
 
João Pessoa, 31 de março de 2021 

Na dor da fome e no silêncio da morte, a nossa Solidariedade! 

“IFPB Solidário”, socorrendo gente como a gente. 

 

Caro amigo, Cara amiga! 

É preciso que reflitamos sobre o momento que passa o nosso País, especialmente sobre a pandemia e a FOME, 

mas não basta somente reflexão, mas também ação: saiamos da nossa zona de conforto e socorramos a quem 

mais precisa. 

Nos últimos meses, tivemos o sério agravamento da crise sanitária (Pandemia COVID-19) e, consequentemente, da 

economia do nosso País, levando elevadas dificuldades de toda sorte às famílias e pessoas desafortunadas, o que 

traz de volta ao nosso país a pior das mazelas presente em uma sociedade: a FOME. Tal situação se agravou 

consideravelmente com o término da concessão do auxílio emergencial e, agora, com a sua acentuada redução, 

aliados com o aumento da infração, desemprego e falta de oportunidade de trabalho diante da imperiosa 

necessidade de isolamento social. 

Às vésperas de completar 01 (um) ano de atuação, o “IFPB Solidário” distribuiu quase 3.500 (três mil e quinhentas) 

cestas básicas de alimentos às famílias necessitadas, levadas a todas as regiões do nosso Estado da Paraíba. 

No que pese a sensibilidade da nossa Comunidade Acadêmica e algumas contribuições externas, o auxílio 

emergencial concedido no ano de 2020 e a falsa impressão de que a pandemia já estava se exaurindo fizeram com 

que a nossa arrecadação fosse a níveis muito baixos, não nos permitindo levar esperança e o mínimo  de conforto 

alimentar a quem realmente está precisando, sobremaneira nesta fase tão aguda da crise social.  

Neste sentido, mesmo reconhecendo e agradecendo a sua  rica participação nesta sublime Campanha, suplicamos a 

continuidade dos seus esforços, sobretudo, no que se refere às doações pecuniárias e à divulgação da mesma junto 

aos seus pares ou aquelas pessoas que você se relaciona, divulgando-a nas suas redes sociais, por telefone,  

pessoalmente e/ou por qualquer outra forma, justamente neste pior momento da nossa sociedade. As pessoas 

necessitam da nossa solidariedade, sobremaneira daqueles que têm o pão de cada dia assegurado, independente 

da crise.  Sejamos Solidários! 

Ressaltamos que toda a transparência e informações relativas à execução da Campanha “IFPB Solidário” você 

poderá encontrar no portal do próprio IFPB, no endereço eletrônico www.ifpb.edu.br/ifpb-solidário, inclusive as 

prestações de contas correspondentes, e, havendo a necessidade de alguma outra informação adicional, favor nos 

contatar pelo endereço de e-mail ifpbsolidario@ifpb.edu.br ou pelo whatsapp (83) 98152-7009.  

Esperamos voltar a contar com a sua preciosa solidariedade!  

Use máscara,  vacine-se quando chegar a sua vez e faça um PIX 
para que necessita de alimentos! 
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