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Um Natal de muita solidariedade
O Natal passou. Teve quem 

celebrou entre amigos, com a famí-
lia, quem quis fi car sozinho. Teve 
aqueles que puderam aproveitar 
uma ceia farta, outros contaram 
com a solidariedade para colocar 
alimento na mesa. Aliás, o espírito 
do bem dá o tom neste fi m de ano. 
Foram inúmeras as iniciativas de 
empresas, de entidades, de pessoas 
comuns. Cada uma, em sua parti-
cularidade, fez a diferença.

Na tarde de sábado, dia 22, mais 
uma vez a Juventude Evangélica 
de Ferraz (JELA) distribui brin-
quedos e bolachas às famílias da 
localidade e do entorno. Foram 250 
brinquedos novos e 250 usados, 
além de 700 pacotes de bolachas. 
O protagonista desta edição, além 
do espírito de generosidade, foi 
o pequeno Murilo, que completa 
quatro anos hoje. Filho do Celson 
e da Morgana Reinicke, casal en-
volvido na organização, ele vestia 

as roupas do Noel e esbanjava 
carisma, abraços e desejos de um 
feliz Natal. Fez a alegria de quem 
o recebeu.

Mas Murilo entregou presentes 
e bolachas em uma das caravanas 
do JELA. Ao todo, cinco veículos - 
quatro camionetas e um caminhão 
- fi zeram o roteiro por Andréas, 
Dona Josefa, Linha Borges de 
Medeiros, Entrada da Rapadura 
e arredores. Foram incontáveis 
as vezes que cada um parou para 
entregar os mimos e desejar boas 
festas. Quem decidiu auxiliar nesta 
edição e enfrentar o calor dentro da 
roupa do bom velhinho foi Francis 
Morsch. O sol, combinado à alta 
temperatura do fim de semana, 
não o impediu de fazer o bem. “O 
que é gratifi cante é poder alegrar a 
vida das pessoas, principalmente 
daquelas que passam o ano todo 
pensando em trabalho, enfrentan-
do o sol na lavoura. Sei o tanto que 

é difícil a vida no campo”, cita ele, 
que se pudesse fazer um pedido 
ao Papai Noel de verdade, queria 
uma vida melhor a quem mora no 
interior.

Também pela zona rural de Vera 
Cruz, a Juventude Evangélica de 
Ferraz distribuiu sorrisos e pre-
sentes no último fi m de semana. 
Ao todo, foram 550 pacotes de 
bolachas recheadas, 500 garrafi-
nhas de suco, 300 brinquedos, 150 
presentes variados para adultos, 
especialmente aos idosos, e mais 
de 20 quilos de balas entregues. O 
roteiro contemplou Alto Ferraz, as 
antigas escolas São Jacó e São João, 
e toda a extensão de Ferraz, até o 
trevo com a RSC-287. 

Já na parte sul do município, 
entre as ações, o Natal Laranja, 
promovido pela equipe Los Refu-
gos. 58 crianças de Linha Tapera 
tiveram um dia diferente, com dis-
tribuição de lanches e presentes, no 

pavilhão ao lado da Escola Profes-
sor Henrique Cândido Pritsch. Em 
parceria com o Sopão das Marias e 
as agentes de saúde, foram identifi -
cadas crianças a serem contempla-
das com os mimos. Contribuíram 
com doações integrantes da equipe, 
amigos, empresas e cooperativa.

MAIS DO SOPÃO DAS MARIAS
O fi m de ano foi recheado para 

as famílias atendidas pelo Sopão 
das Marias. No sábado à noite, a 
entidade fez a tradicional confra-
ternização de Natal, com cachor-
ro-quente, refrigerante e sorvete. 
Cada criança ainda recebeu um 
presente, doado pelos padrinhos 
que adotaram as bolinhas do pi-
nheiro de Natal do Sopão, colocado 
na loja Lersch. As famílias cadas-
tradas também ganharam cestas 
básicas, itens de higiene e fraldas 
descartáveis. Todas as doações 
foram possíveis graças à ajuda dos 
padrinhos.
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Ação em Ferraz

Ação em Andréas

Ação em Lª Tapera

Ação no Sopão


