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O caminhão da solidariedade

Viagem prossegue hoje

Amanhã a repórter Graziela
Delalibera conta a sua
passagem por Curitiba

BOM DIA manda repórter acompanhar a entrega de doações a Santa Catarina; partida ocorreu na manhã de ontem
Fotos: Divulgação/Associação Ser Consciente/Simone Lins

Antes da partida, dois voluntários carregam os caminhões com os galões de água arrecadados durante a campanha

Jovens empilham as cestas com alimentos que também foram conseguidas pela Associação Ser Consciente, entidade que encabeçou a campanha em Sorocaba

Motorista Ivan nos primeiros quilômetros da viagem até Itajaí: “Descobri o que poderia fazer para ajudar essas pessoas”

Graziela Delalibera
Enviada especial a Santa Catarina

Na noite
de segunda-
feira o BOM
DIA decidiu

mandar a repórter Graziela
Delalibera acompanhar a en-
trega de doações às vítimas
das enchentes de Santa Ca-
tarina.

A profissional partiu na
manhã de ontem, ao lado da
repórter fotográfica Simone
Lins. Elas seguiram a Itajaí a
convite da Associação Ser
Consciente, de Sorocaba,
que encabeçou a campanha.

Nos próximos dias, Gra-
ziela vai narrar os aconteci-
mentos mais importantes da
viagem. As informações se-
rão postadas também num
blog no site www.redebom-
d i a . c o m . b r.

A seguir, o relato do pri-
meiro dia da viagem da re-
pórter no “caminhão da so-
l i d a r i e d a d e” :

“Ontem à noite pensei no
que eu poderia fazer para
ajudar essa gente e hoje des-
cobri o que poderia fazer.”
Quem diz é o motorista da
Transportadora Rivabren,
Ivan Carlos Alcolea.

Quando chegou para tra-
balhar, nesta terça-feira, ele
descobriu que levaria um
dos caminhões com doações
de Sorocaba para Santa Ca-
tarina. “O chefe avisou que
não teria comissão. Na hora
concordei, porque é por uma
boa causa.”

Com ele, além de mim,
segue a fotógrafa Simone
Lins. Nossa missão é chegar
a Itajaí, onde o Colégio Sa-
lesiano irá receber arrecada-
ções de um outro caminhão
que partirá ainda nesta noite
de Sorocaba levando tam-
bém o sorocabano Reinaldo
Escamez, que mora na cida-
de. Escamez é responsável
por cerca de mil refeições
servidas à população castiga-
da pelas enchentes.

Ivan levará sua carga para
Joinville e lá nos despedire-
mos. “Aqui nessa serra toda
vez que passo tem pelo me-
nos um acidente”, diz ele, na
BR-116.

O motorista está certo,
pois logo à frente cruzamos
com o primeiro acidente.
Um pouco mais, o cheiro de
borracha queimada invade a

cabine. Pergunto se é do nos-
so caminhão. “É de todos.
Os caminhões saem com
muito peso e o freio esquen-
ta muito na descida”, res-
ponde Ivan.

Agora, às 17h55, ainda
estamos em Miracatu, há
260 quilômetros de Curiti-
ba. O gerente do posto Al-
vorada, Ronnie de Castro,
nos cedeu a Internet por al-
guns momentos.

É que há pouco, tivemos
notícias não muito anima-
doras e resolvemos garantir
material para a edição de
quarta-feira. O motorista
Paulo, que saiu de Sorocaba
na noite de ontem [segunda-
feira] com outra carga de
doações, comunicou Ivan,
pelo celular, que está parado
no começo da serra que vai
até Joinville, na BR-376, por
causa de uma queda de bar-
reira. Lá é uma das principais
ligações entre o Paraná com
o Sul do país. “Ele disse que
lá a chuva está muito forte.
Pedi para ir nos mantendo
informados”, avisa Ivan.

Agora, a previsão é per-
noitar em Curitiba. O geren-
te Ronnie, ao saber da nossa
história, aconselha: “Fale pa-
ra o motorista não parar no
Rodoanel de Curitiba. O
posto fecha e os caminhonei-
ros são alvos de assaltos”.


