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Alunos de Comunicação da PUCRS fazem doação à ABA
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Uma campanha desenvolvida por alunos da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS
beneficiará os recém-nascidos prematuros carentes internados no Hospital São Lucas. A ação resultou na
arrecadação de fraldas, itens de higiene e peças de roupas, entregues à Associação Amigos dos Bebês
Apressados (ABA), que atua junto à UTI Neonatal do Hospital. A entrega das doações ocorreu nesta terçafeira, 23 de novembro.
Os estudantes integram o Espaço Experiência, agência de comunicação da Famecos. A campanha, realizada
em outubro, contou com postos de coleta no saguão da Faculdade e nas Farmácias Panvel presentes no
campus da PUCRS. Para ilustrar a ação, os alunos do Núcleo de Criação do Espaço Experiência criaram a
personagem "Famequilda", uma futura mamãe que estava à espera dos convidados para seu chá de fraldas.
A foto em tamanho ampliado da adolescente ficou exposta no saguão da Faculdade. A doação de presentes
aos recém-nascidos dava o direito de pintá-la, uma brincadeira característica dos chás de fraldas.
Entre os itens entregues à coordenadora da ABA, Iára Claudio, estão: cremes para assaduras, pacotes de
algodão, sabonetes infantis, fraldas descartáveis e de tecido, talcos, pacotes de lenços umedecidos e
sapatinhos de lã.
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Mantida por voluntárias, a ABA busca auxiliar na solução de problemas de recém-nascidos prematuros
carentes internados no Hospital São Lucas. O objetivo do trabalho é possibilitar às famílias maior
permanência junto aos bebês e auxiliar na orientação dos familiares sobre os cuidados com os recémnascidos durante a internação e após a alta hospitalar. Entre as ações, as voluntárias conseguem a doação de
fraldas descartáveis, roupas, enxovais e materiais de higiene.
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Palestra aborda os aspectos bioéticos na terminalidade
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