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Mórmons jejuam
para ajudar vítimas

Cerca de seis mil mem-
bros da Igreja de Jesus Crusto
dos Santos dos Últimos Dias
farão um jejum de 24 horas a
partir da tarde de hoje, em
Sorocaba. O dinheiro que ca-
da um deles gastaria com ali-
mento será revertido às víti-
mas das enchentes do Vale do
Itajaí. Além disso, os fiéis fa-
rão um mutirão hoje no an-
tigo prédio do Fórum Crimi-
nal para organizar as doações
dos sorocabanos.

Veja detalhes da viagem no blog especial em:
w w w. r e d e b o m d i a . c o m . b r

O sorocabano José Valdir entrega um kit para a família de Catarina da Silva

Voluntários driblam a falta
de espaço para donativos
No 4º dia de viagem, BOM DIA acompanha descarregamento de Sorocaba

Graziela Delalibera
Enviada especial a Santa Catarina

A viagem
de ajuda às ví-
timas das en-
chentes em

Santa Catarina, feita pela As-
sociação Ser Consciente, de

Sorocaba, chegou ontem ao
seu quarto dia, com a pre-
sença da reportagem do
BOM DIA.

Quando vi o sorocabano
José Valdir Salvador, 53
anos, na porta do Ginásio de
Esportes Ivo Silveira, em Ita-
jaí, na manhã desta sexta-fei-
ra, ainda não sabia de quem
se tratava a figura.

O colete laranja escrito De-
fesa Civil impôs respeito e re-
corri a ele. A correria inicial
não permitiu que eu lesse o
nome de Sorocaba no unifor-
me do voluntário, que havia
acabado de chegar a Itajaí,
com uma carreta carregada de
doações arrecadadas pela As-
sociação Ser Consciente. De-
sempregado há quatro meses,
José Valdir diz que veio para
ajudar no que for preciso.

Mas aquele ginásio estava
lotado e não poderia receber
a carga. O motorista Edson,
que trouxe a carreta de So-
rocaba, estava com o veículo
no centro de arrecadações es-
perando uma resposta. Já era
a segunda vez que batia no

local tentando descarregar as
doações.

Finalmente recebi uma li-
gação, me informando qual
seria seu destino. A carga se-
ria descarregada no colégio
Salesiano, que recebeu cerca
de mil vítimas nos primeiros
três dias após a enchente.

Enquanto isso, José Valdir
mal chegou e ajuda a distribuir
kits já doados, no bairro cha-
mado Votorantim. A primeira
moradora que recebeu dele os
kits foi Catarina da Silva, 64
anos. Na sua casa, além da filha
e do genro e seus dois netos,
está uma "agregada" que per-
deu tudo com a enchente. "Es-
sa ajuda veio do céu."

A entrega dos kits é feita
por rua e os voluntários vão
de casa em casa. Amanhã,
pela manhã, finalmente
acompanharemos o destino
dos donativos arrecadados e
enviados pelos sorocabanos.
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