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Campanha de Solidariedade

Solidários hoje, companheiros para sempre!

 

DESAFIODESAFIO
Companheiros e Companheiras,

 No dia 13/12/2006, a companheira Ligia Goreth Arruda Martins, da 
Agência Comercial Centro, deu à luz prematuramente à sua filha, Sabrina 
Luzia Arruda Lima, que nasceu aos seis meses de gestação. Devido ao 
parto prematuro, Sabrina apresenta paralisia cerebral, tipo tetraplegia, de 
predomínio espástico, associado a atraso no desenvolvimento cognitivo e 
microcefalia secundária a malformação encefálica (displasia cortical). Por 
tudo isso, Sabrina é dependente em todas as atividades de sua vida diária.
 Atualmente, após diversos tratamentos, Sabrina já recuperou parte do 
movimento dos braços e também da fala. Contudo, para que seu tratamento 
possa evoluir, possibilitando a recuperação do movimento do quadril e das 
pernas, ela precisa fazer uso de um traje especial, fornecido pelo Núcleo de 
Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral - NACPC/ADELI. 
 Esta “roupa especial” possibilitará à Sabrina manter-se ereta e a ajudará 
no desenvolvimento e fortalecimento muscular.
 As despesas com a avaliação médica, que será em 16/10/2010, o período 
mínimo de tratamento de 5 semanas e o Traje Adeli foram orçados em R$ 
14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais). Não estão incluídas 
neste valor as despesas com hospedagem, transporte e alimentação.
 Sua família não possui condições para arcar com estas despesas e por 
isso o STIU-MT está contribuindo com a doação de  “01 TV LCD 32 
e 01 aparelho de ar condicionado split 9000 Btu’s” para a realização 
desta “Campanha de Solidariedade”. Estes prêmios serão rifados e o total 
arrecadado será inteiramente revertido para ajudar no pagamento das despesas 
com o tratamento médico da Sabrina.
 Serão rifados 2000 números por R$ 10,00 cada e o sorteio será pela milhar 
do 1º prêmio da loteria federal do dia 06/11/2010. Caso não haja ganhador 
no 1º prêmio, estará valendo o 2º prêmio e, assim, sucessivamente até o 5º 
prêmio. Se não houver acertador nesta data, valerá o próximo sorteio da 
loteria federal.

 Eu, _______________________________________________________ Mat.: ______________, empr-
egado da ___________________________,  abaixo assinado, venho pela presente, autorizar a descontar em meu 
salário do mês de outubro/2010, a importância de R$ 10,00 (dez reais), bem como efetuar o repasse ao Sindicato 
dos Urbanitários - STIU-MT, que providenciará a entrega do valor total arrecadado à família de Sabrina Luzia 
Arruda Lima.

Cuiabá/MT, ______/______/2010  Assinatura: _______________________________

Campanha de Solidariedade - Sabrina Luzia Arruda Lima
Solidários hoje, companheiros para sempre!!!
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