
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

O Lançamento da Campanha do 

Agasalho 2015 – Rosário Mais Quente 

com a Doação da Gente ocorreu na 

noite da última terça-feira, 19 de maio, 

no Teatro Municipal João Pessoa. 

Fizeram-se presentes prestigiando o 

evento autoridades civis e militares, 

secretários municipais, representantes 

de entidades e empresas, líderes comunitários, diretores de escolas, assessores e 

engajados na causa. O Prefeito Luis Henrique Antonello efetuou a Abertura oficial da 

campanha salientando, em seupronunciamento, a solidariedade da sociedade rosariense, 

“Isto não é a gente que constata, o que é mais bonito é quando os outros vêm a Rosário 

do Sul e nos dizem. Um exemplo, o nosso ex defensor público Igor Menine, ele disse que 

já andou por inúmeras cidades e a solidariedade e generosidade é grande em nosso 

município”. Este ano a Campanha do Agasalho visa inovação na busca da solidariedade e 

dignidade da pessoa humana, não só das pessoas que doam, mas das que recebem, que 

terão opção de escolha da peça, conforme seu gosto e sua estrutura física. A 

coordenadora da Campanha 2015, a 1ª Dama Elisa Silva explanou aos presentes o novo 

método de trabalho a ser desenvolvido, em moldes de Brechó.“ A ideia é resgatar a 

dignidade das comunidades e o direito de escolha do que vestir, além de reduzir o 

número de roupas jogadas no lixo e valas”. A partir de hoje, 20 de maio, até o dia 1º de 

junho, o Governo do município irá contribuir com o desenvolvimento do brechó e distribuir 

as caixas coletoras em lojas, farmácias, escolas e outros diversos pontos de coleta. 

Posteriormente serão feitas a lavagem e triagem das peças que serão entregues aos 

presidentes dos bairros. No dia 14 de junho ocorrerá na Praça Borges de Medeiros um 

Brechó coletivo, desenvolvido pela União de Vilas e Bairros, onde as roupas serão 

comercializadas por um valor simbólico de no máximo R$1,00 (um real). Todo o valor 

arrecadado será divido entre os presidentes, que utilizarão em melhorias e necessidades 



de cada bairro. Em culminância com o Brechó Solidário, no domingo, 14 de junho, a 

SEDETUR proporcionará a comunidade rosariense uma mateada com apoio da ervateira 

Ximango, brinquedos infláveis e show. A Doação de cobertores também é de suma 

importância, e será efetuada conforme necessidade das famílias elencadas pelo Cadastro 

da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e solicitadas pelos Presidentes 

dos Bairros. A Campanha tem realização e apoio da Prefeitura Municipal, Secretarias 

Municipais do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Saúde e Desporto e Turismo e 

União de Vilas e Bairros. Interessados em receber caixas de coleta em seus 

estabelecimentos e instituições devem ligar para o telefone da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Habitação e Assistência Social 3231-7043. Colabore doando agasalhos, 

calçados e cobertores nos postos de arrecadação. Faça sua parte, Rosário Mais Quente 

com a Doação da Gente! 


