
Egregi Signori,

                   questa nostra  in segno gratitudine per tutta la dedizione sempre mostrata 
nei confronti dei nostri problemi sociali.
Sappiamo quanto la situazione di calamità dovuta a Pandemia Covid 19 vi abbia 
obbligato ad affrontare grandi ostacoli. Nonostante ciò, la vostra attenzione per ciò che 
viviamo qui, non ha cambiato il modo attento e cordiale, nonché lo stesso generoso 
contributo, per la realizzazione dei nostri progetti.

Sfortunatamente, proprio come per voi, l'avanzata della pandemia ci ha inizialmente 
sconcertato e ci ha poi fatto cambiare temporaneamente le nostre attività. Stiamo quindi 
vivendo momenti di cura e cambiamenti nella vita quotidiana. 

Il comune ha decretato uno stato di attenzione e successivamente uno stato di 
emergenza, chiudendo gli istituti pubblici dal 19 marzo, comprese le scuole in 
particolare. Questa situazione è molto complessa per noi, poiché l'istruzione è un 
elemento fondamentale, per la comunità nel suo aspetto sociale. Quindi oggi le nostre 
azioni sono fondamentali nel monitoraggio delle famiglie, per la lotta contro il virus e il 
nostro ruolo diventa supporto psicosociale e anche materiale.

In questo senso, con il sostegno della comunità, abbiamo iniziato a distribuire cesti 
alimentari di base, kit per l'igiene personale, mascherine e, nonostante le difficoltà e il 
periodo di isolamento sociale, sono stati consegnati anche pacchi pasquali, attenuando 
così l'impatto di questo periodo di tensione e cura .

Quindi, d'ora in poi, cercheremo di dare continuità ed espandere queste azioni.

Ringraziandovi sempre per poter fare affidamento sulla vostra comprensione e 
generosità.

Fundação São Francisco e Creche Francesco Galli. 

Senhor do Bonfim, 10  maggio 2020.
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                                                                                                           À  DIREÇÃO DE 
OVERSEAS.

Caríssimos Senhores,

Por meio deste venho mostra-lhes a nossa gratidão por toda a dedicação que vocês 
sempre têm demonstrado as nossas questões sociais.
Sabemos o quanto a situação de calamidade por conta da Pandemia Codid 19 tem 
dispensado à realidade de vocês um grande roll de obstáculos a serem superados. Apesar 
disso a mesma compreensão de vocês quanto ao que aqui vivemos não mudou a forma 
atenciosa e cordial bem como a mesma contribuição generosa na busca da realização de 
nossos projetos.
Infelizmente, assim como para vocês, o avanço da Pandemia nos deixou inicialmente 
perplexos e nos fez mudar temporariamente as nossas ações. Estamos então vivendo 
momentos de cuidados e mudanças no cotidiano. O município decretou estado de atenção 
e posteriormente estado emergencial fechando os estabelecimentos públicos desde 19 de 
março, incluindo de maneira especial as escolas. Essa situação é para nos de muita 
complexidade, uma vez que a instituição e um braço fundamental para a comunidade em 
uso social. Assim hoje nossas ações tem como papel fundamental o acompanhamento das 
famílias no combate ao corona vírus sendo que nossos papel passa a ser suporte 
psicossocial e também material.
Nesse sentido, com o apoio da comunidade iniciamos a distribuição de cestas básicas de 
alimentos, kits higiene pessoal, mascaras, além de apesar das dificuldades e período 
isolamento social, também foi entregue kits da Páscoa, amenizando assim o impacto 
desse período de tensão e cuidado.
Caminhamos então a partir de agora para a busca da continuidade e ampliação dessas 
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ações.
Agradecendo sempre a todos vocês por contarmos sempre com a vossa compreensão e 
generosidade.

Senhor do Bonfim, 10 de maio de 2020.

Fundação São Francisco e Creche Francesco Galli.


