
Donativos arrecadados pela OBQ  são entregues

Por ocasião da aplicação dos exames da Olimpíada 
Norte/Nordeste de Química - 2017, ocorrido em 20 
de maio passado, as coordenadorias estaduais des-
sas regiões se uniram em campanha para arrecada-
ção de alimentos. Trata-se de um movimento iniciado 
na coordenadoria do Rio de Janeiro, agora assumido 
em dimensão mais ampla pelo Programa Nacional 
Olimpíadas de Química. Pela primeira vez, em um 
evento de dimensão nacional, estudantes participan-
tes da olimpíada levaram ao local do exame, de for-
ma espontânea, 1kg de alimento não perecível. 

Os alimentos arrecadados foram encaminhados pe-
los coordenadores estaduais para, creches, casas 
de acolhimento, asilos, orfanatos e ONGs que cui-
dam de grupos socialmente vulneráveis com atuação em suas cidades.

A iniciativa tem, dentre outros objetivos, estimu-
lar nos jovens participantes do Programa Nacional 
Olimpíadas de Química o espírito solidário e fortale-
cer a consciência cívica. 

A solidariedade é contagiosa e sua propagação cau-
sa aprazimento naqueles que compartilham, e ali-
viam o sofrimento e dão conforto àqueles que estão 
em situação de carência.

Em Fortaleza, dentre os 49 estudantes que participa-
ram da Olimpíada Norte/Nordeste de Química, foram 
arrecadados 18 kg de alimentos não perecíveis os 
quais foram destinados para a casa de acolhimento 
Lar Amigos de Jesus.

O Lar Amigos de Jesus é uma Associação de religiosas e vo-
luntários que realiza um trabalho humanitário de assistência so-
cial direcionado para crianças e adolescentes, residentes em 
municípios do estado do Ceará, portadoras de câncer ou outras 
enfermidades prolongadas. 

Nesse primeiro momento, a adesão a essa iniciativa não atingiu 
o volume de donativos estimado, contudo, deve-se considerar a 
condição embrionária dessa ação e o reduzido tempo para pro-
pagar essa ideia.  O próximo evento do calendário, a Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior, tem dimensão bem mais ampla 
e proporcionará uma resposta muito mais efetiva desse nosso 
propósito que doravante se agrega aos eventos do Programa 
Nacional Olimpíadas de Química.

Nossos agradecimentos aos coordenadores estaduais e aos 
professores de escolas que fizeram a divulgação, e aos familia-
res dos estudantes participantes da ONNeQ que colaboraram 
oferecendo os donativos.


