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Casal receberá móveis 
após perder tudo
Incêndio em residência destruiu pertences de Jairo de Oliveira e Margarete 
Endrs, que haviam retornado para Vera Cruz há cerca de duas semanas

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

/ b
O

m
be

ir
O

s

LUCiAnA mAndLer
redacao1@jornalarauto.com.br

hora de recomeçar

Casa mista foi consumida pelo fogo na manhã da última quinta-feira, dia 9 de agosto

Na tentativa de mudar de 
vida, o casal Jairo J. de Oli-
veira, de 55 anos, e Margarete 
Barro Endrs, de 52 anos, havia 
se mudado para Santa Catari-
na, onde residiu por mais de 
quatro anos. Percebendo que 
as dificuldades permaneciam, 
Jairo e Margarete retornaram 
a Vera Cruz. Há cerca de duas 
semanas no município, na ten-
tativa de melhorar da vida, o 
casal foi surpreendido com a 
perda de bens materiais após 
um incêndio na última quinta-
feira, dia 9, na casa mista onde 
estavam morando de favor, na 
localidade de Linha Andréas, 
próximo ao britador. 

O Corpo de Bombeiros 
Misto de Vera Cruz não des-
carta a hipótese de que tenha 
ocorrido um curto circuito. 
Na manhã de sexta-feira, dia 
10, Jairo foi com o amigo e 
proprietário do imóvel, Pedro 
Alves até a corporação para 
receber orientações de como 
proceder após o sinistro. Logo 
após, foram encaminhados 
para o serviço de Assistência 
Social. 

Segundo a coordenadora 
da Secretaria de Assistência 
Social, Gabriela Ferreira, foi 

feito o cadastro do casal, 
que receberá todo o amparo 
necessário até se reestrutu-
rar. “Estaremos repassando 
móveis que diversas pessoas 
entraram em contato e outros 
itens que forem solicitados”, 
adianta.

 Quem puder ajudar o casal 
com doação de roupas, calça-
dos, colchão, cama, roupeiro, 
geladeira, móveis e utensílios 
para cozinha. Para combinar 
a entrega das doações, os 
interessados podem contatar 
pelos telefones (51) 99299-
7261 (Pedro) ou 99139-7295 
(Vera), contatos do casal que 
os abrigaram em sua casa.

Quem puder, também, 
poderá doar madeiras, tijo-
los, telhas. Já que morava de 
favor, Jairo quer reconstruir a 
casa  do amigo que foi consu-
mida pelo fogo. A Secretaria 
de  Assistência Social não 
poderá auxiliar com material 
de construção, pois de acordo 
com Gabriela, o proprietário 
não se enquadra em situação 
de vulnerabilidade social e 
não é residente em Vera Cruz, 
tem renda.

A mOrAdiA
O casal estava morando 

de improviso na casa. Jairo 
trabalha como pedreiro e 
Margarete é cozinheira em 

uma clínica. Quando o si-
nistro ocorreu, Jairo estava 
em Santa Cruz visitando um 
amigo, enquanto sua esposa 
estava trabalhando. Os Bom-
beiros ligaram para Pedro, 
proprietário do imóvel, que 
logo avisou Margarete (que 
trabalha na clínica de sua es-
posa). De imediato Margarete 
ligou para o marido em Santa 
Cruz para contar a má notícia.

“É terrível ouvir isso. Per-
dermos tudo. Meus animais 
de estimação estavam dentro 
(casal de calopsita)”, relata 
emocionado. Além dos pás-
saros, o casal perdeu cama, 
colchão, roupeiro, geladeira, 
móveis da cozinha e utensílios 
domésticos, sofá. “Meus do-
cumentos e laudos de quando 
me acidentei estavam tudo lá 
dentro”, lamenta.

Até que possam se reer-
guer, Jairo e Margarete ga-
nham pouso na cada de 
Pedro, que novamente os 
acolheu. Apesar de estar sen-
do solidário com o amigo, 
Pedro se entristece ao falar 
do acontecido. “A casa tu faz 
de novo, importante que eles 
estão bem. Ele (Jairo) foi em-
bora daqui para melhorar de 
vida e agora perde tudo aqui”, 
diz triste.  “É difícil ver tudo 
queimado”, completa.

meu pai foi um homem simples...
Penso que a grandeza de uma pessoa não deveria estar 

ligada a um possível distanciamento da condição humana 
mesma, ou seja, identificada com dons ou atitudes sobre-hu-
manas, além do nosso modo de existir no mundo. Somos tão 
ou igualmente maiores quanto mais humanamente vivemos, 
preocupados com as coisas e os afazeres da vida dividida, com-
partilhada, aberta com os outros. Viver assim dificilmente nos 
transformará em heróis, mas nos implicará com as genuínas 
prerrogativas da simplicidade própria dos grandes e incorrup-
tíveis desdobramentos existenciais.

Acredito que algumas pessoas compõem com o mundo, se 
colocam de tal modo que parecem atender a uma espécie de 
destinação. É como se ouvissem um clamor próprio e habitas-
sem o mundo em uma proximidade poética. Criam um modo 
de vida incapaz de provocar o que existe, encantando o tempo 
para que a crueza dos dias seja menos estúpida. Meu  pai foi um 
encantador de tempo, soube acolher o passado, o presente o 
futuro, abertos em suas inteirezas, dispondo-se, ouvindo a voz 
da sua própria condição. “Encantar o tempo, é isso que devemos 
fazer a todo instante, laçar a vida e ir segurando no exato limite 
que ela, ao ir se soltando, não nos deixe com a sensação de que 
não somos nada.”

Quanto mais encantamos o tempo, mais contamos histórias, 
pois somente as contamos porque, de alguma forma, nos so-
bramos no tempo. É como se permanecessemos nas pequenas 
coisas, por alguns instantes e pudéssemos narrar uma história 
sobre nós mesmos. Meu pai foi um contador de histórias e todas 
as vezes que nos contava alguma história,  a região da cam-
panha (meu pai era de Caçapava), com suas gentes, campos, 
vidas, era trazida ao nosso encontro e habitávamos, com ele, 
sua infância, sua juventude.

Sabia ler sem a pressa dos “alfabetizados” que devoram 
informações; lia como quem compreende menos a palavra e 
mais o dizer; demorava-se e ao esticar-se no espaço-tempo, 
experimentava a completude de uma vida singular. Da altura 
da minha percepção enviesada, meu pai encantou o tempo para 
entregar a seus filhos uma história menos difícil de ser vivida.

“Meus sonhos estão cá fora do mundo, lugar devido das 
paradas reais, os outros, heróis de carne, homens simples, 
príncipes eventuais...”. 

Bm intercepta entorpecente
rINcÃo da Serra

Quatro pessoas foram 
presas por tráfico de drogas 
na noite de quinta-feira em 
Vera Cruz. Para o êxito da 
ação, policiais tinham a in-
formação de que um veículo 
passaria pelo viaduto da 
RSC-153 com a 287, em Rin-
cão da Serra, transportando 
drogas. Sabendo disso, os 
policiais montaram uma 
barreira no local. Ao per-
ceber que seria abordado, 
o condutor de um Peugeot 
206, de cor branca e placas 
de Canoas, tentou fugir, mas 
foi contido. Dentro do carro 
estavam três homens e uma 
mulher, além do entorpe-
cente apreendido: 1,2 quilo 
de pasta base de cocaína e 
1,3 quilo de crack. A droga 
estava no banco traseiro do 

automóvel, dentro de uma 
mochila. Os quatro ocu-
pantes do Peugeot foram 
levados à Delegacia. O mo-
torista, de 25 anos, assumiu a 
responsabilidade pela droga 
e disse que foi contratado 
para fazer o transporte de 
Santa Cruz para Cachoeira 
do Sul. Ele foi preso em fla-
grante e levado ao Presídio 
Regional de Santa Cruz.

Conforme a Brigada Mili-
tar, essa foi uma das maiores 
apreensões de drogas da 
história vera-cruzense. Par-
ticiparam da ação: Brigada 
Militar e Polícia Civil de 
Vera Cruz, Setor de Inteli-
gência do 23º Batalhão de 
Polícia Militar, Defrec de 
Santa Cruz e Polícia Civil de 
Cachoeira do Sul.


