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Engajamento para aquecer no frio
Campanha do 
Agasalho recolheu 
cerca de oito mil 
peças. Distribuição 
acontece nesta terça 
e quarta, no Guidão

A distribuição dos donativos inicia nesta terça-feira, 
dia 21, no Guidão, das 8 às 11h30min e das 13 horas 
às 16h30min. Pela manhã, as famílias do interior 
poderão fazer a escolha dos agasalhos e, à tarde, os 
moradores dos bairros. Na quarta-feira, dia 22, acon-
tece o inverso. Pela manhã para os bairros e para 
o interior, à tarde. Em torno de 500 famílias serão 
beneficiadas, segundo a assistente social do municí-
pio, Gabriela Ferreira. No primeiro dia, a distribuição 
será limitada a cerca de cinco peças por pessoa da 
família. Na quarta à tarde será mais liberal, no entan-
to, com certo cuidado para não ocorrerem exageros.

Para garantir um inverno mais aquecido a quem precisa, Alcinda ajuda todos os anos
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simoni Kurz é moradora 
de Dona Josefa, interior 
de Vera Cruz. Na tarde 

deste sábado, dia 18, percor-
reu o centro em busca da ca-
ravana da Campanha do Aga-
salho, a fim de doar roupas e 
calçados, já que na localidade 
o recolhimento não acontece. 
Foi no bairro Esmeralda que 
ela ouviu o som convidando 
para doar e encontrou um 
dos veículos que estavam 
realizando a ação.

A moradora do interior do 
município conta que essa foi 
a primeira vez que doou para 
a campanha e se sente feliz 
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Simoni (de azul) veio do interior para entregar donativos Comunidade se engajou

com o ato. “Sempre recebo 
roupas de familiares, porém, 
já tinha peças que não usava 
mais. Então pensei: por que 
não doar ao invés de deixar 
criando mofo no armário?”, 
conta. Além de roupas de 
adultos, Simoni entregou 
sacolas com roupas infantis, 
além de calçados. “Este in-
verno promete ser rigoroso. É 
importante ajudarmos quem 
precisa”, reflete.

Quem também sempre 
contribui para a Campanha 
do Agasalho promovida pelo 
Rotary Club Vera Cruz em 
parceria com Prefeitura Muni-
cipal, é a moradora do bairro 
Esmeralda Alcinda Theisen. 
“A ação é muito boa, pois 
ajuda o próximo e aqueles que 
mais precisam”, avalia. Além 
de roupas infantis e algumas 
peças para adultos, a vera-
cruzense doou um colchão. 
“Ele não é novo, mas ajuda 
a quebrar o galho”, comenta.

Durante toda a tarde de 
sábado, membros do Rotary,  

Interact, Rotaract, Rotary 
Kids e Grupo Escoteiros, 
além de servidoras da Ação 
Social do Município, percor-
reram as principais ruas do 
Centro e também dos bairros 

do município.
Segundo o presidente do 

Rotary, Ivan Marx, foram 
recolhidas cerca de oito mil 
peças. No ano passado, con-
forme um dos organizadores 
e membro do Roraty, Lean-
dro Haas, foram aproximada-

mente sete mil peças.  “Este 
resultado nos dá uma nova 
esperança. Num mundo tão 
tumultuado vemos que tem 
um verdadeiro exército gi-
gantesco do bem. E esse fará 
a verdadeira revolução do 
bem”, enaltece Haas. 


