
GERAL04 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
5 DE NOVEMBRO DE 2019

Onde procurar ajuda?

Luci e Darci perderam 
tudo em incêndios. 
Mas, em poucos dias, 
viram a tragédia 
dar lugar a uma 
rede de doações

Cinco dias após incêndio, Luci já angariou quase toda mobília e utensílios para a casa

EM VERA CRUZ

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Darci Azeredo, 58 anos, 
e Luci Inês Sehnem, 
43, não se conhecem, 

mas compartilham da mesma 
tragédia: eles tiveram suas 
casas completamente destruí-
das após incêndios ocorridos 
há poucos dias. Mais do que 
tristeza à família, os episódios 
geraram uma rede de solida-
riedade em Vera Cruz - onde 
moram - que começou a se 
formar poucas horas depois 
dos sinistros atingirem as 
residências. Hoje, cinco dias 
após perder tudo, Luci já 
recebeu doações de quase 
todos os móveis da casa, além 
de roupas e utensílios. Darci, 
que viu sua vida desmoronar 
em 23 de outubro, começou a 
reerguer a nova casa no fim 
de semana, após ajuda da 
comunidade. 

Quando viu o pai perder 
tudo o que levou anos para 
construir, em Linha Andréas, 
Vanessa Mendes, 23 anos, 
correu para as redes sociais 
para pedir doações. O que 
ela não imaginava é que 
tão rápido a postagem fosse 
feita, as mensagens de ajuda 
começariam a chegar. “Na 
sexta [dia 25] de tardezinha, 
tínhamos os lugares mapea-
dos onde iríamos buscar as 
coisas, com nome das ruas e 
o que cada pessoa ia doar, pra 
não pegar coisas repetidas”, 
conta Vanessa. Em poucos 
dias, ela, a irmã Andressa e 
alguns parentes conseguiram 
angariar móveis e utensílios 
para a casa de Darci. “Foi 
muito lindo ver as pessoas 
mobilizadas para ajudar o 
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Após o caos, a solidariedade
DIA DE CAMPO
Nesta quarta-feira, 6 de 
novembro, será realiza-
do um dia de campo 
para apicultores, das 
14 às 16h30min, na pro-
priedade de Luis Stoel-
ben, na Travessa Becker, 
Vera Cruz. Na ocasião 
será tratado sobre ali-
mentação de enxames 
e limpeza de caixas e 
materiais. 

FEIRA DO PEIXE
A Feira do Peixe de 
Vera Cruz será nesta 
quinta-feira, dia 7, das 8 
às 19 horas, sem fechar 
ao meio-dia, no Espaço 
do Produtor Rural (Fei-
rão Rural). Encomendas 
com Valmor pelo tele-
fone (51) 99902-6295 e 
com Fabiana pelo tele-
fone (51) 99755-7049.

PAINEL DE DEBATES
A Escola Hanemann, 
de Vila Progresso, Vera 
Cruz, convida pais e fa-
miliares para participar 
nesta quinta-feira, dia 
7, às 19h30min, do pri-
meiro Painel de Debates 
com o tema #Educação: 
comunidade unida pelo 
Progresso! A presença 
deve ser confirmada até 
hoje, pelo telefone (51) 
3798-6054. 

SOCIEDADE
A Sociedade Mista Uni-
dos de Entre Rios con-
vida para seu encontro 
de Sociedades neste 
domingo, dia 10, com 
início às 14 horas, com 
recepção as Socieda-
des. Logo após, festa 
com duas bandas: Cia 
da Festa e Destinu’s, 
com sete horas de baile. 
O encontro será no gi-
násio da localidade.

SOCIEDADES
Os presidentes das so-
ciedades Primavera Au-
gusta Vitória, Sempre 
Avante, Bolão União e 
Victória avisam os só-
cios que no domingo, 
dia 10, vão para Entre 
Rios. O ônibus sairá às 
12 horas, de Vera Cruz, 
passando pela Cipriano 
- fim da linha - Nacional, 
Linha Número Um, caixa 
d’água, praça Tia Elídia, 
até a festa.

AVISOS

Para reconstruir a casa, 
Luci precisa de materiais 
como saco de areia e de 
cimento, telhas de fibroci-
mento (Brasilit), madeira, 
pregos, lajotas, aberturas, 
portas, entre outros. A co-
munidade pode contribuir 
doando, ainda, cadeiras de 
mesa e de praia ou sofá. 
Luci calça 37 e veste calça 
40/42 e blusa M; Jackson 
calça 41/42 e veste cal-
ça 38 e camiseta M. Para 
ajudar, o contato pode 
ser feito pelo telefone (51) 
98464-4349, com Luci. 

Darci ainda precisa de 
materiais para finalizar a 
construção de sua casa, 
como aberturas, Brasilit e 
telhas. Ele calça tamanho 
42, veste calça 42 e cami-
seta M ou G. Para ajudar, o 
contato é pelo telefone (51) 
99573-0537, com Vanessa. 

COMO AJUDAR

Quando tragédias aconte-
cem e famílias como de Luci 
e Darci perdem casa, móveis, 
documentos e ficam sem ali-
mentos, a orientação é procu-
rar a Secretaria de Desenvol-
vimento Social do município. 
Segundo a coordenadora 
da pasta, Gabriela Ferreira, 
é oferecida toda assistência 
necessária. “Doamos cesta 
básica, roupas, ficamos a 
par de tudo o que precisam 

e mantemos o acompanha-
mento das necessidades da 
família”, revela. Entre as 
perdas, em muitos casos de 
incêndio ou enchente, está a 
documentação. Dessa forma, 
Gabriela explica que a Secre-
taria oferece orientação para 
as pessoas refazerem seus 
documentos e, caso elas se 
enquadrem na situação de 
baixa renda, ganham isenção 
no pagamento das taxas.  

pai. Admiro muito todos 
eles”, diz Vanessa.

Entre as mobilizações, a 
equipe da gincana de Ferraz, 
BO1, da qual Vanessa parti-
cipa, realiza uma campanha 
para continuar angariando 
doações. “Publicamos nas 
redes sociais da equipe, fala-
mos com conhecidos e muitas 
pessoas entraram em contato 
conosco”, explica a integrante 
Karine Herber. Ela conta que 
já foram doadas algumas 
roupas, alimentos, jogos de 
cama e lençol e que estão em 
busca de alguns móveis que a 
família ainda necessita. 

Darci, que vivia sozinho na 
casa que o sinistro consumiu, 
hoje mora com um parente. 
A construção da nova casa 
iniciou no fim de semana, 
o que tem dado ainda mais 
esperança a ele. “O pai vai 
trabalhar todos os dias na 
mineração e está seguindo em 
frente. Agora, só pensa em er-
guer a casa”, revela Vanessa.

RÁPIDA REAÇÃO
Em 31 de outubro, Luci 

viu a casa em que morava 
com o filho, Jackson Luan dos 
Santos, 15 anos, ir completa-
mente ao chão. O cenário de 

destruição em poucos dias 
deu lugar a vários móveis, 
eletrodomésticos, utensílios 
de cozinha, roupas, mate-
riais de higiene e de limpeza, 
que preenchem o galpão de 
fumo, na propriedade em 
Linha Fundinho. Desde o 
sinistro, Luci recebeu inú-
meras ligações de pessoas se 
solidarizando com sua perda. 
“Me sinto muito feliz e emo-
cionada com tanto carinho 
das pessoas, das conhecidas 
e também das que nem co-
nheço”, conta.

Para ajudar na construção 
da casa, vizinhos e amigos de 
Luci estão organizando uma 
rifa, no valor de R$ 5. Além 
disso, um jantar será realiza-
do no dia 30 de novembro, 
a partir das 20 horas, na Co-
munidade Nossa Senhora do 
Rosário, em Linha Fundinho. 
O ingresso para adulto será 
R$ 18 e para crianças, de sete 
a 12 anos, R$ 10.


