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No aniversário dela, 
o presente foi aos bichinhos

Ela podia ter pedido um acessório, um cosmético, um calçado, ser 
surpreendida por flores ou um passeio diferente. Afinal, no aniversário, 
data esperada por tanta gente, é comum receber um pacote enfeitado 
junto com o abraço apertado. Mas a lojista Juliana Rieck quis comemorar 
a chegada dos 33 anos, no dia 25 de novembro, fazendo o bem. Para ela, 
queria a presença dos amigos e familiares em um fim de tarde de descon-
tração. Já para seus convidados, o convite a presentear uma causa nobre: 
o Abrigo São Francisco de Assis (ASFA), que concentra mais de 300 cães e 
gatos abandonados em Santa Cruz. “A gente tem o que precisa para ser 
feliz. Nunca passei fome ou necessidade”, refletiu ela, que há dois anos 
resolveu apostar nesta  proposta de aniversário diferente, solidário.

Juliana arrecadou brinquedos e fez o Natal das crianças que frequentam 
o CRAS/Cearca ser especial. Com direito a lanche e Papai Noel, ela mobili-
zou a família e os amigos. “Nunca tinha ido lá, foi lindo”, disse, sensibilizada 
com o gesto. Neste ano, novamente ela resolveu fazer algo diferente 
para festejar a troca de idade. Uniu o amor que tem pelos bichinhos com 
a vontade de ajudar a quem precisa. Ao saber da realidade enfrentada 
pelo Abrigo São Francisco de Assis, resolveu abraçar a causa e recebeu 
todo apoio de seus convidados, que encheram de sacos de ração, massa 
e arroz - itens pedidos para doação - a sala da casa da família Rieck. “Eu 
fico sensibilizada com tantas histórias de abandono e maus tratos vistas 
diariamente com os animais. O presente para eles me fez mais feliz, mais 
do que algo material para mim. É saber que estou fazendo o bem a quem 
precisa, é indefeso e tanto já sofreu”, arremata Juliana.

Ao entregar os alimentos no Abrigo São Francisco de Assis, 130 quilos 
arrecadados na festa de aniversário, a realidade veio à tona, com mais força 

ainda. São os cãezinhos que chegam ao encontro do visitante, pedindo 
colo, carinho. Quem sabe um novo lar, uma adoção responsável, enfim. 
“Fica o sentimento de que podemos fazer muito mais o tempo todo. Só 
basta querer. Nós somos tão capazes de tudo. Só precisamos ter em nós 
o sentimento de compaixão para que ela nos guie a ajudar quem tanto 
precisa. Se cada um de nós fizesse só um pouquinho por cada um que 
precisa de nossa ajuda, teríamos um mundo muito melhor”, reflete, após 
conhecer o abrigo e fazer a entrega da doação, no entardecer do dia 11 
de dezembro.

A entidade sem fins lucrativos, como todas que se dedicam a fazer o 
bem, tem necessidades. Além do alimento para os animais abandonados, 
existe a carência de produtos de limpeza, jornais, alguns remédios e, quan-
do se aproxima o inverno, cobertores. A presidente da ONG, Fátima Garcia, 
enumera as necessidades: ração para filhotes, arroz para cachorro, massa, 
produto de limpeza como água sanitária, sabão em pó, vassoura, saco 
de lixo. Sem contar que doações em dinheiro ajudam a pagar castrações, 
combustível, gás, remédios. O que chama a atenção da coordenadora do 
abrigo é o volume de abandonos, em muitos casos, da fêmea prenha, 
prestes a parir os filhotes. “As pessoas simplesmente não querem mais e 
descartam, não se dão o trabalho de deixar aqui no abrigo, simplesmente 
largam na rua. Chego a recolher de três a quatro animais abandonados 
toda semana”, frisa ela. Quando ocorre a adoção, Fátima faz questão de 
acompanhar de perto as condições do local que vai abrigar o bichinho, para 
que seja uma doação consciente e responsável. E para que, finalmente, o 
animalzinho ganhe uma família definitiva, que vai proteger, cuidar e dar 
amor. É só o que eles querem.


