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1000 INICIATIVA DA CAMINHO DE DAMASCO ARRECADA ALIMENTOS PARA CENTENAS DE PESSOAS DA GRANDE SÃO PAULO

Fazer o bem, faz bem: SBCD
faz doação de cestas básicas
Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel, Cubatão e Juquitiba já receberam os kits
BRUNO ARIB
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ATITUDE - O presidente da Caminho de Damasco, Luís Antonio Picerni Herce, participou das entregas
DIVULGAÇÃO

A SBCD (Sociedade
Beneficente Caminho de
Damasco) desde sua fundação, em 1939, sempre
realizou atividades assistenciais nas áreas social
e da saúde, e nesse momento que a sociedade
está vivendo por conta do
coronavírus – dinheiro
escasso, desemprego crescente, pessoas sem poder
trabalhar normalmente
etc – não seria diferente.
Com atitude de entidade filantrópica que é, a
Caminho de Damasco, por
intermédio de seu próprio
diretor-presidente,
Luís
Antonio Picerni Herce, realizou durante essa semana
a entrega de cestas básicas
em três cidades do Alto
Tietê (Mogi das Cruzes,
Poá e Santa Isabel), Juquitiba (Grande São Paulo) e
Cubatão (Baixada Santista).
Nos próximos dias a
ação solidária também vai
chegar aos municípios de
Pedro de Toledo (Vale do
Ribeira), Garça, Itu e Jacareí, conforme calendário
estipulado pela diretoria
da Caminho de Damasco.
“Nós fizemos a campanha para arrecadação de
cestas básicas, conseguimos mil, que estão sendo
distribuídas nas cidades
parceiras”, disse o diretor-presidente da entidade. Cada cidade recebeu

PARCERIAS - Doações foram fundamentais
130 cestas básicas, ou seja,
130 famílias estão sendo
beneficiadas pelo projeto
“Doações de Cestas Básicas SBCD e parceiros”.
O início das entregas
das doações ocorreu em
Poá. “Começamos por
Poá e estamos muito felizes de poder contribuir

MOGI - Igrejas da cidade receberam cestas

de alguma forma. E seguimos à disposição para
ajudar no que for necessário”, disse Herce.
De acordo com Herce,
houve uma solidariedade
maior do que a esperada
por ele, porque “pensávamos que iríamos conseguir as mil cestas em um

tempo e as conseguimos
num tempo muito menor;
então, ficamos bem satis-

“SBCD agradece
os parceiros e
colaboradores
desse projeto”

feitos em, inclusive, ver a
prontidão das pessoas em
reagir à nossa campanha.”
As doações irão beneficiar famílias necessitadas
que estão cadastradas no
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social)
das cidades, com exceção
de Mogi das Cruzes, onde
as cestas foram doadas
para igrejas: Igreja Primitiva da Promessa, Igreja
Fluir das Águas, Igreja Assembleia de Deus, Igreja
Porto Seguro e Igreja Batista Vila Cintra. As cestas
básicas atenderão cerca de
40 famílias necessitadas.
Camila Cavalca, coordenadora assistencial da
SBCD, acompanhou as entregas aos representantes
de cada igreja, ressaltando
a importância da solidariedade nesse momento.
Em Santa Isabel, a prefeita Fábia Porto (PRTB)
explicou como as cestas
serão distribuídas: “Aqui
a gente repassa para as
pessoas que perderam
seu emprego agora, autônomos, aqueles que não
estão trabalhando e que
estão com a família totalmente vulnerável.” Fábia
agradeceu à Caminho de
Damasco, que, segundo
ela, “é parceira demais.”
“É uma grande alegria
na vida poder fazer algo
em uma hora tão complicada não só para Santa
Isabel, como para o Brasil
e o mundo, de uma forma
geral. Estou muito gratificado. Obviamente, a situação é dramática, mas,
dentro disso, fazemos
aquilo que é o melhor e
que está ao nosso alcance”,
afirmou Herce. “A partir
daí, vamos ver se promoveremos outros eventos
da mesma natureza ou
semelhantes”, concluiu o
presidente da SBCD.

