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Vizinho relata 
momentos de tensão 
ao prestar socorro à 
mulher em chamas, 
após explosão de 
lareira, no sábado

Alguns cuidados são importantes ao manusear lareiras
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Me ajuda, pelo amor 
de Deus, me ajuda, 

estou com muita dor

JULIANE GONÇALVES
vítima

HOSPITAL VERA CRUZ em 29/07/2019
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Angústia jamais esquecida EMATER
Na quarta-feira, dia 31, 
haverá reunião no Grupo 
de Mulheres de Andréas, 
em Vera Cruz, às 14 ho-
ras, no ginásio.

SINDICATO
No domingo, dia 28, o 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera 
Cruz completou 56 anos. 
Para comemorar, nesta 
quarta-feira, dia 31, a en-
tidade realiza festa em 
frente à sede, a partir das 
8h30min. Além de ex-
positores com produtos 
nas linhas de sementes, 
rações, máquinas e equi-
pamentos, bem como 
colchões, haverá orien-
tações técnicas aos agri-
cultores, palestra com a 
doutora Jane Berwanger. 

AMAMENTAÇÃO
Em agosto ocorre a Se-
mana do Aleitamento 
Materno. Em Vera Cruz 
haverá ações, iniciando 
na manhã desta quinta-
feira, dia 1º, no Espaço 
Mamãe Criança. Haverá 
sala de espera com ati-
vidade física, roda de 
conversa, orientação so-
bre os benefícios para 
mãe e bebê, técnicas de 
amamentação, ordenha, 
estimulação da produ-
ção de leite, além de 
oferecimento de chás 
e brindes. As ações se 
repetem na sexta, dia 2 
e nos dias 5, 6 e 7.

JOGO
A diretoria da Sociedade 
Mista Unidas do Centro 
Ecumênico de Linha Sí-
tio avisa seus sócios que 
haverá jogo no sába-
do, dia 3, com início às 
13h30min.

JOGO DE BOLÃO
A Diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante, de 
Linha Dona Josefa, con-
vida seus sócios para o 
jogo de bolão, no dia 3, 
na Sede Comunitária 7 
de Junho, às 13h30min.

SOCIEDADES
As Sociedades Mista 
Unidos e a Victória avi-
sam que domingo, dia 
4, irão para a festa em 
Linha Andréas. Saída do 
ônibus às 12h30min de 
Entre Rios, passando nos 
lugares de costume. 

AVISOS

“Escutei uns gritos, que 
pareciam de uma mu-
lher. Quando olhei pela 

porta, vi ela gritando ‘me 
ajuda, por favor, me ajuda’, 
em seguida olhei de novo, aí 
eu vi que ela estava pegando 
fogo. Saí correndo na direção 
dela na mesma hora”. O relato 
é de um vizinho - que prefere 
se manter no anonimato - de 
Juliane Gonçalves, 40 anos, 
que ficou com o corpo em 
chamas, após a explosão de 
uma lareira ecológica. O caso 
aconteceu em Vera Cruz, no 
sábado, dia 27, na rua José 
Delmar Sehnem e, segundo 
os bombeiros, a mulher se 
queimou quando foi repor o 
combustível na lareira, que 
estava ficando sem o produto.

Era para ser 
uma noite tran-
quila. Na com-
panhia da espo-
sa e da filha, ele 
iria tomar um 
chimarrão e cur-
tir em família. 
Mas os momen-
tos de tensão co-
meçaram quando escutou um 
estouro, semelhante ao de 
um botijão de gás explodin-
do. “Não era um estouro de 
algo caindo no chão, era algo 
maior”, conta o vizinho de 
Juliane. Na sequência, ouviu 
os gritos da professora e saiu 
para prestar o socorro a ela. 
“Fico imaginando se a Juliane 
tivesse ficado dentro de casa 
e não conseguisse pedir por 
ajuda, ela poderia não ter sido 
encontrada”, conta.

Para apagar as chamas, que 
atingiram o corpo da educado-
ra, o vizinho usou as roupas 
dela. As queimaduras em suas 
mãos revelam a ajuda que 
prestou à mulher.  “Na hora 
só consegui prestar atenção 
nela e tentar ajudar, não sabia 
o que fazer, mas no momen-
to comecei a agir de forma 

involuntária”, 
explica.

Naquele mo-
mento, enquan-
to era socorrida, 
ainda na rua, a 
preocupação de 
Juliane também 
foi com as duas 
crianças que es-

tavam em casa com ela, um 
deles, seu filho, pois a residên-
cia poderia estar em chamas. 
“Ela pedia por ajuda e dizia 
pra mim: estou com duas 
crianças em casa. Quando me 
dei por conta, outro vizinho 
já apareceu e foi atender as 
crianças”, revela o homem 
que ajudou Juliane. Da rua, era 
possível ver a fumaça saindo 
de dentro da residência, pois 
a explosão incendiou também 

o sofá e o tapete da casa, de  
acordo com os bombeiros.

 ATÉ O HOSPITAL
 Com a ajuda de um mo-

toqueiro, que passou no mo-
mento por ali, o vizinho con-
seguiu colocá-la no seu carro, 
levando-a ao Hospital Vera 
Cruz. O caminho até a casa 
de saúde, que durou alguns 
minutos, pareceu muito mais 
longo, pois o movimento na 
rua estava intenso e no banco 
de trás, Juliane implorava: 
“me ajuda, pelo amor de Deus, 
me ajuda, estou com muita 
dor”. O homem conversava 
com ela a todo momento e 
pedia: “calma Juliane, a gente 
tá chegando, calma, vai dar 
tudo certo”, relembra. 

ESTADO DE SAÚDE
Segundo a assessoria de 

imprensa do Hospital Cristo 
Redentor, de Porto Alegre, 
referência em assistência a 
queimaduras, Juliane teve 80% 
do corpo queimado. Após re-
ceber o primeiro atendimento 
no Hospital Vera Cruz, ela 
chegou a ser transferida para 

CUIDADOS COM A
LAREIRA ECOLÓGICA
Na hora de comprar e 

manusear a lareira eco-
lógica, alguns cuidados 
devem ser observados. 
O fabricante Thiago Nu-
nes orienta que é preciso 
ficar atento à qualidade 
do material, para evitar o 
vazamento de álcool e que 
as chamas se espalhem. 
A lareira também preci-
sa conter a proteção com 
manta térmica, que evita 
a propagação do álcool de 
forma rápida. Além disso, 
é preciso seguir à risca a 
quantidade de álcool reco-
mendado para abastecer a 
lareira. E no momento de 
fazer a recarga do álcool 
no utensílio, é necessário 
se certificar de que o fogo 
está totalmente apagado.

o Hospital Santa Cruz, mas, 
ainda na noite de sábado foi 
deslocada para o Hospital 
Cristo Redentor, de Porto 
Alegre. No início da tarde de 
segunda-feira, dia 29, a asses-
soria do hospital informou 
que Juliane segue em estado 
gravíssimo, na UTI.

DICAS DOS BOMBEIROS

Para evitar acidentes: 
| Quando em funciona-
mento, a lareira produz 
dióxido de carbono, sendo 
necessário que seja sempre 
deixado um ponto para 
circulação de ar. 
| Nunca deixe lareira acesa 
sem que haja uma pessoa 
presente.  
| Não deixe materiais infla-

máveis, prateleira e outros 
móveis a menos de um me-
tro de distância da chama.  
| Evite grandes correntes 
de ar no local onde está 
sendo utilizado a lareira, 
pois elas podem causar a 
movimentação repentina 
da chama, espalhando-a 
para outras superfícies 
combustíveis.


