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CIDADES

dia a dia

Marmita que conforta
Para ajudar na batalha contra o frio, voluntários vão às ruas para doar comida a quem precisa
Rodrigo Rainho
Colaboração para o Bom Dia
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m pleno outono, quando Sorocaba já enfrenta
temperaturas dignas de
inverno, os moradores
de rua e outras pessoas
carentes sentem a forma mais
penosa do frio. Na madrugada
de ontem, segundo o Inmet
(Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros de Sorocaba marcaram 8ºC. Nesse
clima, um alento é dado através
do sopão da solidariedade, ação
dominical realizada no Centro
da cidade pela Igreja Santo Daime do Céu Sagrado.
Aos domingos voluntários
preparam refeições para servir
no calçadão da rua São Bento,
na altura do Banco HSBC Brasil.
Gente como o técnico de mecatrônica Robson Carlos Amaral,
29. “Distribuímos sopas e comida há 14 anos. Hoje tem arroz, feijão, salsicha, abobrinha
e banana. Com este frio, ajudamos a amenizar o sofrimento e
a dor”, disse o voluntário, enquanto distribuia as marmitas
aos carentes. A fila chega a atingir 30 metros.
Márcia Mendes, 36, veterinária, coordena toda a ação. Ela
conta que o grupo também oferece corte de barba e cabelo aos
moradores de rua. “A impressão é de que só doamos, mas
também recebemos. Recebemos muitos “Deus lhe pague”.
É uma energia positiva vinda de
alcoólicos, viciados em drogas
e desempregados. Ficam alegres com gestos simples”, afirma ela. “Além do almoço, alguns esperam pelas marmitas

que sobram, para que levem algo para comer no jantar”, afirma. A comida é feita em fogão
industrial, por uma equipe de
dez pessoas.
A iniciativa começou em 1° de
janeiro de 1995, com doações
feitas pelo publicitário Fernando Dini Neto. De lá para cá, o
voluntariado dominical nunca
foi interrompido, segundo os
organizadores, que também fazem doações de agasalhos.
“Se não fosse por esses voluntários, eu estaria passando
fome agora”, confessa Gilmar
Souza, 18. “Com barriga vazia
sentimos mais frio”, reclama
Luís Roberto, 26. “Ningué m
presta atenção à nossa situação.
Há alguns que até xingam”.
Ed Carlos Bueno, 30, artesão,
produz arte com folhas de palmeira. Com a chegada do frio,
pretende sair da rua. “A sopa
conforta, mas não basta. Pretendo sair desta vida.”

Moradores de rua da região central comem as refeições doadas pelo grupo de voluntários

+
l
1.200

quentinhas são
doadas por mês, 400
a cada domingo.
Distribuição em três
regiões da cidade
As doações são feitas na
rua São Bento, próximo ao
Hospital Regional e na
rodoviária.

ALMOÇO DE DOMINGO
Ed Carlos Bueno, 30, e Gilmar Souza, 18, comem as marmitas
doadas com arroz, feijão e salsicha. Moradores de rua,
desempregados e dependentes químicos estão no foco da
ação.

