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A Vida Urgente para o mundo
Publicado em 23/04/2009
Nos últimos anos, a Fundação Thiago de Moraes
Gonzaga, de Porto Alegre, ganhou forças e apoio
mundial. Uma ONG internacional em defesa da vida dos
jovens no trânsito deverá ser criada ainda este ano,
inspirada na Vida Urgente.
Tudo começou em 2006. A convite da OPAS
(Organização Pan-Americana de Saúde), a Vida Urgente
participou do Encontro Preparatório para a Assembleia
Mundial de Jovens em Genebra, em abril de 2007. A
fundação acabou sendo o representante do Brasil na
Assembléia Mundial de Jovens pela Segurança no
Trânsito, promovida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), na Suíça. Na ocasião, os
objetivos e projetos da instituição gaúcha surpreenderam os participantes.
“As reações das pessoas foram positivas ao ouvirem o objetivo da Vida Urgente, primeiro,
porque já sabiam um pouco sobre a fundação, e também porque era exatamente o que
eles estavam procurando”, comentou orgulhosa Diza Gonzaga, em entrevista por telefone
à revista RRPP Atualidades. O exemplo de comunicação da Vida Urgente poderá ser
seguido pela futura ONG mundial em defesa da vida dos jovens no trânsito. No encontro
de Genebra, o projeto da Fundação gaúcha foi considerado como de alto nível, não de um
país em desenvolvimento, mas em padrão de Primeiro Mundo.
Em março de 2009, a Vida Urgente participou, novamente, deste encontro, quando foi
aprovada a proposta de criação de uma ONG mundial. No primeiro encontro Força-Tarefa,
participaram sete países: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, EUA, França e Gâmbia. Cada
país teve um representante.
Na assembleia internacional, foram debatidos a missão e os principais objetivos a serem
seguidos pela nova ONG. Além disso, também teve sugestões de nomes para a
organização, que deverá ter significado global. Os nomes sugeridos foram YOURS (Jovens
pela Segurança nas Estradas) e YOUTH FOR LIFE (Juventude pela Vida). Podem ser
votados no site da Vida Urgente e Diário da Vida.
Participem!
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