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Já estamos em 2015! 2014 passou! E quantas coisas planejadas, sonhadas, deixaram de ser
executadas?
Mas neste novo ano temos agora no início dele, a oportunidade de, aprendendo a lição, nos
programarmos melhor para termos um resultado maior quando chegar 2016.

Mas acredite: assim será!

Bem, nós tiramos alguns dias para uma semi-férias. Dizemos semi porque não paramos total
principalmente por conta de alguns planos que estavam a todo vapor, como o Projeto Social
Soldado Ferido, por exemplo.

Outro exemplo foi a grande quantidade de chuvas que se abateram em diferentes estados do
Brasil, mobilizando-nos a ficar de prontidão para o envio de doações para a hipótese de haver
muitas vítimas com percas expressivas. Assim em pleno final de dezembro/2014 e início de
janeiro/2015, quando choveu bastante em algumas cidades dos estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, imediatamente iniciamos um monitoramento via contatos
com as coordenadorias de defesa civil de algumas destas cidades/estados a fim de ver
necessidades dentro da nossa disponibilidade.

Felizmente as informações recebidas foram quase que unânimes: houve sim muita água,
chuva forte, alagamentos nas principais vias e até alguns estragos mas praticamente nenhuma
situação de desabrigados, desalojados e necessidades de roupas e calçados. Já kits limpeza,
plásticos e alguns outros materiais, recebemos informações destas coordenadorias, de que o
estoque que dispunham era suficiente. Assim a Oapaz continua com uma disponibilidade de
mais de uma tonelada de roupas e calçados para o envio imediato caso novas chuvas fortes
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ocorram gerando necessidade deste tipo de ajuda humanitária.

Bem, o certo é que esta semana retomamos nossas atividades mas ainda assim não na
totalidade, o que deve ocorrer aos poucos nos próximos dias.

E estaremos com a energia mais do que renovadas e com grandes novidades, conforme
anunciamos no final do ano que passou. Algumas já podemos adiantar. Outras vocês irão se
surpreender a partir desta segunda-feira.

- Ampliamos nossa área de comunicação, usaremos muito mais nossas redes como Facebook,
Youtube, criamos um novo blog, nosso site estará sendo reformulado... enfim: informação,
notícias, conteúdo não vai faltar para você tomar conhecimento das atividades nossas e de
nossos parceiros.

- Faremos mais conteúdos grátis e de altíssima qualidade: vídeos, e-books (livros eletrônicos)
grátis;

Enfim, escrevemos esta postagem aqui rapidinho para lhe contar essas breves novidades e
desejar que 2015 seja incrivelmente incrível e que ao final possamos todos comemorar juntos
nossas conquistas e desafios superados. Estamos juntos?

Mais uma informação importante! Continue nos acompanhando para saber as demais
novidades pois são muitas para contar de uma única vez!
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