
Sexta tem brechó para ajudar Heitor
Depois de realizar pedágio, grupo de moradores resolveu criar mais uma ação para contribuir com recursos para o menino de Ibarama
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Pedágio arrecadou valor superior a R$ 2 mil em janeiro

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

ame

“
Nós vimos no Facebook 
a história do menino 
e fomos pesquisar 
melhor... Isso em mim 
doeu muito e acredito 
que nas outras também. 
Eu e mais umas do grupo 
temos filhos. Eu tenho 
um menino de quatro 
meses e uma de dois 
anos. E sinceramente 
não sei o que faria no 
lugar dessa mãe e desse 
pai, a gente se coloca no 
lugar deles.”

daniela oliVeira
Coordenadora da ação
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Desde que veio a público, 
a história do menino Heitor 
de Vargas, de seis meses, 
não sensibilizou apenas a 
população de Ibarama, onde 
a família vive. A região toda 
se mobilizou para ajudar a 
criança diagnosticada em 
novembro com uma doença 
rara e degenerativa, a Atrofia 
Muscular Espinhal (AME), 
tipo 1. Heitor necessita de 
quatro doses de um remé-
dio importado, que custa R$ 
364 mil cada. Também são 

necessários dois aparelhos 
para auxiliar na respiração e 
secreção do pulmão que, jun-
tos, têm o valor de R$ 60 mil. 
São muitas as iniciativas que 
têm sido feitas em toda re-
gião para ajudar a arrecadar 
recursos. E, em Vale do Sol, 
um grupo de moradores re-
solveu tomar a dianteira para 
auxiliar. Daniela Oliveira é 
autônoma e tem coordenado 
as ações. A primeira foi um 
pedágio realizado no dia 21 
de janeiro e agora, na sexta-
feira, dia 1º de fevereiro, vai 
ter brechó solidário em frente 
da Secretaria de Assistência 

Social de Vale do Sol.
Já na primeira atividade, o 

pedágio, o valor arrecadado 
e depositado na conta aberta 
para ajudar Heitor foi de R$ 
2.225,30. “Foi bastante gente 
envolvida, quem passava a 
pé ou de bicicleta também 
ajudou”, conta Daniela. O 
pedágio ocorreu na rótula da 
pracinha no centro do Vale e 
reuniu oito voluntários.

BreCHÓ
Agora, os esforços se con-

centram para arrecadar doa-
ções e vender, na sexta-feira, 
das 13h30min às 17h30min. 
A intenção, explica Daniela, 
é ter de tudo, desde roupas 
e calçados a brinquedos, 
bazar, acessórios, perfumes, 
o que vier de doação será 
colocado. Os valores devem 

variar entre R$ 0,50 e R$ 5 
ou até R$ 10, dependendo 
do produto. Na quarta e 
quinta-feira, os voluntários 
devem reunir as doações 
para organizar tudo.

Quer ajudar? Quem tiver 
algo em bom estado para 
doar para o brechó, pode 
entregar na Prefeitura de 
Vale do Sol ou em Faxinal 
de Dentro, pode contatar 
pelo telefone (51) 99892-7388, 
com Daniela. Nesta terça, 
conta ela, alguns voluntários 
devem percorrer Santa Cruz, 
pedindo ajuda em lojas e 
distribuindo caixinha para 
troco solidário. 

Tudo para ajudar a melho-
rar as condições de vida do 
menino Heitor. “Nós vimos 
no Facebook a história do 
menino e fomos pesquisar 
melhor... Isso em mim doeu 
muito e acredito que nas ou-
tras também. Eu e mais umas 
do grupo temos filhos. Eu 
tenho um menino de quatro 

A atrofia muscular espinhal é uma doença genética rara que 
afeta as células nervosas da medula espinhal, responsáveis 
por transmitir os estímulos elétricos do cérebro até aos 
músculos, impedindo, assim, que a pessoa tenha dificuldade 
ou não consiga movimentar os músculos voluntariamente.
Existem vários tipos de atrofia muscular espinhal, 
dependendo do grau de comprometimento dos músculos e 
da idade em que surgem os primeiros sintomas.
O Tipo 1, como é o caso do menino Heitor de Vargas, é uma 
forma grave da doença que pode ser identificada pouco 
tempo após o nascimento, pois afeta o desenvolvimento 
normal do bebê, levando a dificuldade para segurar a cabeça 
ou para ficar sentado de apoio. Além disso, também pode 
existir dificuldade para respirar ou para engolir. Embora 
ainda não exista uma cura para a atrofia muscular, algumas 
formas de tratamento são capazes de reduzir a velocidade de 
evolução da doença e de aliviar os sintomas, melhorando a 
qualidade de vida.

hTTps://www.Tuasaude.cOm/aTrOFia-muscular/

ConTaS Para doaÇÃo
Quem quiser ajudar deposi-
tando diretamente na conta 
em nome de Heitor de Var-
gas, são três possibilidades:

Banco do Brasil 
Agência 0808-7 
CC 28.927-2
CPF 011.170.360-30

Banrisul
Agência 1054
CC 39102736.0-2
CPF 030.873.390-83

Sicredi 
Agência 0403 
CC 59736-8 
CPF 030.873.390-83

IMPERDÍVEL
Madeira beneficiada para casa, 6x8, de R$ 12.300,00 
por R$ 10.300,00. Por poucos dias. Informações com o 
proprietário da Serraria Vera Cruz pelo fone 99996-1013.

· idenTidade
O Departamento de Assistência 
Social de Vale do Sol comunica 
que não haverá atendimento 
para confecção de Carteira de 
Identidade até o dia 6 de fe-
vereiro, pois será emitido um 
novo modelo de documento.

· BloCo de ProdUTor
A Secretaria Municipal de Agri-
cultura de Vale do Sol avisa 
que os agricultores devem 
apresentar o bloco de produtor 
até o dia 15 de março.

· CUrSoS GraTUiToS
O Departamento de Assistência 
Social de Vale do Sol, em par-

ceria com o Senar e Sindicato 
dos Trabalhadores Agricultores 
Familiares, vai oferecer curso 
gratuito de informática básica 
para maiores de 16 anos e 
curso gratuito de introdução 
à costura e transformação de 
peças de vestuário. As ativida-
des de informática vão ocorrer 
nos dias 7 e 8 de março. Já as 
de costura serão de 11 a 14 de 
março. Ambas são na sede do 
Sindicato. As inscrições são gra-
tuitas e devem ser realizadas 
no Departamento de Assistên-
cia Social. As vagas são limita-
das. Mais informações através 
dos telefones (51) 3750 1122 
ou 99847 4693.

· VideiraS do Vale
A abertura oficial da colheita 
da uva nas Videiras do Vale, 
em Linha Herval de Baixo, 
na divisa com o município 
de Herveiras, ocorre na tar-
de desta sexta-feira, dia 1º 
de fevereiro. A partir das 14 
horas, diversas autoridades 
e convidados serão recepcio-
nados no empreendimento. 
Mas diariamente, quem quiser 
aproveitar para conhecer os 
parreirais, fazer um passeio 
diferente e colher a própria 
uva que quiser comprar, já é 
bem-vindo. A propriedade 
já tem recebido dezenas de 
visitantes.

aGenda

meses e uma de dois anos. E 
sinceramente não sei o que 
faria no lugar dessa mãe e 
desse pai. A gente se coloca 
no lugar deles”, frisa Daniela 
Oliveira, sensibilizada com 
a causa e pronta para fazer 
a sua parte, mais uma vez.


