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Ajam volta a atuar, mas precisa de ajuda
Enviado por Fernando Lucas
12 de fevereiro de 2007

Â JAÍBA -- Criado em 1999 pela Ajam (AssociaÃ§Ã£o jaibense de Apoio ao Menor), com o apoio da Igreja Católica, o
projeto social voltado para ajudar na formaÃ§Ã£o de crianÃ§as e adolescentes, principalmente da camada mais carente
do município, voltou a atuar com forÃ§a total. O principal foco da entidade é oferecer cidadania Ã estas crianÃ§as e
adolescentes, entre 7 e 15 anos de idade, bem como suas famílias, com um local apropriado que oferece, além de
alimentaÃ§Ã£o, cursos profissionalizantes e atividades pedagógicas, esportivas e culturais. Sem contar, a novidade deste
ano: a inclusÃ£o digital.
Inativo há algum tempo por falta de apóio político e econÃ´mico, a entidade ganhou o apoio, primordial, ano passado do
ex-bispo diocesano de Janaúba, Dom José Mauro Pereira Bastos -- morto tragicamente em acidente automoblístico em
setembro de 2006. Também a comunidade local e as irmÃ£s "Servas da VisitaÃ§Ã£o", que vieram de SÃ£o Paulo e de
outras partes do país para reativar tal projeto, de suma importÃ¢ncia para o município.
Dentre as aÃ§Ãµes encabeÃ§adas pelas irmÃ£s, com o intuito de reativar a entidade, destaque para a mobilizaÃ§Ã£o junto Ã
sociedade no que diz respeito a angariar recursos para quitar dívidas com a Receita Federal; reformulaÃ§Ã£o do Estatuto,
adequando-se ao novo Código Civil; eleiÃ§Ã£o e posse da nova diretoria, atualizaÃ§Ã£o de documentos cadastrais;
inscriÃ§Ã£o junto ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da CrianÃ§a e do Adolescente) e a efetivaÃ§Ã£o da Feira
de Artesanato.
Mais recentemente, toda a comunidade jaibense foi mobilizada para o primeiro grande mutirÃ£o de limpeza do espaÃ§o
onde serÃ£o ministradas as oficinas.
A próxima meta será criar e equipar a oficina de PanificaÃ§Ã£o e as demais, gradativamente.
Para que todos esses projetos continuem ajudando as crianÃ§as e adolescentes de Jaíba, a Ajam espera firmar convÃªnio
com a prefeitura local e, ainda, receber outras ajudas.
Para ajudar a obra da Ajam deposite quanto puder na: Conta Corrente/9418-8 -- AgÃªncia/4217-X -- Banco do Brasil.
Maiores informaÃ§Ãµes com as IrmÃ£s "Servas na VisitaÃ§Ã£o", através do telefone (38) 3833-1954.
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