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ALEGRIA A manhã de ter-
ça-feira (10) foi de mui-
tos presentes e festa para 
crianças de várias idades 
do bairro Parque Primave-
ra, em Itaguaí. A celebração 
foi promovida pela Itaguaí 
Construções Navais (ICN), 
que lançou a ação ‘Multipli-
cadores do bem’, que visa 
contribuir para o bem estar 
da população local de for-
ma a deixar um legado de 
boas ações, influenciando 
positivamente e despertan-
do a cultura de prevenção 
para a proteção da infância 
e adolescência. O evento 
aconteceu nas instalações 
do sítio do pastor e presi-
dente da Cooperativa de 
Agricultores Familiares de 
Itaguaí (Coopafit), Mario 
Grijó. Além das crianças e 
das mães, compareceram 
o diretor administrativo da 
ICN, Carlos Alberto Oliveira, 
a responsável pelo ‘Projeto 
Cisne Branco’, que está in-
serido no empreendimento 
do Programa de Construção 
de Submarinos da Marinha 
em Itaguaí, o Prosub, a co-
mandante Lilian Cavalcanti 
e o bispo da Diocese de 
Itaguaí, Dom José Ubiratan 
Lopes.

O projeto que animou o 

dia de muita gente peque-
na foi o primeiro passo de 
muitos outros. “A gente 
lançou agora a campanha 
‘Multiplicadores do bem’, 
que é um grupo de pessoas 
voluntárias para fazer ações 
sociais com uma ação das 
crianças. Mas o projeto tem 
várias vertentes e a gente 
vai trabalhar mais focado 
na responsabilidade social. 
Essa ação hoje, eu estou 
chamando de projeto pilo-
to”, explicou a responsável 
pela área de sustentabilida-
de da ICN, Carla Balisa.

Carla destacou ainda que 
juntou 100 crianças do 
Parque Primavera e com-
provou as necessidades 
das famílias. “Eu fui lá, eu 
conheci as famílias, vi que 
as famílias não têm inclusão 
social alguma, vivem numa 
grande vulnerabilidade so-
cial e eu resolvi pedir às 
100 crianças que escreves-
sem cartinhas e levei para a 
ICN. A festa foi patrocinada 
pela ICN, os brinquedos, os 
lanches, mas os presen-
tes foram patrocinados por 
voluntários da ICN. Retirar 
o Brasil da morte social é 
um compromisso de cada 
um de nós, cidadão brasi-
leiros"”, disse Carla que se 
surpreendeu com a adesão 
ao projeto.

Para Mario Grijó, que 
trabalha na ajuda à comu-
nidade há bastante tempo, 
o ‘Multiplicadores do bem’ 
está bem de acordo com o 
que a comunidade precisa. 
“Esse evento marca o início 
de um novo projeto: Mul-
tiplicadores do bem. É um 
projeto que se associou ao 
nosso, que já existe há oito 
anos na comunidade. Nós 
trabalhamos, atualmente, 
com mais de 200 crianças. 
Já passaram mais de mil 
crianças pela nossa sede. 
Agora, nós estamos unidos 
aos empresários regionais 
e vamos trazer 100 empre-
sários de fora, para a gente 
ver se abraça 100 crianças 
da comunidade. Esse proje-
to é patrocinado pela ICN e 
pela Marinha do brasil. Mas 
vamos procurar outras em-
presas e quando tivermos 
10 empresas, essa semente 
multiplicadora do bem vai 
crescer. Eu fico feliz”, disse 
o animado Mario Grijó.

Outro que louvou o evento 
foi o bispo da Diocese de 
Itaguaí, Dom José Ubiratan 
Lopes. “Essa é uma inciati-
va humanitária muito bonita. 
Aqui com a participação 
da ICN e a participação de 
várias igrejas e da comuni-
dade local. Hoje, mais do 
que nunca, nós precisamos 

ICN lança ‘Multiplicadores do 
bem’ com festa para a criançada
Empresa promoveu a festa que beneficiou famílias do bairro Parque Primavera com presentes e alimentos
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promover esses eventos 
sociais, sobretudo quan-
do eles são direcionados 
à criança, porque elas são 
as que mais precisam de 
proteção, de amparo e en-
caminhamento. Nós fica-
mos muito felizes com a 
alegria estampada no ros-
to de cada criança. Essa é 
uma promoção humanitária 
louvável”, afirmou dom Ubi-
ratan.

Teve bolo, parquinho e 
muita brincadeira. Cada 
criança ganhou o brinquedo 
que pediu e a felicidade to-
mou conta do lugar. Que o 
bem se multiplique!

A PEQUENA Carol, de sete anos, 
feliz com os presentes que 
ganhou, entre eles a bicicleta
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DOM UBIRATAN Lopes, Carlos Alberto Oliveira, Mario Grijó e a comandante Lilian Cavalcanti 

ALÉM DE presentes, a festa teve brincadeiras, jogos e picolé


