
Não dê férias à ajuda humanitária!

1 milhão de crianças precisa de ajuda

Mais de 2 milhões de pessoas, das quais 1 milhão são crianças, estão a braços com a devastação deixada pelos ciclones 
Idai e Keneth. Elas precisam de assistência humanitária urgente.
 
A UNICEF está a trabalhar desde a primeira hora para dar resposta ao impacto dos ciclones, que deixaram um rasto 
de destruição por onde passaram.
 
Como agência de viagens, a TopAtlântico, tem como missão contribuir para a felicidade de cada viajante.

Mas, a felicidade de cada viajante depende da felicidade de quem o recebe em cada destino.

Parte do prazer de conhecer e visitar Moçambique prende-se com a alegria do seu povo e o sorriso das suas crianças.

Por Moçambique, consigo, com a TopAtlântico e com a UNICEF vamos ajudar as crianças moçambicanas a sorrir.

A TopAtlântico doará 5€ por cada reserva da Campanha “Vamos de Férias”.*

* Por cada reserva (2 adultos / 1 quarto) da Campanha “Vamos de Férias” (13 Maio a 7 de Junho) a TopAtlântico fará um donativo de 5€ à UNICEF destinado a ajudar a causa de Moçam-
bique. Por cada contribuição de 5€ a TopAtlântico, ajuda a UNICEF a entregar qualquer um dos itens essenciais ao bem estar das crianças moçambicanas em cima descritos.

Emergência em Moçambique

Vá de férias e ajude! Cada reserva faz a diferença!

1 RESERVA
= 

69 SAIS DE 
REIDRATAÇÃO

 ORAL

1 RESERVA
= 

1250 PASTILHAS 
PURIFICADORAS 

DE ÁGUA

1 RESERVA
= 

6 KITS DE TESTE 
DA CÓLERA

1 RESERVA
= 

260 BARRAS 
DE SABÃO

1 RESERVA
= 

700 BLISTERS 
DE PARACETAMOL

1 RESERVA
= 

15 SAQUETAS DE 
ALIMENTAÇÃO 
TERAPÊUTICA

1 RESERVA
= 

14 VACINAS 
CONTRA 

O SARAMPO

1 RESERVA
= 

72 BLISTERS
DE COMPRIMIDOS

ANTI MALÁRIA

Pode ajudar também fazendo 
um donativo através de:

IBAN BCP 
PT 50 0033 0000 5013 1901 2290 5

 
MB WAY 

919 919 939
 

Multibanco
Entidade: 20 467 

Referência: 777 777 777

0,5% do seu IRS
500 883 823

CLIQUE AQUI!

http://bit.ly/tauncfb

