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GERAL

Tradicional projeto ‘Ação
Fraternal’ tem novo formato
Além da entrega drive thru, outra novidade do projeto da Rede Confiança fica por conta
dos cardápios que ganharam um toque especial de um time de grandes cozinheiros

A

“Ação Fraternal”, um
dos maiores e mais
tradicionais
projetos beneficentes da região,
será realizada em um novo
formato neste ano. A partir
deste dia 3 de outubro, os almoços e jantares serão servidos por meio do sistema
drive thru, seguindo todas as
regras de segurança. A grande novidade fica por conta
dos cardápios que ganharam
um toque especial de um
time de grandes cozinheiros
formado pelo chef Moacir
Santana, chef Fernandinho e
Kaito Casagrandi.
A ação chegará ao público
alinhada com o lançamento da
campanha de fim de ano da rede
Confiança Supermercados chamada “Confia que Faz Bem!”,
que tem como diferencial a distribuição de R$ 250 mil as instituições beneficentes, além de
prêmios para os clientes.
Rosana Fernandes, coordenadora de projetos sociais
da Rede Confiança Supermercados, conta que foi um
desafio muito grande conseguir viabilizar a ação em
2020. “Desde o começo da
pandemia estamos pensando
em como fazer a Ação Fraternal de uma maneira segura
para todos os envolvidos no
processo, pois o desafio não
era somente a retirada do prato como também toda logística de compra dos produtos,

Divulgação

PROTOCOLOS
Organizadores garantem
que as regras sanitárias
serão seguidas à risca
venda de convites e outros
detalhes que são necessários
para realização dos almoços
e jantares. Chegamos a esse
modelo e acreditamos que
será um sucesso”.
Lembrando que todos os
protocolos de segurança exigidos pelos órgãos competentes serão respeitados para
a realização dos eventos.
Um dos destaques desse ano é a participação dos
novos parceiros da Rede
Confiança. São eles: o chef
Moacir Santana, chef Fernandinho e o influenciador
Kaito Casagrandi. O papel
deles foi o de avaliar todas
as receitas do cardápio e
sugerir um toque especial,
como a utilização de novos
temperos e ingredientes que
podem ser incorporados aos
pratos. As instituições poderão usar essas dicas na preparação de seus cardápios.
“Quando contamos para
nosso time de ‘experts’ da
cozinha, eles se dispuseram
a ajudar na hora. Foi muito legal o empenho de cada
um. Eles se debruçaram nas

Ação Fraternal
em 2019,
em prol da
Associação
Mariliense
Amor Exigente

“Ação Fraternal
2019”, em prol
da Associação
Pró Meninas,
de Jaú
receitas e deram dicas e sugestões muito legais. As
instituições ganharam esse
reforço de peso para realizar seus eventos”, diz Rosana. O cardápio para este
ano será formado por pratos
tradicionais como feijoada,
comida mineira, estrogonofe de carne e frango, frango
xadrez, lasanha, maminha e
yakissoba. As refeições servirão até duas pessoas.

Os eventos serão realizados sempre aos finais de semana e vão até 13 de dezembro. Acompanhe no blog.
clienteconfianca.com.br ou
nas mídias sociais da rede.
No dia 11 de setembro,
foi lançada a campanha de
fim de ano do Confiança
Supermercados
intitulada
“Confia que Faz Bem!”. A
ação irá distribuir mais R$ 1
milhão de reais, sendo mais

R$ 250.000,00 para entidades assistenciais das seis regiões de atuação da rede.
A escolha das instituições
será feita pelos clientes por
meio de votação. Os outros
R$ 750.000,00 serão distribuídos para o sorteio de 14
automóveis Chevrolet Novo
Onix, 14 Smart TVs 50’ e 28
cartões de compras “Clube
de Vantagens” no valor de
R$ 1.000,00 cada.

Acompanhamento psicológico gratuito remoto está
com inscrições abertas em instituição de ensino
É necessário possuir
18 anos, endereço
de e-mail, internet
e residir em Bauru

A

Unisagrado, através
do curso de Psicologia, está com inscrições abertas para o acompanhamento
psicológico

remoto. Os atendimentos
são direcionados para todos
que acreditam necessitar do
serviço, entretanto, seguindo os requisitos de ter 18
anos completos ou mais, residir em Bauru, possuir endereço de e-mail ativo e ter
equipamento celular, computador ou notebook com
acesso à Internet e com boa
qualidade de áudio e vídeo.

O acompanhamento psicológico será realizado gratuitamente e na modalidade
de atendimento remoto por
estagiários do curso de Psicologia da Unisagrado, sob
a supervisão e orientação de
um professor do curso.
Segundo os responsáveis
pelo serviço, os atendimentos seguem todos os cuidados éticos referentes à con-

fidencialidade e segurança,
atendendo às normativas vigentes do Conselho Federal
de Psicologia (CFP) para
atendimento remoto.
Para se inscrever, acesse
o formulário (https://docs.
google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSco2DvF_pKYU-3x50OpXGPmemsVH-1xLv-0q_Llxm4yek1Hiw/
viewform), leia todas as

orientações, preencha os
campos e aguarde o contato para agendamento dos
atendimentos.
Dúvidas e mais informações podem ser obtidas diretamente na Clínica de Psicologia da Unisagrado pelo
e-mail atendimento.psico@
unisagrado.edu.br ou pelos
telefones (14) 2107-7049 e
(14) 2107-7050.

Confira as matérias de ‘A Vida Não Para’ todas as quartas e sextas - disponível também no www.jcnet.com.br

