
Associação Pestalozzi de Porto Velho

CARTA DE COMPROMISSO COM A CIDADE DE PORTO VELHO E A SUA 

GENTE

Os cidadãos, empresas e instituições públicas e privadas, nominados e assinados nas listas 

anexas...

CONSCIENTES de que a cidade de Porto Velho e a sua gente precisam de ajuda;

CONVICTOS de que a melhoria da cidade e da vida de todas as pessoas que nela estão não 

depende apenas  do poder  público,  por  mais  virtuosas  que sejam as  mulheres  e  homens  a 

ocupar  o governo,  o  parlamento  e  os  tribunais;  pelo  contrário,  o  progresso e  a  felicidade 

reclamarão o efetivo engajamento de todos;

TEMEROSOS quanto ao fato de que valores, sentimentos e princípios como a solidariedade, 

a partilha e o amor ao próximo estão cada vez menos sendo exercitados pelas pessoas; 

SABEDORES de  que  o  egoísmo  e  o  individualismo  nos  seres  humanos,  com tendência 

crescente, faz distanciar, ainda mais, o abismo que separa ricos e pobres, também, na cidade 

de Porto Velho;

ESPERANÇOSOS de que a união sincera e honesta de esforços do poder público, do terceiro 

setor e da sociedade poderá contribuir decisivamente para o progresso da cidade, a melhoria da 

vida das pessoas; para o bem de todos, enfim. 

RESOLVEM assinar, solenemente, a presente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Associação Pestalozzi de Porto Velho

CARTA DE COMPROMISSO COM A CIDADE DE PORTO VELHO E 

A SUA GENTE

E assim sendo, comprometem-se a envidar os esforços devidos e possíveis, com inteligência, 

retidão e  honestidade  de princípios  e  propósitos  para efetiva  melhoria  da cidade de Porto 

Velho e de seu povo; notadamente:

1. Para que os mais pobres, estejam em situação de rua ou não, possam, verdadeiramente, 

progredir na vida, tendo acesso à paz, à educação, à saúde, ao trabalho, à segurança, ao lazer e 

a todas as demais necessidades básicas do ser humano.

Parágrafo  Único. A  fim  de  que  o  princípio  instituído  neste  número  seja,  pronta  e 

incessantemente, perseguido, as empresas que assinam o presente compromisso envidarão os 

maiores  esforços  para  empregar,  ao  menos,  uma  pessoa,  nacional  ou  estrangeira,  que  se 

encontra desempregada na cidade de Porto Velho, esteja ela pedindo emprego nos semáforos 

ou não. Essa iniciativa levará o nome de CAMPANHA ADOTE UMA VIDA!

2. Para que sejam pensadas estratégias e adotadas providências, tão rápido quanto a situação 

exigir e a diligência de todos permitir, para efetiva melhoria da vida de todas as pessoas que 

habitam em Porto Velho, especialmente aquelas que, por qualquer razão, sejam claramente 

mais humildes ou estejam em situação de maior vulnerabilidade.

3. Para que sejam pensadas estratégias e adotadas providências, tão rápido quanto a situação 

exigir e a diligência de todos permitir,  para efetiva melhoria da cidade de Porto Velho em 

todos os aspectos de interesse da sociedade, especialmente em relação à educação, à saúde, 

segurança, transporte, acessibilidade e meio ambiente.

BAZAR DA SOLIDARIEDADE, PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL

14 DE SETEMBRO DE 2019
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