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Prot.: 012/2020 

Roma, 27 de abril de 2020      Aos Conselhos Provinciais 

Cc: Conselheiros Mundiais , 
      Secretaria Executiva Mundial 

  

ASSUNTO: Projeto Rosario Maiorano 2020 - Solidariedade Covid-19 

Prezados conselhos provinciais e, em particular, coordenadores e administradores :  

 Na semana passada, realizamos uma reunião do Conselho mundial, em três sessões, divididas por 
continentes para promover a participação, levando em consideração a diferença horária em cada país..     

              Durante as três videoconferências analisamos a situação nas diferentes regiões, de acordo com tudo 
o que está acontecendo , como conseqüência da pandemia que afeta todos os nossos países.   

              Chegamos à convicção, depois de compartilharmos entre nós as diferentes situações de nossas 
regiões, de que devemos intervir em nossas realidades da maneira que pudermos com ações concretas de 
solidariedade econômica.  

              Além de continuar com as atividades típicas de nossa missão, é necessário encontrar 
novas fórmulas e ferramentas para intervenção . 

              Como Conselho mundial decidiram que o Rosario Projeto Maiorano 2020 destina-se a finalidade 
de apoiar intervenções Econo para s para situações específicas causadas pela emergência de saúde. Para 
financiar economicamente este projeto usará as contribuições financeiras em 2020, tem de executar as 
províncias.          

              Na prática, as províncias vão não tem que enviar a contribuição para 2020 ao m Conselho orld, mas 
deve usar no seu território nas ações que cada Conselho p Deems rovincial apropriado financiamento como 
uma forma de apoiar as necessidades da população ou n local.      

              O Conselheiros mundiais será responsável por fazer um relatório sobre a forma como eles usaram 
essas contribuições , que será enviado ao administrador para m undo antes de dezembro 2020.   

              É a maneira pela qual o Conselho m undo quer para ser perto dos Cooperadores neste momento 
difícil economicamente.    

              Estamos já na véspera é de l mês de maio , dedicado a nossa querida Maria Auxiliadora, pedimos 
para inspirar-nos o que é a melhor maneira de ajudar nossos irmãos e irmãs que são afetados ou S 
para este Pan académico. 

              Um abraço fraterno.  

O Coordenador Mundial 
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