39 anos e tem



sete filhos e 10 netos.

Doação

Para que sejam ofertados mais de 250 serviços, o evento conta com a atuação de cerca de 150 parceiros e mais
de 3 mil voluntários. Kamila Mendes, da Liga Acadêmica de Estomatologia do UNICEUMA, foi uma das
estudantes que saiu de casa hoje para colaborar no posto onde estavam sendo ofertados serviços como
aplicação de flúor, avaliação oral e encaminhamento para tratamento.

A consultora de vendas de produtos de beleza, Elizene Loredo, também trabalha como voluntária nesta edição
do projeto. Ela lembra que já são seis anos de participação e a retribuição não muda. “Essa é uma forma de
levar um pouco de auto estima para essas mulheres. Não estamos aqui só fazendo uma maquiagem, estamos
dando carinho. Tem mulheres que ficam emocionadas só de a gente passar um batom. É muito bom ter esse
retorno”, afirmou.

Os atendimentos na Ação Global seguem até as 17h de hoje no campus do Bacanga. Confira a lista completa de
serviços desta edição.
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Serviços gratuitos em diversas áreas marcam o dia de sábado na UFMA

São cerca de 45.000 pessoas que vão passar pelo evento ao longo do dia.

SÃO LUÍS - A 23º edição da Ação Global ocorre este ano no Campus do Bacanga da Universidade Federal do
Maranhão com mais de 150 tipos de serviços diferentes. O público desta manhã se concentrou principalmente
nos serviços de beleza, emissão de documentos e esportes. A área de saúde, com aferição de pressão,
procedimentos bucais e vacinas também atraiu muitas pessoas.

Um dos serviços de saúde mais procurados foi o de aferição de pressão.
A Ação Global é uma realização do Serviço Social da Indústria (SESI-MA) em parceria com a TV Globo/TV
Mirante que conta com mais de 3 mil voluntários para atingir os resultados esperados. Inclusive os interessados
em participar se programam com antecedência para aproveitar ao máximo, como é o caso do estudante Bruno
Portela, que aproveitou o evento para cortar o cabelo de forma gratuita. “Na verdade eu sempre confiro a
programação antes, vejo tudo que vai ser oferecido, os locais, então chego cedo para ir onde eu quero”,
explicou.

E tem muita gente que faz como o Bruno. Segundo a coordenadora geral da Ação Global, Rita Samara, são
cerca de 45.000 pessoas que vão passar pelo evento ao longo do dia, participando de, pelo menos, uma das
opções disponíveis. “Com a contribuição das 200 entidades parceiras e cerca de 3 mil voluntários, serão uma
média de 150 mil atendimentos”, afirmou.

A regularização dos beneficiários do Bolsa Família e Bolsa Escola foi muito procurada pelos participantes. O
chefe da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas) informou que
somente pela manhã, mais de 300 pessoas foram atendidas e regularizadas. Ao todo, são esperados mais de 650
atendimentos.

Os interessados em cadastro para casamentos comunitários e emissão de documentos, como carteira de
trabalho e regularização do título eleitoral, lotaram o auditório central do prédio Paulo freire.
Já na parte dos casamentos comunitários, os casais procuraram o serviço e cerca de 200 casamentos serão
cadastrados para acontecerem em uma data que será divulgada posteriormente, segundo o coordenador das
serventias da Corregedoria Geral da Justiça, Rafael Duarte.

E os números crescem ainda mais na área da beleza. Segundo a gerente do Centro de Educação Profissional do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Tamires Corrêa, só nas ações de limpeza de pele e cortes
de cabelo serão mais de 1.000 atendimentos ao longo do dia. “O previsto é que a gente atenda mais do que
estava estimado anteriormente, 600 pessoas”, falou.

Os serviços de corte de cabelo foram muito requisitados pelo público.
A Ação Global segue com os atendimentos até às 18h deste sábado (21).
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Tudo pronto para o 3° Passeio Ciclístico contra o Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes que a Vara
da Infância de Imperatriz promove no próximo domingo, 22. Capitaneado pelo titular da Vara, juiz Delvan
Tavares, o evento percorrerá importantes ruas da cidade com o objetivo de alertar a população para o tema. A
organização do passeio fica a cargo do Comissariado da Infância. De acordo com a organização, todos os juízes
e servidores da Comarca foram convidados para participar da iniciativa.

A concentração acontece a partir das 7h, na frente do Fórum Ministro Henrique de La Roque (Rua Rui Barbosa,
s/nº, Centro). Todos os participantes do passeio receberão camisa alusiva ao evento.

Crianças – A julgar pela divulgação feita através de redes sociais, faixas alusivas ao evento espalhadas pela
cidade, chamadas diárias em rádios e entrevistas em rádio e TV, o passeio promete. A expectativa é que se
repita no evento o sucesso das edições anteriores do evento que contou com participação significativa da
sociedade, inclusive de crianças, que compareceram acompanhadas dos pais.

Durante todo o passeio será distribuída água mineral doada à organização do evento por distribuidoras do
produto na cidade de Imperatriz. O encerramento se dá com o lanche viabilizado através de parceria com uma
empresa da cidade e que recepciona os participantes na chegada.

Apoiadores – A exemplo das edições anteriores do evento, sociedade civil, comerciantes e empresários de
Imperatriz abraçam a causa e apóiam a iniciativa.

Entre esses apoiadores, Armazém Paraiba, Feirão dos Móveis, Restaurante Tio Sam, Água Mineral Indaiá, Água
Mineral Ana Rosa, Água Mineral Maranhão do Sul, Terra Fm, Protesol Tendas, Suzano Papel e Celulose e Pedal
Leve.

 


