
DOAÇÕES DE KITS DE ALIMENTAÇÃO,
HIGIENE, VESTIMENTA E LIMPEZA PARA

CALAMIDADE DE PETRÓPOLIS
RIO DE JANEIRO

BRASIL

Na tarde do dia 15 de fevereiro de 2022 a cidade de Petrópolis na Região

Serrana no Estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, sofreu com fortes

chuvas que ocasionaram cerca de 775 deslizamentos de terra em toda a cidade,

além de diversas ruas alagadas tomadas por lama e com centenas de mortos e

desaparecidos, entre eles mulheres, crianças, idosos e muitos animais.

Nesta situação de desamparo e calamidade, a Região Sudeste II acionou o

Comitê Nacional para Ajuda Humanitária que comunicou ao Conselho Nacional e o

Comitê Internacional para Ajuda Humanitária. Logo no dia seguinte do desastre,

membros da Organização Internacional Sri Sathya Sai do Brasil começaram a agir e

as primeiras entregas de doações ocorreram a partir do dia 17 de fevereiro.

Membros da Organização Sai formaram no dia 17 de fevereiro uma rede de

solidariedade através do aplicativo WhatsApp, em um grupo com 98 membros que

passaram a organizar e planejar toda a movimentação de doações e serviços. Foi

estabelecido contato entre a líder de projeto em Petrópolis e a âncora da região,

uma ponte entre o local a ser atendido e a base de apoio no Rio de Janeiro que iria

concentrar o recebimento de todas as doações e a distribuição das mesmas.

Através da solidariedade e do amor dos membros da Organização Sai e de

amigos e simpatizantes, foram doados diversos itens para a população atingida e

também para os animais que estavam perdidos e abandonados. O seva, ou seja, o

serviço que é desinteressado visa somente o bem-estar social de todos os seres

vivos, vendo todos como Deus e centelhas do divino, sejam homens, mulheres,

crianças, idosos e animais. Dentre os itens que foram doados continham materiais

necessários para higiene, alimentação, vestimenta, medicação e limpeza. Foram

contabilizados 129 litros de água mineral, 222 caixinhas de achocolatados prontos,

217 kg de alimentos não perecíveis, 45 aparelhos de barbear, 248 pacotes de

biscoitos, 24 kg de achocolatado em pó, 37 pacotes de absorvente, 26 peças de

brinquedos para crianças, 15 chupetas, 135 fraldas descartáveis, 360 litros de leite,



274 pastas de dente, 167 kg de ração para cães e gatos, 416 peças de roupas para

bebês, crianças e adultos e diversos outros itens.

Desse modo a OISSSB participou deste maravilhoso serviço de distribuição

de donativos para os desabrigados da calamidade de Petrópolis. Além deste serviço

de distribuição, os membros da região sudeste I e II reuniram-se de forma online

para entoação conjunta do Gayatri Mantra em prol dos irmãos petropolitanos.


