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                     desmoronada 
tem na
a esperança de seu

- Banco do Brasil: Ag: 0741-2, CC: 110000-9.

- Caixa Econômica Federal: Ag: 4146, CC: 2011-1.

- Ginásio Pedrão: Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, Várzea.

- Batalhão da Polícia Militar mais próximo de sua residência.

O SINAERJ, através de 
sua Diretoria, lamen-
ta as tragédias causa-
das pelas fortes chu-

vas que assolaram os moradores 
da Região Serrana do Estado do 
Rio de Janeiro. E, em solidarie-
dade, reforça o apelo por ajuda 
às centenas de vítimas que estão 
desabrigadas devido às fortes 
tempestades que devastaram lares 
e mais lares na madrugada de 11 
para 12 de janeiro. Vale lembrar 
que em Teresópolis, uma das ci-
dades atingidas, funciona uma 
Subsede do Sindicato e é também 
um local onde residem inúmeros 
Administradores.

Assim sendo, o SINAERJ, 
através de seu canal de comuni-
cação, solicita aos Administra-
dores, seus familiares e amigos 
que tenham complacência e aju-
dem os municípios atingidos pe-

las devastadoras chuvas. Depois 
das centenas de mortes é hora de 
alojar, vestir e alimentar milha-
res de famílias desabrigadas, 
principalmente as da cidade de 
Teresópolis. A solidariedade pode 
ser materializada através de con-
tribuições em dinheiro e/ou outras 
doações. 

Informamos que a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TE-
RESÓPOLIS criou duas contas 
correntes denominadas de ‘SOS 
TERESÓPOLIS – DONATI-
VOS’, uma disponível na Agên-
cia 0741-2 do Banco do Brasil, 
com o número 110000-9, e outra 
na Caixa Econômica Federal: 
AG: 4146 CC: 2011-1. Nelas, os 
colaboradores poderão realizar 
doações em qualquer quantia em 
dinheiro.

Alimentos, roupas, coberto-
res e itens de higiene pessoal tam-

bém estão sendo recolhidos. Es-
tas doações devem ser entregues 
diretamente no Ginásio Polies-
portivo Pedro Jahara (Pedrão), 
localizado na Rua Tenente Luiz 
Meirelles, 211, Várzea, Teresó-
polis. Para quem não reside em 
Teresópolis, as doações materiais 
podem ser realizadas no Batalhão 
de Polícia Militar mais próximo.

Una-se ao SINAERJ neste 
ato de solidariedade e 

mobilização.
Faça a sua parte! 

Solidariedade àS vítimaS daS chuvaS na região Serrana

Teresópolis
solidariedade

povo

Teresópolis: desabrigados da chuva em um dos alojamen-
tos improvisados: mais de 1.000 não têm mais onde morar
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