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Distribuição ocorreu na antiga escola São Salvador, em Linha Henrique D’Ávila

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2018

Doação de roupas e 
calçados aquece famílias
No sábado, dia 16, a Campanha do Agasalho chegou nas localidades da região
sul do Município, com cerca de 10 mil peças. 230 pessoas foram beneficiadas
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Paola buscou atender a família

a CamPanHa

A estação mais fria do 
ano inicia às 7h07min desta 
quinta-feira, dia 21 de junho. 
No entanto, as baixas tempe-
raturas já apareceram. Para 
aquecer as famílias carentes, 
anualmente ocorrem campa-
nhas de agasalhos. Na sema-
na passada, as comunidades 
de Linha Henrique D’Ávila e 
Coxilha Mandelli, através do 
Núcleo Sagrado Coração de 
Jesus e da comunidade São 
José, bem como do Núcleo 
Nossa Senhora de Fátima, 
realizaram o recolhimento de 
roupas, calçados, cobertores 
e alimentos na região sul de 
Vera Cruz. A distribuição das 
doações ocorreu na manhã e 
na tarde deste sábado, dia 16, 
na antiga escola São Salvador.

Ana Doraci dos Santos, de 

66 anos, moradora de Mato 
Alto, sempre participa. Neste 
ano, o foco foi encontrar rou-
pas para o neto Ariel Garcia, 
de seis anos. “É muito bom 
contar com estas doações, 
pois assim podemos aquecer 
as crianças”, avalia. Assim 
como retira peças, Ana Dora-
ci também doa. “Quando não 
serve mais ou não estamos 
mais usando, doamos. É uma 
troca”, acrescenta.

Também com o pensamen-
to voltado principalmente 
para as crianças da família, 
a jovem de 18 anos, Paola 
Robaldo procurou e encon-
trou peças para a filha de 
quatro anos e para a sobrinha 
de três anos. Apesar de ser 
mais difícil encontrar roupas 
quentes para os pequeninos, 
a moradora de Linha Fundi-
nho não desiste de encontrar 
agasalhos que tornarão o 

inverno mais aquecido.
Paola também separou 

roupas para o marido Gui-
lherme e a mãe Teresinha. 
“Ajuda bastante a distribui-
ção. Não teria condições de 
comprar, pois só meu mari-
do trabalha”, relata. Este é 
o segundo ano que a jovem 
usufrui das doações e enal-
tece a iniciativa que torna os 
dias mais frios, um tanto mais 
quentes.

Durante a coleta foram arre-
cadas cerca de 10 mil peças, 
entre roupas, calçados, cober-
tores e colchões, que benefi-
ciaram 90 famílias, num total 
de 230 pessoas, conforme 
Flávio Eichelberger, um dos 
voluntários da ação. Esta é a 
13ª edição da campanha. 
Para o próximo ano, o objetivo 
é envolver a comunidade de Li-
nha Fundinho na organização 
e possivelmente contar com 
dois pontos de distribuição: 
um em Linha Henrique D’Ávila 
e outro em Linha Fundinho. As 
sobras de roupas serão repas-
sadas para a Prefeitura.
Além dos agasalhos, os volun-
tários recolheram 30 quilos de 
alimentos não perecíveis, que 
vão ser repassados para sete 
famílias carentes.Ana Doraci pensou no neto

DOAÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018:
Janeiro: Ivone Bartz (feijão), Ilse Gerhard (café), Liga Feminina 

de Combate ao Câncer (dietas enterais), Comunidade Evangélica/
centro (R$ 380,50), Jorge Machado (hortaliças), Aureo Regert 
(arroz), Sangar Dickel (ovos), Alzemiro de Lara (feijão), Arceline 
de Azevedo (feijão), Irma Bartz (feijão).

Fevereiro: Aureo Regert (arroz), parceria Supermercado Hal-
menchlager e Emater (aipim, batata-doce, alface e produtos de 
limpeza), Evandra Machado (roupas), Wally Dummer (frutas), 
Clarice Griebel (fraldas).

Abril: Comunidade Evangélica/centro (R$ 751), Comunidade 
Evangélica de Linha Andréas (R$ 180), Liga Feminina de Combate 
ao Câncer (dietas enterais, fraldas), Olinda Loebens (panos de pra-
to), Marli Blank (R$ 200), Valéria Tews (feijão), Jair de Vagas (roupas 
infantis), Alberto Pritsch (frutas), Miriam Klinger (arroz e massa).

Maio: ESF de Vila Progresso e Escola Hannemann (alimentos 
não perecíveis e produtos de limpeza), Ivânia Wassen (verduras), 
Waldemar Tornquist (batata-doce), Clair Tornquist (verduras), 
Leci Koops (verduras e frutas), Agropecuária Deufel (sementes de 
hortaliças), Agropecuária Tatsch (mudas de hortaliças), Haroldo 
Genehr (mudas de hortaliças), Daliane Prochnow (sementes de 
hortaliças), Centro Verde (sementes de hortaliças), colaboradores 
do HVC (mantimentos para o preparo do Carreteiro do Bem), Geral-
do Back (carne para o  preparo do Carreteiro do Bem), Supermer-
cado Back (arroz para o Carreteiro do Bem). Importante informar 
que o Carreteiro do Bem resultou numa arrecadação de R$ 2.085.

Junho 01/06 a 18/06: Comunidade Evangélica/centro (R$ 230), 
Gerson Brandt (aipim), Ari Iser (alimentos não perecíveis), Elmira 
Fischborn (lacres de latinhas para troca por cadeira de rodas), Co-
munidade Evangélica/centro (R$ 29), Instituto Sinodal Imigrante 
(190 Kg de alimentos não perecíveis), Grupos de Mulheres Rurais 
de Vera Cruz e Comunidades Sagrada Família e Santa Rita de Cássia  
(45 capas de coberta, através do valor doado de R$ 2.550).

TROCO SOLIDÁRIO
Nos caixas dos supermercados e em algumas farmácias há 

urnas para as doações. Todas as doações são importantes, indepen-
dente do valor, pois contribuem para a manutenção do hospital. 
Sua gentileza gera saúde! Lembre-se: O hospital também é seu. 
Nos dias 12, 13 e 14 de junho, o tesoureiro do Hospital Vera Cruz, 
Gilberto Rech, realizou visita a todos os estabelecimentos comer-
ciais que colaboram com o HVC através do desenvolvimento da 
Campanha Troco Solidário. O valor arrecadado nas urnas, através 
da participação da comunidade, foi de R$ 367,55. Agradecemos 
aos envolvidos!

VALOR APROXIMADO/MÊS DE ALGUMAS DESPESAS
PARA MANTER O HVC FUNCIONANDO COM QUALIDADE
*Informações setor financeiro, 18/06/2018.
Medicamentos: R$ 21.000
Oxigênio: R$ 2.200
Recolhimento de Resíduos: R$ 1.800
Cozinha/Copa: R$ 4.500
Higienização: R$ 2.200
Esterilização de materiais: R$ 1.300
Hotelaria: R$ 800
Lavanderia: R$ 1.400
Energia Elétrica: R$ 12.000
Manutenção Predial: R$ 1.800
Telefone: R$ 1.500
Manutenção Técnica/Equipamentos: R$ 1.600
Todas as pessoas que realizam doações e contribuem com o 

desenvolvimento do Hospital Vera Cruz precisam estar informadas 
dos valores necessários para o bom funcionamento da instituição. 
Isso chamamos de transparência. Se ajudo, preciso estar ciente 
do custo para se manter um hospital. Primeiro para mantê-lo, 
depois para desenvolvê-lo. São dois pontos diferentes, mas que 
se complementam. Primeiro - precisamos manter: estrutura, 
médicos, colaboradores, equipamentos, materiais, medicamen-
tos. Uma vez mantido e em pleno funcionamento, é necessário 
planejamento e fortalecimento das parcerias para desenvolver 
os serviços e a instituição. O Hospital Vera Cruz é da comunidade. 
Logo, as pessoas que desejarem alguma informação específica 
sobre a instituição hospitalar ainda não divulgada neste espaço 
estão convidadas a visitarem o hospital. Sugestões de melhorias 
são sempre bem-vindas. 


