Omron Foundation, Inc. doa US$ 50.000 para a
Cruz Vermelha Americana devido ao Furacão e os
esforços de socorro em desastres da Cidade do
México
HOFFMAN ESTATES, IL (26 de setembro de 2017) - A Fundação OMRON, Inc.,
contribui com US$ 25 mil para a Cruz Vermelha Americana, trabalhando através
da Cruz Vermelha Mexicana (IFRC) para auxiliar nos esforços de socorro ao
terremoto da Cidade do México e outros US$ 25 mil por causa do furacão.
A temporada de furacões de 2017 foi um dos mais intensos já registrado: 11
furacões, com quatro classificados como principais Categoria 3 ou mais fortes.
Além da devastação generalizada causada pelos furacões Irma e Maria à Florida
Keys, Puerto Rico, Ilhas Virgens dos EUA e em outros lugares, o terremoto de
magnitude 7.1 que atingiu a Cidade do México e outras cidades próximas, no dia
19 de setembro, causou danos em larga escala à infraestrutura e população das
cidades, com o número de mortos atualmente em 319.
Essas catástrofes chegam em menos de um mês desde o furacão Harvey, que
inundou a área de Houston com quase 65 centímetros de chuva em uma
semana - a tempestade mais destrutiva para atingir a região em mais de uma
década.
(A Fundação Omron ajudou a população de Houston com uma contribuição para
os esforços e socorro causado pelo Harvey.)
"A Fundação Omron está dedicada a ajudar os cidadãos da Cidade do México,
bem como aqueles em nosso próprio país e territórios, neste momento de
grande necessidade. Com a temporada de furacões do Atlântico apenas dois
terços já aconteceram, nossa preocupação não é apenas ajudar a estabilizar as
áreas que foram afetadas por essas recentes catástrofes naturais, mas também
injetar fundos para ajudar no caso, futuros eventos desse tipo, nesta temporada”
disse Nigel Blakeway, presidente e CEO da Omron Foundation, da Omron
Management Center of America, Inc
A Fundação Omron escolheu a Cruz Vermelha Americana com base na
extensiva experiência da organização e no alcance de suas relações com
profissionais e agências na comunidade de resposta a desastres, incluindo a
Cruz Roja Mexicana, que opera os serviços de ambulância do país e são
reconhecidos como especialistas do país em busca e resgate.
A Omron encoraja seus funcionários a apoiarem os esforços de ajuda de
desastres naturais com suas doações individuais, que serão acompanhadas
pela Fundação Omron.
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