COMUNICADO 004/2017

Gravataí, 13 de março de 2017.
Senhores Pais ou Responsáveis,
Neste domingo, 12 de março, algumas cidades do nosso estado foram atingidas
por uma tempestade e a cidade de São Francisco de Paula foi a mais afetada. Cerca de
1,6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, uma jovem morreu e 70 feridos
foram atendidos. Notícias afirmam que mais de 500 casas foram afetadas, algumas
completamente destruídas; árvores foram arrancadas pela raiz; um ginásio de esportes
desabou; além do colapso nos serviços básicos por causa dos ventos que alcançaram até
150 km/h.
A ADRA Brasil (Agencia de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) em
parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia está enviando uma carreta móvel de
assistência emergencial que levará cerca de 15 mil refeições e tem capacidade para lavar
20 mil kg de roupas, a carreta chegará hoje à tarde.
Nós do Colégio Adventista de Gravataí queremos participar no apoio a essas
famílias e na reconstrução de suas vidas, portanto estamos solicitando o valor de R$
15,00 por família, no mínimo.
Participando desta campanha, estaremos diminuindo o sofrimento do nosso
próximo.
As doações em dinheiro devem ser direcionadas a ADRA BRASIL:
Depósitos e Transferências:
Banco Bradesco
Agência 3416-0
Conta 30050-0
CNPJ 01.467.063./0001-15
ADRA Brasil
Contamos com seu apoio,

Laureci Bueno do Canto
Diretor
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