Prefeito de Mariana anuncia compra de 6 mil
cestas básicas para alunos da rede municipal
de ensino

Na última quarta-feira (01), o prefeito Duarte Júnior anunciou a compra de 6 mil cestas básicas que serão
destinadas aos grupos familiares dos alunos que estão matriculados na rede municipal de ensino. Contendo 21
itens, com diversos produtos alimentícios e de higiene pessoal, os mantimentos serão distribuídos diretamente
nas escolas, em uma ação coordenada entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação.
As cestas são de fundamental importância para garantir a alimentação e saúde dos alunos. Segundo o prefeito
Duarte, o núcleo familiar que tenha alunos devidamente matriculados na rede municipal será atendido.
“Sabemos que existem muitos alunos que só comem porque vão para a escola, alunos que se encontram em
estado de vulnerabilidade social. Esta ação é voltada para ele e sua família, para que possam se alimentar
bem”, afirmou.
A entrega está prevista para começar no dia 10 de abril. Para a retirada será necessária a apresentação dos
seguintes documentos: carteira de identidade e CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou
carteira de identidade do aluno. É importante frisar que só terão direito à cesta os alunos que estão
devidamente matriculados e frequentes no ano letivo de 2020.
Todos as cestas terão a seguinte composição: 1 pacote de açúcar; 2 pacotes de arroz; 1 pacote de biscoito
cream-cracker; 1 pacote de biscoito maisena; 1 extrato de tomate; 1 pacote farinha de trigo; 2 pacotes de feijão
carioca; 1 pacote de fubá de milho; 2 pacotes de leite em pó; 1 pacote de macarrão espaguete; 1 pacote de
macarrão parafuso; 1 óleo de soja; 1 pacote de pó de café; 1 pacote de sal; 2 latas de seleta de legumes; 2
sardinhas em conserva; 1 pacote de canjiquinha; 2 sabonetes; 1 pacote sabão em pó; 2 cremes dentais e 2
pacotes de papel higiênico.
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL - Pensando também nas medidas para que o comércio local seja
assistido, a Prefeitura abriu um chamamento público a todos os empresários de Mariana que tenham interesse
em disponibilizar os mantimentos. Com isso, todos os mercados e supermercados, que estejam devidamente
legalizados, poderão fornecer os produtos para a Prefeitura mediante a sua disponibilidade de estoque.
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