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#JUNTOSCONTRAOVÍRUS

AÇÃO SOLIDÁRIA QUE SALVA VIDAS
Militares e policiais estão ajudando amanter
os estoques de bancos de sangue da Capital,
em baixa devido à pandemia.

TIAGO BOFF
tiago.boff@rdgaucha.com.br

Uma missão
diferente, mas muito
nobre foi cumprida
ontem por policiais
civis e por militares do
3º Batalhão de Polícia
do Exército (3º BPE),
sediado no Morro
Santa Tereza, na zona
sul de Porto Alegre.
Cerca de 40 oficiais e
praças foram
“convocados” a
aumentar o
defasado estoque do
Hemocentro do Estado,
no bairro Partenon.

Desde o início da
pandemia de
coronavírus, a
quantidade de bolsas
de sangue do local
caiu para cerca de
30% do habitual.
Nesta manhã, ao
fazerem as doações,
os soldados

comentavam o
sentimento de dever
cumprido.

– Sou também
doador de órgãos,
porque fui ensinado
desde piá a ajudar o
próximo – contou o
soldado Matheus dos
Santos Justin,
21 anos.

Para evitar
aglomerações, o
Hemocentro atende
apenas a doações de
sangue previamente
agendadas. Com o
mesmo intuito, os
militares foram
divididos por grupos.

De acordo com o
subtenente Marcos
André de Souza Costa,
relações públicas do
batalhão, ao menos
duas vezes por ano
uma campanha com

os jovens do quartel é
realizada, além de
ações específicas
dependendo da
necessidade.

Com a maioridade
recém alcançada, o
soldado Thevin Muller
Souza de Lima,
18 anos, já deu
o exemplo.

– Por que não
ajudar? – questionou.

Viagem

Além dos integrantes
do 3º BPE, militares de
outros quartéis e
trabalhadores de
outras áreas
atenderam ao pedido,
aumentando a rede
solidária. Com os
negócios parados
devido ao fechamento
do comércio, o
representante
comercial Elson José
Ramos, 55 anos,
dirigiu por mais de
uma hora desde
Bom Princípio, na
Serra, até a Capital,
somente para
a iniciativa.

– Vi que tem mais

gente precisando do
que gente doando, por
isso resolvi viajar e
ajudar – afirmou.

Outro setor tem
contribuído para o
aumento dos estoques:
diariamente, entre
15 e 20 policiais civis
– não mais que isso,
para evitar
aglomerações –
também doam sangue.
Nesta manhã,
16 foram destacados
para o Hemocentro do
Hospital de Clínicas,
também com poucas
bolsas disponíveis.

A chefe da Polícia
Civil, Nadine Anflor,
destaca a atitude dos
agentes, entre os
tantos profissionais
que precisam estar nas
ruas pensando no
bem comum:

– Podemos ajudar o
próximo de muitas
formas. Nós policiais,
estamos na rua,
contribuindo com a
segurança da
sociedade, e também
doando sangue para
salvar ainda mais vidas
neste momento.

Doações no

Hemocentro
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Entre as
atividades de uma
corte carnavalesca
está o apoio às
ações sociais. Um
dos reis momos
de mais destaque
na história recente da
folia porto-alegrense,
Fábio Verçoza, falecido
em 2017, era
conhecido por ser ativo
em campanhas
solidárias o ano inteiro.

E foi com inspiração
nele que duas rainhas,
juntamente com outras
integrantes da corte do
Carnaval de Porto Alegre
de anos passados,
resolveram fazer uma
ação para arrecadar
produtos de higiene
para famílias carentes
nesse momento em que
manter as mãos e a
casa limpas é tão
importante.

Vendo a dificuldade
pela qual muitas
pessoas estão passando
por terem que parar de
trabalhar devido ao
isolamento social,
Thaís Pereira de Oliveira,
28 anos, educadora
física, fez uma
publicação nas suas

redes sociais
convidando
amigos a
ajudarem
em uma
campanha de
arrecadação de

materiais de higiene. E
como ninguém faz nada
sozinho, ela procurou
Caroline Aires Silveira,
28 anos, advogada,
para se unir a ela.
Assim, o projeto ganhou
o nome de Soberanas
do Bem – Poa.

As duas foram
segundas princesas da
corte, Thaís em 2012,
representando a Filhos
da Candinha, e
Caroline, em 2014,
representando a
Imperatriz Dona
Leopoldina.

Inspiração

Ambas já costumam
participar desse tipo de
projeto. Em 2014 e
2015, Carol esteve
ligada ao Projeto Vó
Chica, na Vila Safira.
E, junto com seus
familiares, faz parte
da Equipe Solidária,
uma união entre

famílias e vizinhos, no
bairro Partenon e
Alameda, para realizar
ações sociais.

Thais também atua
como voluntária em
projetos sociais. Na
última Páscoa, com a
ajuda de seus
familiares, conseguiu
presentear 240 crianças
da comunidade da
Glória, no Quilombo
dos Alpes.

Para ampliar ainda
mais as possibilidades,
as gurias tiveram
a ideia de unir outras
soberanas. Assim,
fizeram um grupo no
WhatsApp para
conversar. Já são
14 rainhas
empenhadas em,
pelas suas redes
sociais – já que o
isolamento social
não permite que
estejam na rua –
divulgar a campanha e
arrecadar doações.

Soberanas do Bem unidas em ação social

ONDE DOAR SANGUE

/// Hemocentro: Avenida
Bento Gonçalves,
3.722

/// Agendamento pelo
fone (51) 3336-6755,
ramal 102, ou
(51) 98405-4260.

/// Hospital Conceição:
Avenida Francisco
Trein, 596

/// É preciso agendar a
doação pelo fone
(51) 3357-2072

/// Hospital de Clínicas:
Rua Ramiro Barcelos,
2.350

/// Ampliou em duas
horas o horário
de atendimento,
passando a funcionar
das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira

/// Agendamento pode ser
feito no link
bit.ly/doaclinicas

/// Hospital São Lucas
da PUCRS: Avenida

Ipiranga, 6.690

/// Agendamento para
doação pelo telefone
(51) 3320-3455

/// Santa Casa: Avenida
Independência, 75

/// As doações não
precisam ser
agendadas e podem
ser realizadas de
segunda a sexta-feira,
das 7h30min às 18h,
e aos sábados, das
7h30min às 12h

RONALDO BERNARDI

Arrecadação
até 10 de abril

O material arrecadado
será distribuído para
famílias do bairro
Partenon, na Zona
Leste, e para famílias
da União de Vilas do
bairro Cruzeiro e
Quilombo das Flores, no
bairro Glória, Zona Sul.

– Fizemos contatos
com líderes
comunitários para
melhor direcionar os
kits – explica Thaís.

O prazo para
arrecadação é dia
10 de abril. A
distribuição está
prevista para os dias
11 e 12. Para ajudar,
basta entrar em
contato com a Thaís
pelo telefone
(51) 98580-7047.

Quem preferir
contribuir por depósito,
qualquer valor é
bem-vindo: Banco 260
– Nu Pagamentos S.A,
agência 0001, conta
88318103-0, em
nome de Thaís.

Fábio Caroline Thais


