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APELO URGENTE PARA FUNDO DE EMERGÊNCIA
Juntos, podemos superá-lo
A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) está combatendo a pandemia do coronavírus em todo o
mundo. Nos países mais vulneráveis, a batalha é especialmente árdua. Nossos confrades e consócias estão
enfrentando o Covid-19 com pouos recursos e, às vezes, sem os equipamentos médicos sanitários mais
básicos.
O Conselho Geral Internacional está se esforçando para responder ao grande número de pedidos de
assistência urgente da SSVP nestes países com poucos recursos, e que lutam para lidar com os efeitos
nefastos do vírus nas comunidades mais pobres. Nossos membros e voluntários precisam de equipamentos
de proteção individual (EPI): máscaras faciais, luvas, batas, uniformes, artigos de higiene e de limpeza… E
essa necessidade é iminente…
Além disso, esta crise sanitária também desencadeou uma crise alimentar, ou seja, a fome. Com o
número crescente de casos confirmados a cada dia, muitos países estão nos pedindo para ajudá-los,
fornecendo gêneros alimentícios essenciais, uma vez que eles estão com pouca provisão.
Neste momento de crise, o "Fundo Internacional de Solidariedade" (FIS) precisa, mais do que nunca, da
sua ajuda para responder a esses pedidos urgentes. Os recursos do FIS estão praticamente esgotados e
pedimos aos Conselhos Superiores que gentilmente façam doações para que possamos continuar a apoiar
nossos confrades e voluntários em seus serviços. As doações ao FIS são agora mais necessárias do que
nunca. Qualquer ajuda que você possa dar será de grande valor.
Mais uma vez, vamos mostrar ao mundo inteiro que nosso amor vai além das fronteiras e que “toda a
Sociedade é uma verdadeira e única comunidade mundial de amigos vicentinos” (artigo 3.3 Regra da SSVP),
dando uma resposta forte e unida a esta crise global.
O Conselho Geral Internacional, na minha pessoa e de todos os dirigentes e empregados, agradece mais
uma vez o apoio e generosidade de todos vocês. Com a ajuda de Deus, “juntos, podemos superá-lo”.

Fraternalmente,

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

DOAÇÕES
Se o seu Conselho deseja fazer uma doação* ao FIS, os dados da conta bancária podem ser obtidos no CGI:
cgi.appeals@ssvpglobal.org
* NB: Las donaciones recaudadas que no puedan destinarse a este propósito serán utilizadas para fines generales del FIS

