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Ajuda de sorocabanos chega
até esta família em Itajaí
Nove caminhões com doações já estão na cidade; BOM DIA encerra série em SC

Fotos: Divulgação/Associação Ser Consciente/Simone Lins

Alex, sua irmã Elisângela e as sobrinhas Anairam (à esq.) e Akiwana posam para foto; eles recebem colchões, leite, roupas

Graziela Delalibera
Enviada especial a Santa Catarina

Meu pri-
meiro conta-
to com o fun-
cionário pú-

blico Alex de Andrade, 22
anos, foi anteontem, por ce-
lular. De pouca conversa,
precisei apertá-lo para que
contasse o que as oito pes-
soas que moram com ele pre-
c i s a va m .

Neste sábado de manhã,
quando estacionamos no en-
dereço indicado, o muro alto
e os dois cocker spaniel que
nos receberam deu a falsa
impressão de que havíamos

mirado o alvo errado. Só na
hora que começamos a des-
carregar é que nos demos
conta do seu drama.

Ele nos recebeu com a irmã
Elisângela, 26, e a sobrinha

nhada tiveram que correr com
ele hoje cedo no hospital e ain-
da não voltaram”, contou
Alex.

A ajuda à família de Alex
veio de um dos nove cami-
nhões com doações de Soro-
caba que chegaram até agora
a Itajaí. Além de dois col-
chões de casal e dois de sol-
teiro, eles receberam produ-
tos de higiene e limpeza, ces-
tas básicas, leite, roupas e
sapatos.

‘De pouca conversa,
Alex agradece a todos

que deram ajuda’

Anairam, 5. A outra filha de
Elisângela, Akiwana, 3, estava
na casa da vizinha brincando.
Sabia que estava faltando mais
uma criança, um bebê de um
ano. “Meu irmão e minha cu-

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

Um sabor de missão cumprida
A história das irmãs Ga-

briela de Oliveira Constan-
tino, 10, e Cintia de Oliveira
Zimerman, 23, que mora-
vam á beira do rio Itajaí-Açú
e saíram de canoa no dia da
enchente é comovente.

Com a parte dos fundos
da casa desbarrancando, elas

foram acolhidas por parentes
que moram na outra mar-
gem do rio.

Nesta sexta-feira à noite,
o sorocabano Reinaldo Esca-
mez foi levar alguma ajuda
até elas. “Nossa, quando vi
vocês comecei a tremer”, fa-
lou a mais velha.

Elas receberam alimentos,
água, colchões, produtos de
higiene e limpeza e brinque-
dos. Gabi logo agarrou um
ursinho que separei pensando
nela. Essa menina é um doce.
As doações levadas até Gabi e
Cintia fazem parte da gene-
rosidade sorocabana.
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Irmãs Gabriela e Cintia de Oliveira Zimerman atravessam o rio para receber ajuda

Mundo bizarro
QUE CACHORRADA

Divulgação

Sandy Paws mostra sua cadela Cindy travestida como tartaruga ninja

Tosadora se especializa
em ‘fantasias’ para cães

Uma tartaruga ninja?
Não, é apenas um cachorro
da raça poodle transformado
em obra de arte pela tosa-
dora de cães norte-america-
na Sandy Paws. Dona de um
pet shop na Califórnia, nos
Estados Unidos, Sandy é es-
pecializada em transforma-

ções extremas para cães.
Entre as loucuras que Sandy

já criou com a sua modelo pre-
dileta, a cadela poodle Cindy
estão as “fantasias” de camelo,
de pavão, de dragão e de ga-
linha. A sorte da tosadora é os
cães não poderem a processar
por dano à imagem.

POLÍCIA

Marido toma Viagra
e mulher ‘denuncia’

Uma italiana de 82 anos cha-
mou a polícia depois que seu ma-
rido, da mesma idade, insistindo
em ter relações sexuais com ela,
tomou uma dose de Viagra. Ela
disse que pediu auxílio por medo
de que o homem tivesse um pro-
blema de saúde.

NATAL 1

Eletricista esbanja
R$ 10,5 mil em luzes

Anualmente, o eletricista
britânico Alex Goodhind segue
a tradição e decora sua casa
com luzes natalinas. Este ano,
no entanto, ele se superou:
gastou 3 mil libras esterlinas
(cerca de R$ 10,5 mil). Isso
sem contar a conta de luz.

APÓS 25 ANOS

Ladrão arrependido
devolve dinheiro

Vinte e cinco anos depois de
roubar uma moto, um ladrão
austríaco se arrependeu do cri-
me e enviou à polícia uma carta
anônima com 1,4 mil euros, para
que sejam devolvidos à vítima
do furto. Ele pede que o dinheiro
seja retornado ao proprietário.

NATAL 2

Indonésia cria árvore
comestível de 33 m

Uma confeiteira da Indonésia
aproveitou o Natal para tentar ba-
ter um recorde mundial: o de
maior árvore de natal comestível
do mundo. Nila Sari passou dois
meses preparando os pedaços de
um pinheiro de 33 m de altura e 9
m de diâmetro em um shopping.

NO BUCHO

Raio-x detecta
ladrão de jóia

Um raio-x confirmou que um
jovem de 18 anos engoliu um par
de brincos, avaliado em US$ 16,
depois de ter roubado os aces-
sórios de uma loja de departa-
mentos na Flórida, EUA. Segundo
as autoridades locais, William
Colburn responderá na Justiça.

PESO MORTO

Polícia desarma
bomba da 1ª Guerra

Sem saber do risco, o fun-
cionário de banco na Inglaterra
mantinha como peso de papel
um artefato explosivo fabricado
para ser utilizado durante a Pri-
meira Guerra (1914-1918). Os
agentes de segurança britânicos
desativaram a bomba.


