
Servas firma parceria para distribuição de
cestas básicas para vítimas das chuvas no
Norte de Minas
Ter 18 janeiro

A Campanha SOS Chuvas Minas Gerais, promovida pelo Serviço Social Autônomo (Servas), acaba
de fechar uma nova parceria para a entrega das doações destinadas à população atingida pelas
fortes chuvas no estado. Três ônibus da Buser - plataforma de intermediação de viagens do Brasil -
serão utilizados exclusivamente para o transporte dos alimentos que foram arrecadados. Serão
levadas 600 cestas básicas, nesta terça-feira (18/1), para distribuição nos municípios de Itinga e
Pedra Azul, no Norte de Minas.

“A necessidade urgente em chegar às regiões atingidas impactou nossa capacidade de
atendimento, em especial nos municípios mais distantes, como é o caso do Norte de Minas. O
apoio da Buser para agilizar a entrega das doações para a nossa Rede Servas de Atenção
Socioassistencial será fundamental”, destaca a presidente do Servas, Aléxia Paiva Brant.

Thiago Zanetti, diretor de Operações da Buser, explica que a iniciativa para apoio ao movimento de
ajuda humanitária será feita da forma mais ágil e eficiente possível, garantindo assistência para
todas as famílias neste momento tão delicado.

“Vamos realizar o fretamento dos ônibus com nossos parceiros e ir para a estrada. No que a Buser
puder contribuir, estaremos juntos com Minas Gerais. Neste momento, nosso auxílio ao Servas
estará focado em Itinga e Pedra Azul, mas como outros municípios mineiros também estão
precisando de ajuda, estaremos à disposição para traçar novas rotas de acordo com as
necessidades do Servas”, afirma Zanetti. As empresas de fretamento que entrarão com a Buser
nessa mobilização serão a RE Turismo, Mateus Turismo e Jundiá.

A Campanha SOS Chuvas Minas Gerais envolve, também, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais
(Cedec), a Cemig e as forças de segurança. Além dos alimentos, são arrecadados materiais de
higiene pessoal, colchões, cobertores e água potável. A força-tarefa ainda presta ajuda humanitária
aos mineiros prejudicados pelas fortes chuvas.
 

Clique aqui e saiba como ajudar e onde entregar doações para os atingidos pelas chuvas em
Minas.

 

https://servas.org.br/
http://www.social.mg.gov.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/
http://www.cemig.com.br
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/saiba-como-ajudar-e-onde-entregar-doacoes-para-os-atingidos-pelas-chuvas-em-minas

