
Ninguém está sozinho!

O surto do novo coronavírus continua a desafiar a comunidade 
internacional, bem como a sociedade brasileira, que acompanha o 
crescimento no número de casos e óbitos, e responde com políticas que 
buscam mitigar os efeitos da pandemia e salvar vidas.

Nos últimos dias, temos assistido o avanço da pandemia em diversos 
municípios paraibanos, bem como a ampliação de medidas restritivas de 
circulação em prol do isolamento social nas maiores cidades, em um 
esforço para conter a rápida disseminação do vírus e preservar a 
capacidade de atendimento por parte dos serviços de saúde.

É fato que a situação de emergência em saúde pública em virtude do 
coronavírus tem agravado as desigualdades sociais brasileiras e afetado as 
condições de subsistência da população mais pobre. Este quadro preocupante 
sensibilizou o Instituto Federal da Paraíba e as instituições parceiras FUNETEC, 
SINTEFPB, ASSEGT, DCE, ASSIFPB e SICOOB, que lançaram a Campanha IFPB 
Solidário no intuito de ajudar aqueles que mais precisam.

Através de arrecadações em dinheiro, a Campanha IFPB Solidário adquiriu 
500 cestas básicas distribuídas nos municípios de João Pessoa, Campina 
Grande, Sousa, Cabedelo, Patos, Guarabira, Esperança, Lucena, Catolé do 
Rocha e Princesa Isabel, beneficiando inúmeras famílias em situação de 
vulnerabilidade social. E a partir das novas contribuições efetivadas nas 
últimas semanas, foram distribuídas mais 600 cestas básicas por todo o 
Estado da Paraíba, contemplando os municípios de Cajazeiras, João 
Pessoa, Patos, Picuí, Monteiro, Cabedelo, Areia, Itaporanga, Santa Luzia, 
Soledade, Santa Rita, Itabaiana e Pedras de Fogo. 

Neste momento, a Campanha IFPB Solidário se volta de forma mais incisiva 
ao atendimento das famílias de estudantes do Instituto Federal da Paraíba 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, considerando que nossos 
discentes são a razão maior do Instituto Federal da Paraíba.

As doações de cestas básicas e de itens básicos de higiene pessoal para 
essas famílias, de forma emergencial, somam-se a outras iniciativas 
institucionais, que buscam garantir segurança alimentar, inclusão social e  

digital, bem estar físico e emocional aos nossos estudantes, reafirmando a 
diversidade e o alcance da Campanha IFPB Solidário e o compromisso 
institucional do IFPB e de suas instituições parceiras com a prática da 
solidariedade, da justiça social, da cidadania, da ética e da equidade. Para 
que este trabalho solidário possa continuar e ampliar sua área de 
abrangência, contamos com sua participação. 

Participe desta ação, renove sua contribuição, colabore com aqueles que 
mais necessitam.

Ninguém está sozinho!
#somostodosIFPBSOLIDARIO

Contas para doação (Titular: FUNETEC | CNPJ: 02.168.943/0001-53)

Banco do Brasil
Agência: 1618-7
Conta Corrente: 13.641-7

SICOOB
Agência: 4180
Conta Corrente: 3.106-2

Para maiores informações:
ifpbsolidario@ifpb.edu.br
www.ifpb.edu.br/ifpb-solidario
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