
Moção de Aplausos n° 20/2018

Autores:         

Janayna Gomes Silvino - PR

Ezequiel de Andrade - PR

José Antônio Stoklosa – PSD

Jeferson Rubens Garcia - MDB

Osni Ocker - PR

Geraldo Rene Behlau Weber - PSDB

José Maria Caldeira - MDB

Thomaz William Palma Sohn - PSD

Joarez Antonio Santin - MDB

Assunto:   aplaude e Congratula o Grupo de Mulheres As Amorosas pelos

serviços prestados de apoio as mulheres com câncer e a prevenção do câncer de mama.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,
apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  ao   Grupo  de
Mulheres As Amorosas.                

É  com imensa  alegria  e  satisfação  que  em nome da  população  itapoaense,
gostaríamos de agradecer  a todas  as  mulheres que fazem parte  do grupo de mulheres  As
Amorosas que prestam serviço de apoio as mulheres com câncer e a prevenção do câncer de
mama.

Em 2009 dona Alvina Vieira passou por momentos difíceis ao descobrir um
câncer  de mama,  durante seu tratamento recebeu no hospital  São José em Joinville,  uma
almofada que serve para confortar o braço, no pós operatório, segundo ela essa almofada “É
um abraço que conforta em todos os sentidos”.  Pensando a respeito ela e outras mulheres que
participavam do grupo de yôga, reuniram-se para realizar o trabalho das almofadas em Itapoá,
passaram a visitar os postos de saúde e conhecer as pacientes com câncer de mama, sentindo-
se então empoderadas e motivadas para inciar esse trabalho, então assim essas  mulheres
criaram o grupo As Amorosas que além de oferecer almofadas, oferecem carinho e apoio a
todas as mulheres que passam por essa situação em nosso município e fora dele.

Desde então o grupo só cresce,  são mais de 300 almofadas distribuídas em
vários municípios entre eles Florianópolis, Londrina, Curitiba, entre outros.  Elas se reúnem
semanalmente para a confecção dessas almofadas,  ainda confeccionam pequenos corações
que são como lembranças, para que todas as mulheres se recordem da importância que é
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realizar o alto exame. 

Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,

aprova a presente Moção de Aplausos nº 20/2018.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 05 de outubro de 2018.
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