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Na panela, porções
generosas de amor

Há pelo menos 38 anos Vera Soares trabalha com 
comida. Se no início suava de nervoso e ansiedade ao se 
deparar com um evento para centenas de pessoas, com 
o passar do tempo encarou com diversão, bom humor 
e puro prazer. A ajuda na cozinha em festividades nas 
comunidades a levou a migrar do serviço de limpeza, na 
Verafumos, para a cozinha, de onde só saiu depois de 24 
anos de trabalho, já na Alliance One, onde se aposentou.  
Vera se dedicava à coordenação das cozinhas em eventos 
paralelamente ao emprego, e depois de se aposentar,  
colocar o seu tempero nos pratos e organizar refeições em 
festas passou a ser o seu ofício para complementar a renda.

Mas desde sempre, Vera tratou não apenas de ali-
mentar o corpo, mas alimentar o espírito, promovendo 
a doação. Em quermesses das comunidades Católica e 
Evangélica, por exemplo, ela perdeu as contas de quantas 
vezes cozinhou sem cobrar nenhum tostão, pelo simples 
prazer de fazer o bem. Junto ao Lar dos Idosos, localizado 
em Rincão da Serra, assim como em eventos do Hospital e 
da Liga Feminina de Combate ao Câncer, falou em cozinha, 
lá está Vera Soares com seu trabalho voluntário. Ela sabe o 
esforço que as entidades fazem para manter seus serviços 
e atender seus públicos. É a forma que tem de colaborar 
com cada causa  fazendo aquilo que ama. E Vera sabe que 
o tempero da solidariedade dá um sabor todo especial. 
“Deus me ajuda. A gente se doa e é recompensado, me 
sinto muito feliz”, frisa ela. Na cozinha, nos eventos par-
ticulares e nas causas sociais em que coordena o preparo 
sem cobrar qualquer pagamento - inclusive, cativando 
mais voluntários - a vera-cruzense revela o segredinho 
que não está em nenhum livro de receitas: é trabalhar com 
amor. Vera entra na cozinha e se transforma. Os problemas 
vão embora e a risada toma conta. Alguém duvida que a 
comida fica muito mais saborosa? Pode repetir.


