Dia Nacional do Voluntario

Neste dia 28 de agosto de 2015 quando se comemora no Brasil o Dia Nacional do
Voluntariado, oficializado pela Lei Federal nº 7.352 sancionada pelo então Presidente da
República, José Sarney no ano de 1985, a Oapaz vem a público parabenizar aos seus
inúmeros e anônimos parceiros.

Sem fazer questão de holofotes, sem querer aparecer na mídia ou redes sociais, sem pleitear
até mesmo a simples citação do seu nome, diversas pessoas físicas, empresas e empresários,
ongs, líderes evangélicos e não evangélicos tem atuado de forma anônima porém intensa em
nossa causa de levar ajuda humanitária a milhares de pessoas carentes, necessitadas,
hipossuficientes.

Foi assim e graças a estes voluntários e voluntárias que fizemos chegar nossa solidariedade
na prática, através de quase 2 toneladas (mais de 150 caixas) de doações as vítimas das
tempestades que assolaram em 2015, os estados do sul do Brasil.

Em abril dois tornados em Santa Catarina, quase destruiram algumas cidades sendo as mais
atingidas, Xanxere e Ponte Serrada. Com a ajuda dos voluntários, a Oapaz pode enviar mais
de 300 kg de doações.

Menos de 3 meses depois, nova onda de tragédias meteorológicas se abateram novamente no
estado de Santa Catarina e desta vez também sobre o estado do Rio Grande do Sul (cidades
de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga). Novamente a Oapaz com seus
voluntários enviaram mais aproximadamente 200kg de doações para os catarinenses e
aproximadamente 1 tonelada para os gaúchos.

Cabe destacar que as atuações não se restringem as ocasiões de calamidades
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meteorológicas. Nos meses anteriores e posteriores aos citados acima, a ajuda humanitária
ocorre com o envio de doações a diversas entidades sociais que abrigam idosos, crianças,
deficientes, dependentes químicos, além de moradores de rua, famílias e pessoas individiais.

Nada disto teria sido possivel sem a participação destes voluntários. Por isto, a todos eles, o
nosso reconhecimento e parabéns pelo seu dia. O DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explicando a nossa logomarca:

- Mãos para cima em sinal de "pedindo": são as das PESSOAS NECESSITADAS de ajuda
humanitária.

- Mãos para baixo em sinal de "doando": são as das PESSOAS VOLUNTÁRIAS doando ajuda
humanitária.
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