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De lacre em lacre,
litrões de bondade

Há mais ou menos 18 anos, seu Arnaldo Mueller, mais conhecido 
como Naldo, morador de Linha Henrique D’Ávila, resolveu pescar 
na prainha da Coxilha Mandelli. Mas não deu para botar o caniço na 
água, era só latinha e garrafa pet boiando, muito lixo carregado das 
enchentes e que se acumulara por lá. Naquele dia, parece que peixe 
não deu, mas que seu Naldo pescou um tanto de latinha, isso pescou. 
Desde então, ele encontrou uma espécie de hobby que faz bem para o 
meio ambiente e tem um destino: ajudar os pacientes atendidos pela 
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Vera Cruz, que por si só é um 
dos principais exemplos de generosidade do município.

Se enxerga alguma latinha pelo chão, na valeta, na praça, seu 
Naldo não se intimida, não se envergonha. Abaixa-se e pega. Os 
vizinhos e amigos já conhecem este trabalho social e tratam de 
ajudar, direcionando o material consumido e que seria descartado. 
Os lacres e as tampas de garrafas pet são armazenados e, ao atingir 
bom volume, o vera-cruzense faz a entrega na sede da Liga, junto 
ao Hospital Vera Cruz. O material, explica a presidente, Marilise Iser, 
é vendido e a renda ajuda nas despesas. É simples a forma de ajudar 
e todos podem fazer. “Deixa de ir para natureza e para nós ajuda. 
Imagina 18 anos... é uma vida ajudando a Liga. Isso quase ninguém 
faz”, exclama ela.

É justamente o desejo de ajudar que motiva Naldo a continuar. 
Aos 74 anos, o aposentado chega a juntar cerca de oito litrões por 
ano, em que cabem aproximadamente 3.850 lacres de alumínio em 
cada, ele já contou. “Como é bom ajudar os outros, sem nem saber a 
quem. Se cada um pensasse um pouco mais no outro, as coisas seriam 
bem melhores”, frisa ele, com a certeza de estar fazendo a sua parte.


