
                          
 

 
Projeto Santo Bem promove doação de roupas na 

Praça Dante Alighieri e no Parque dos Macaquinhos 
A ação solidária será realizada no dia 06 de abril pela 

Santíssima Comunicação, Estratégia e Marketing 

 

 

A chegada do outono promete aquecer Caxias do Sul. A Praça Dante Alighieri e o Parque Getúlio 

Vargas (Parque dos Macaquinhos) serão palco, no dia 06 de abril, do projeto Santo Bem, iniciativa da 

Santíssima Comunicação, Estratégia e Marketing, que visa ajudar moradores de rua e pessoas carentes, 

por meio da doação de roupas. A proposta não é apenas doar, mas sim deixar que qualquer pessoa que 

não tenha condições financeiras de comprar, participe do processo, escolhendo o que mais necessita e o 

que deseja vestir. Na data, as roupas ficarão expostas em bancos e árvores dos locais, totalmente à 

disposição da comunidade, para quem quiser pegar. 

 Inspirada no projeto The Street Store, iniciado na África do Sul, a ação Santo Bem foi trazida para 

Caxias do Sul pelas jornalistas e diretoras da agência de comunicação Ana Carolina Sirtori e Josiane Strey 

Corrêa. A iniciativa soma-se à outras semelhantes que já acontecem na cidade, visando ampliar o número 

de multiplicadores do bem. 

“Às vezes as pessoas não tomam uma atitude porque já têm outras que fazem e não querem ‘repetir’ 

algo que já existe. Mas é preciso perceber que é completamente possível ter várias iniciativas 

semelhantes, e não há mal nenhum nisso, visto que todas elas são em prol de uma boa causa”, sustenta 

Ana Carolina. 

 “Caxias do Sul é uma cidade diversificada e possui realidades muito distintas. Por que não trazer 

uma ideia que deu certo lá fora para cá e, ainda, ajudar a quem precisa? O ato de doar faz bem a todos: a 

quem doa e a quem recebe”, destaca Josiane. 

A proposta do projeto Santo Bem é estimular as pessoas a doarem roupas e agasalhos que não estão 

sendo usados e permitir que essas peças sejam utilizadas por quem necessita, iniciando um novo ciclo e 

evitando o descarte desnecessário. “Em qualquer época do ano é importante doar, não somente no 

inverno, quando a maioria das campanhas são promovidas”, ressaltam as jornalistas. 

Em caso de chuva ou tempo instável, a ação será transferida para outra data. As roupas serão doadas 

em pleno estado de conservação, por isso, a ação deve acontecer em um dia com tempo bom. 
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