PROJETO PARA IDOSOS COMEÇA A SAIR DO PAPEL
Lar Sagrado Coração de Jesus recebe apoio para construção da sede própria

Hélio Machado (*)

Com perspectiva de atender 40 idosos, o Lar Sagrado Coração de Jesus dá mais um
passo para a construção de sua sede própria. Isto porque, lançou simbolicamente, na noite
dessa segunda-feira, no auditório da Regional Integrada de Segurança Pública (RISP), a pedra
fundamental. A reunião teve a participação de diferentes setores da sociedade, que se
comprometeram em abraçar verdadeiramente a causa e trabalhar para materializar o projeto. O
evento ocorreu por meio de parceria da instituição com a Coordenadoria do Idoso, ligada à
Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Montes Claros.
Primeiro a se manifestar na abertura da solenidade, o professor e advogado William
César Rocha apresentou relato histórico da instituição, que funcionava em casa improvisada no
bairro Independência, interditada por não cumprir as exigências. Disse que desde àquela
época havia estabelecido parceria com a Coordenadoria do Idoso, para tentar sanar o
problema, mas não foi possível. Com isso, os internos foram absorvidos pelo Asilo São Vicente
de Paulo. Sensibilizado com a situação, ele resolveu abraçar a causa e, com um grupo que
forma sua diretoria, iniciou articulações para a construção da sede própria.
O presidente lembra que tudo teve início em 2012, no final da administração passada,
em que o Município doou terreno. Doação oficializada após a Câmara Municipal aprovar
projeto. A partir daí, afirma William César Rocha, através de campanha e ajuda da sociedade,
promoveu melhorias no terreno, que apresentava imperfeições topográficas, além de construir
o muro. Frisou que em todas as iniciativas sempre recebeu apoio da Coordenadoria do Idoso,
que tem à frente a assistente social Cibely Freire Diniz Oliveira. Ele agradeceu as pessoas que
colaboraram até o momento e manifestou-se otimista de que, com o apoio efetivo da sociedade
o projeto será concretizado.
Por seu lado, Cibely Freire Diniz Oliveira também se manifestou e mostrou de início, em
linhas gerais e de forma sintética, o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria, com a
colocação em prática de políticas públicas voltadas para os idosos, visando a melhorar a
qualidade de vida deles. Também recordou das ações voltadas para o Lar Sagrado Coração de
Jesus, a pedido da nova diretoria. Disse que, de acordo com senso do IBGE Montes Claros
contava com 33 mil idosos, mas acredita que este número seja maior. E o crescimento da
população idosa, naturalmente aumenta a demanda por vagas nas instituições de longa
permanência, alerta.
Segundo ela, a necessidade é crescente de se viabilizar novas instituições, pois
atualmente a cidade só conta com três – Asilo Betânia com 110 internos, Casa das Velhinhas
com 62 internas e Casa Santa Ana com 34 internas. De acordo com Cibely Diniz, por se tratar
de uma causa nobre não tem dúvida de que será abraçada concretamente pela sociedade,
sempre sensível diante da situação e vai trabalhar para concretizar o projeto.
A professora Silvana Mendes, das Faculdades Santo Agostinho apresentou a maquete e
agradeceu aos parceiros. Ela destacou a seriedade da diretoria da instituição e o
comprometimento com o projeto. A diretoria é formada por: William César Rocha, presidente;
Geraldo Ribeiro da Cruz, vice-presidente; Berenice Cangussu Souza, primeira secretária;
Nardélio Lopes Bahia, segundo secretário; Luciano Dias Cardoso, primeiro tesoureiro; Maria
Beatriz Chaves Moreira, segunda tesoureira. Conselho Fiscal: Henrique Veloso Neto, João
Lopo Madureira, Núria Mahio Font Souza. Representantes da Maçonaria e de outros setores

presentes se manifestaram e se comprometeram em ajudar a tornar o projeto realidade.
Também estiveram presentes os empresários Edílson Torquato e Gilberto Eleutério,
presidentes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) e da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), que se mostraram dispostos a apoiar a iniciativa.
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