
Famílias carentes 
recebem agasalhos
Após recolhimento 
de cerca de oito mil 
doações, beneficiados 
fizeram escolha das 
peças na terça e
na quarta-feira

Cerca de 350 famílias são beneficiadas com a campanha
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O e n g a j a m e n t o  d e 
quem trabalha para 
que a Campanha 

do Agasalho aconteça, bem 
como da comunidade vera-
cruzense, que se solidariza 
e doa roupas, calçados e co-
bertores, contribui para que 
cerca de 350 famílias carentes 
possam se aquecer quando o 
termômetro marcar as baixas 
temperaturas. Neste ano, 
após escolherem peças para 
toda a família, na distribuição 
realizada nos dias 21 e 22 de 
maio, no Ginásio Segefredo 
Werner, o Guidão, Lurdes da 
Siqueira, Cirlete Rodrigues e 
Maria Aparecida da Silva têm 
a certeza de que vão ter um 
inverno mais aquecido. 

 Com duas sacolas cheias 
em mãos, Lurdes, 61 anos, 
moradora do bairro São Fran-
cisco, separou blusas, casacos 
e moletons para os filhos, 
genros, netos e bisnetos. “Es-
tou feliz em poder levar essas 
peças para minha família, 
principalmente para as crian-
ças que precisam ir para a 
escola aquecidas”, comemo-
ra. Segundo a coordenadora 
da Secretaria de Assistência 
Social, Gabriela Ferreira, ge-
ralmente essas peças são as 
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HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
O dia 5 de maio foi 

definido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
como dia mundial de hi-
giene das mãos. A cada 
ano, milhões de pacientes, 
em todo o mundo, são 
afetados por infecções 
relacionadas à má higie-
ne. Os micro-organismos 
resistentes podem ser 
transferidos ao paciente 
por meio das mãos dos 
profissionais de saúde. Assim, a higiene é a principal 
ação para reduzir a transmissão de infecções e micror-
ganismos resistentes, consistindo em uma das medidas 
essenciais para a prevenção, promovendo a segurança 
de pacientes, profissionais e usuários dos serviços de 
saúde.

Para falar sobre o assunto, o Arauto Saúde desta 
semana entrevista a enfermeira Talita Rocha de Morais, 
que coordena o projeto de higienização das mãos na 
Clínica Saint Gallen. “O objetivo é conscientizar os pro-
fissionais de saúde de que devem lavar bem as mãos. 
É fundamental em um ambiente hospitalar, clínicas ou 
laboratórios, que se tenha uma pia com água corrente, 
sabonete líquido e o álcool gel. No entanto, é necessário 
lembrar que o lavar as mãos com água é mais eficaz, 
porque acaba com a sujeira e com as bactérias. Já o 
álcool gel deve ser em casos quando o profissional não 
consegue utilizar a água, pois o mesmo acaba com as 
bactérias, mas não com toda a sujeira”, diz.

Ela lembra que esses procedimentos são pensados 
no cuidado com o próximo, com o paciente. “Principal-
mente agora, que é época de H1N1, uma das formas de 
prevenir é lavando bem as mãos. Para a população é 
mais importante ainda, porque ela circula em ambientes 
e é disseminadora. Por isso, ao visitar um enfermo, lave 
a mão, pois garante segurança para o paciente e para 
quem visita”, frisa.

Ato simples
A OMS estabeleceu o dia 5 para lembrar a importân-

cia deste ato simples. Também diz que a lavagem deve 
ser feita em cinco momentos: antes do contato com o 
paciente, antes de algum procedimento, após exposição 
com fluídos corporais, após contato com o paciente, e 
após contato a lugares próximos ao paciente.

Oito passos para lavar as mãos corretamente: passe 
sabonete e água limpa nas mãos; esfregue a palma 
de cada mão; esfregue a ponta dos dedos na palma 
da outra mão; esfregue entre os dedos de cada mão; 
esfregue o polegar de cada mão; lave o dorso de cada 
mão; lave os punhos de ambas as mãos; seque com 
uma toalha limpa ou papel toalha.
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Lurdes esteve no Guidão

menos doadas. “Neste ano, a 
arrecadação das roupas infan-
tis surpreendeu. Recebemos 
um grande volume dessas 
doações”, frisa. Superando 
o montante recolhido no ano 
passado, o presidente do 
Rotary Club Vera Cruz, Ivan 
Marx, revela que foram doa-
das cerca de oito mil peças na 
campanha.

PROCURA INTENSA
Desde a manhã de terça-

feira, quando teve início a 
distribuição de agasalhos, a 
movimentação foi grande no 
Guidão, segundo Gabriela. 
Maria Aparecida, 47 anos, 
moradora do bairro Boa Vista, 
não foi sozinha escolher as pe-
ças, levou os filhos e os netos 
com ela. “É a primeira vez que 
venho. Essa ajuda vai fazer 
muita diferença na minha 
família, tanto para os adultos 
como para as crianças”, conta.

Devido à grande demanda, 
as voluntárias explicam que 
os calçados foram os itens 
que saíram mais rapidamen-
te. “Estamos repondo cons-

As famílias carentes 
também podem retirar 
agasalhos nas feiras 
semanais. De junho a 
setembro deste ano, elas 
vão acontecer todas as 
segundas-feiras, a partir 
das 13h30min, na antiga 
Central de Alimentação, no 
subsolo da Secretaria de 
Agricultura, com entrada 
pela lateral da Emater.

MAIS FEIRAS

Não só roupas e calçados, 
mas cobertores, carrinho e 
até chiqueirinho de bebê es-
tiveram entre as doações re-
colhidas pela Campanha do 
Agasalho. Segundo as volun-
tárias, que auxiliaram na dis-
tribuição dos donativos, os 
cobertores foram colocados 
à disposição dos beneficiados 
em dois momentos, durante 
a passagem das famílias do 

interior e depois daquelas 
dos bairros, para que todos 
tivessem a chance de levar 
um item para casa.

A assistente social explica 
que o carrinho e o chiqueiri-
nho de bebê serão repassa-
dos às famílias inscritas no 
programa Primeira Infância 
Melhor, conforme as visita-
doras identificarem quem 
precisa dessa doação.

tantemente os calçados. As 
famílias têm procurado muito 
por tênis para os pequenos”, 
avalia Nilda Silva.  Cirlete, 48 
anos, que frequenta a feira de 
distribuição há muitos anos, 
conta que as doações sempre 
ajudaram sua família, desde 
que seus filhos eram peque-
nos. Na terça-feira, acompa-
nhada da filha Eduarda, 20 
anos, escolheu entre os itens 
calçados para elas e para a 
neta. 


