
----- Mensagem encaminhada ----- 
De: Raimundo Nonato Rocha dos Santos <ranorocha@hotmail.com> 
Para: Antônio Guglielmi <agug23@yahoo.com.br>  
Enviadas: Quinta-feira, 7 de Março de 2013 17:43 
Assunto: Projeto escola St. Bakhita - informaçoes  
 

Palermo 24 marzo 2013 

Caro padre Antonio, pace. Spero che tu stia bene di salute. Qui stiamo tutti bene, nonostante la 

stanchezza e il molto caldo. Ti informo che i soldi di aiuto alla scuola infantile santa Bakhita gia 

sono arrivati in Sud Sudan. Nei prossimi giorni l'economo provinciale sta visitando la nostra 

comunità. e se Dio permetterà, andrò alla capitale Juba per comprare e portare il materiale 

scolastico, perché pretendo consegnare tutto prima della Pasqua, visto che le piogge sono prossime 

e rimane difficile arrivare fino alla comunità. Ti invierò in seguito le foto e la relazione. Grazie e un 

forte abbraccio. padre Raimundo, mccj, Leer. 

(scusatemi il ritardo, ma solo questo pomeriggio ho trovato uno spazio di tempo, buona Pasqua a 

tutti, p. Tonino) 

 

Caro pe. Antonio, paz. Espero que esteja bem de saude. Por aqui estamos todos bem, apesar do 

cansaço e muito calor. Comunico que o dinheiro de apoio a escola infantil st. Bakhita já chegou a 

nossa procura no Sudão do Sul. Nesses dias o economo provincial está visitando nossa comunidade 

e no domingo, se deus, quiser irei a Juba para trazer o material escola, pois pretendo entregar tudo 

antes da pascoa ja que as chuvas estão proximas e ficara dificil ir até a comunidade. Te mandarei 

fotos e relatorio. muito obrigado e um grande abraco. 

Raimundo, mccj - Leer 

  

 
From: ranorocha@hotmail.com 

To: agug23@yahoo.com.br 

Subject: RE: informaçoes 

Date: Wed, 20 Feb 2013 11:07:15 +0300 

Caro Pe. Antonio, 

muito obrigado pela confirmação de envio de financiamento para o pequeno mas significativo 

projeto da escola St. Bakhita. Acho que o montante dará pra cobrir as despesas. Vou informar ao 

economo provincial. Obrigado tambem pelo contato da associação Buonsamaritano. Assim que 

puder enviarei informações, sempre em portugues porque meu italiano ainda é fraco. 

Um abraço e boa quaresma. 

raimundo, mccj - Leer 

  

 
Date: Mon, 18 Feb 2013 05:19:48 -0800 

From: agug23@yahoo.com.br 

Subject: informaçoes 

To: ranorocha@hotmail.com 

Palermo, 18 de fevereiro 2013. 
Carissimo Raimundo, mais informaçoes sobre ajuda ao projeto da Escola. 
A associaçao Buonsamaritano destinou ao seu projeto o valor de 2000,00 (dois mil euro). Eles ja 

depositaram em Verona, na conta da onlus Mondo aperto, cujo responsavel è irmao Joao Grazian. 
Veja voce, atraves do seu economo provincial sobre a chegada do dinheiro, pois no passado a mesma 
associaçao teve alguns problemas com a mesma onlus, por atrasos. Eu dei garantia a eles que o dinheiro 

chegarà atè voce, e o que houve nao passa de problemas administrativos, nada mais. 
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Envio-te a email e os nomes dos responsaveis, se poder enviar fotos, detalhes pois eles possuem um site e 

gostariam de publicar noticias do projeto que financiaram. 
Obrigado, um abraço, pe. Antonio 
 

No caso enviaram informaçoes, coloque o endereço deles e o meu para traduzir o que voce escreve, a 
menos que voce ja nao escreva em italiano. 
 

buonsamaritanoonlus@libero.it 
responsaveis: Francesco De Cecco e Grazia Ancona 
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