Relatório e agradecimento aos doadores/as às Vítimas
da Região Serrana- RJ
São Paulo, 13 de abril de 2011

Nossa gratidão é imensa. O montante de
doações, até agora reunidas, demonstra
espírito de solidariedade, comunhão com a
perda e compromisso com as vítimas da
grande enchente na Região Serrana do Rio
de janeiro. Revela também confiança no
Sínodo Sudeste e nas Comunidades de
Petrópolis e de Nova Friburgo, na
articulação e execução de ações concretas
no contexto da tragédia.
Mesmo fracos e atingidos pela perda, ainda
podemos servir, ajudar, confiar.
“O Próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida para salvar muita
gente.” Mc 10.45

Depois de 3 meses já podemos partilhar algo sobre as ações dos Grupos (comitês) de
Ajuda e Acompanhamento às Vítimas da Enchente, de Nova Friburgo e de Petrópolis.
Os relatos abaixo não contemplarão todas as iniciativas, demandas e desafios relacionados
ao objetivo da proposta de solidariedade. Mas, indicarão fatos, ações que buscaram honrar
as doações e canalizá-las para as pessoas atingidas.

Características dos Grupos de Ajuda e Acompanhamento:
- Lideranças e membros das Comunidades de Petrópolis e de Nova Friburgo, organizados
para atuação VOLUNTÁRIA. Desde o início reúnem-se semanalmente para avaliar e/ou
planejar as atividades. As despesas do grupo de voluntários estão restritas a necessidade
de materiais básicos para embalagem, limpeza e com transporte dos artigos a serem
distribuídos, e de manutenção dos veículos emprestados para esse serviço.

Linha de atuação dos 2 Grupos de Ajuda:
- Organizar e coordenar, a médio prazo, a conversão das doações em serviços e
suprimentos necessários voltados às vítimas;
- Distribuir alimentos, através da montagem de cestas básicas a serem entregues a famílias
cadastradas – para dar transparência e facilitar o acompanhamento;
- Preparar diagnóstico, através de visitas, para detectar necessitados de bens básicos para
reconstruir a casa e a sustentabilidades;
- Interagir com outros grupos e organizações em Nova Friburgo e em Petrópolis que atuam
com os mesmos propósitos;

Metodologia:
- Todos os pedidos de dinheiro ao Sínodo (onde estão depositadas as doações) dos Grupos
de Ajuda e Acompanhamento vem acompanhados por um pequeno projeto em que consta
o responsável pela execução do projeto, discrição básica da necessidade, justificativa e
orçamento.
- As pessoas que recebem doações (fogão, cobertor, panelas, geladeira...) assinam o
documento declarando ter recebido aquele ou aqueles bens.
As notas fiscais das aquisições e despesas estão sendo guardadas para comporem um
arquivo, que será disponibilizado após o encerramento da atuação dos grupos.
- A previsão atual sobre a duração das atividades voluntárias dos Grupos se estenderá até
o final do ano 2011.

Petrópolis: As articulações para viabilizar ajuda e encaminhamentos locais, nas regiões afetadas
próximo a Petrópolis estão sob a coordenação do Grupo de Ajuda e Acompanhamento da Comunidade
em Petrópolis.

As avaliações e diagnósticos nos locais atingidos
indicaram a necessidade de complementos
alimentares e de materiais para compor as perdas
na cozinha. Inclui, ainda, a assistência
pastoral, social e lúdica.
Foram preparadas doações de objetos de
primeira necessidade para as casas de
pessoas e famílias que recomeçam suas
vidas nas áreas do Vale do Cuiabá; Brejal,
Vale de Benfica e cidade de São José do
Vale do Rio Preto. Cadastraram 30 famílias
que perderam tudo de suas casas. Essas
estão recebendo: fogão, botijão de gás,
copos, talheres, pratos, Canecas, Conjunto
de cinco panelas e Filtro (de barro) para água.
Essa ação de solidariedade e partilha exigiu
visitas, diálogos, interação com a realidade
local e reflexão do grupo de ajuda. Ações
que ajudaram decisivamente as pessoas e
famílias atingidas na reconstrução dos seus
espaços e meios para viver.
As pessoas atingidas pelas perdas, já muito
sofridas e deprimidas, precisam de ações
imediatas e respostas positivas. Principalmente
carecem de apoios que lhes valorizem o sentido
da vida, porquanto toda a situação já os coloca em
desvantagem, assim precisamos olhar para eles
'de baixo para cima' ou seja: valorizá-los enquanto
pessoas na situação em que se encontram.
Agradecemos toda colaboração da Comunidade e das pessoas envolvidas nas ações do
Grupo, em especial aos que colaboram diretamente conosco, disponibilizando suas viaturas
e tempo.
Nosso
objetivo
é
continuar
acompanhando as
famílias
atingidas na
reconstrução de suas vidas a médio e longo
prazo.
Nesse início de abril, em contato com as
advogadas do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos pretendemos unir esforços na área
afetada, com um "terceiro plano" que, segundo
muitos apelos está voltado para a reconstrução de
casas ocupáveis. Serão necessários apoios de
materiais de construção. Elaboraremos projetos em breve para enviar ao Sínodo Sudeste.

Doações nas últimas semanas:
Quinta-feira, 31 de março, entrega, para dez
famílias, de fogões e geladeiras e suprimentos
de cozinha (louças, panelas...) em São José do
Vale do Rio Preto;
Sexta-feira 01 de abril: Transferência de vinte
fogões e vinte geladeiras para o Grupo de Ajuda
de Nova Friburgo entregas à famílias atingidas
daquela região.
Sábado 02 de abril entrega de fogões, e
panelas para o Vale do Cuiabá – projeto
encaminhado ao Sínodo Sudeste. Foi uma tarde
ensolarada e muito agitada, com atividades
assistenciais (cadastramento e muita "conversa
ao pé do ouvido"),e lúdicas (teatrinho e contação de estórias para a criançada), com cachorro quente,
pipocas, balinhas e muito mais. Pudemos levar àquela Comunidade muita alegria e valorizar a autoestima das famílias. Todas as vinte famílias ficaram por demais felizes.

Quinta-feira, 07 de abril, entrega a um
Acampamento Comunitário (83 famílias sem teto
mais pessoal de apoio), chamado carinhosamente
de "Condomínio" em São José do Vale do Rio
Preto noventa filtros, com latão decantador e
suprimentos para cozinha (panelas, talheres e
pratos...).
Estamos aprendendo e igualmente felizes por toda
esta caminhada e agradecemos a Deus por nos
confiar esta missão. Também somos gratos a
todos que acreditam em nosso trabalho e que
estão ajudando direta e indiretamente nesta
empreitada.

Nova Friburgo: Nas duas últimas semanas
diversos lugares foram visitados. Muitos contatos e
conversas aconteceram com pessoas atingidas
pelos temporais e deslizamentos ocorridos na
região. As famílias cadastradas recebem
regularmente apoio e cestas básicas.
Iniciou o processo de entrega de colchões, camas,
cobertores, geladeiras, fogões, filtros de agia e
outros materiais. Continua a distribuição de
alimentos para as famílias cadastradas. O trabalho
é voluntário e intenso.
A equipe está fortalecida e, agora, consegue ver
melhor a realidade, metas e objetivos que antes ainda não estavam claros. Há vontade e disposição do
Grupo de Ajuda e Acompanhamento. O Grupo recebe muitas visitas para conhecer o trabalho e
oferecer apoio. Recentemente Norbert Haase da Deutsches Rotes Kreutz (Cruz Vermelha), entregou
100 kits de filtros, baldes e outros utensílios de cozinha para serem distribuídos entre as pessoas
atingidas.
O Grupo continua acompanhando a creche, que já
recebeu apoio e doações (roupas e materiais
adquiridos para as crianças) e o pessoal que lá
trabalham estão muito agradecidos. Além das
famílias já cadastradas iniciará uma nova etapa de
contatos e visitas para ampliar o número de
famílias para receberem suplementação alimentar
e acompanhamento do Grupo.
Em 09 de abril o Pastor Sinodal, Guilherme Lieven,
acompanhado do Diretor da Fundação Luterana de
Diaconia visitou a Região de Nova Friburgo.
Reuniram-se com o Grupo de Apoio e membros do
Presbitério da Comunidade. No domingo 10 de
abril o Pastor Sinodal celebrou culto com a
Comunidade. Na oportunidade, além dos
esclarecimentos,
foram
reiterados
os
compromissos e a visão geral da atuação da Igreja
naquele contexto. Os relatos e testemunhos das
pessoas membros do Grupo de Ajuda e
Acompanhamento e do Presbitério indicaram a
necessidade de acompanhamento psico – social e
espiritual às famílias que ainda vivem sob o trauma
da tragédia.
Em Nova Friburgo há uma situação específica ligada a necessidade de ajudar a Comunidade na
restauração do Templo que foi atingido pela enchente: telhado, piso, pintura das paredes (danificadas
pela umidade) e na ajuda a troca do veículo usado para o serviço pastoral que também foi danificado.
O apoio a esta demanda está sendo conduzida com doações específicas (“carimbadas”) de instituições.

Doações Recebidas através da Conta Bancária
do Sínodo Sudeste - IECLB
Dádivas de pessoas e ofertas de cultos nas Comunidades............. R$ 102.486.13
Doações em Dinheiro para destino específico............................... R$ 8.145,32
Doações Instituições – IECLB, Mission Eine Welt e MLV .............. R$ 77.418,60

TOTAL DAS DOAÇÕES até 10/04 .......................................... R$ 188.050,05

Segue em anexo arquivo com o extrato das doações efetuadas na conta
bancária do Sínodo Sudeste. Foi suprimida a coluna com o nome dos doadores
e doadoras. Cada um poderá encontrar o seu donativo a partir da data, agência
bancária e valor doado.
Esse demonstrativo dá testemunho da graça de Deus entre nós. As dádivas e os
doadores e doadores de todas as regiões do Brasil comunicam apoio, solidariedade e
comunhão com os Grupos de Ajuda e Acompanhamento das Comunidades de
Petrópolis e Nova Friburgo.

Recursos e Projetos já aprovados e encaminhados
aos Grupos de Petrópolis e Nova Friburgo
- 325,00 Compras de materiais de Higiene para compor sestas básica – N. Friburgo
(18/01)
- 950,00 Suporte para combustível para o Veículo da Comunidade de N. Friburgo –
Distribuição de doações e visitas à áreas atingidas. (21/01)
- 2.080,00 Projeto para aquisições de mamadeiras, chupetas e outros matérias para
crianças de uma creche – N. Friburgo (31/01)
- 9.000,00 Projeto manutenção do Templo Nova Friburgo, telhado (10/02)
- 15.000,00 Projeto de aquisições e utensílios de primeira necessidade para vítimas que
perderam tudo em suas casas – fogões -N. Friburgo (10/02)
- 3.000,00 Projeto de recuperação de danos ao telhado do Templo N. Friburgo –
(doação específica para esse fim) 10/02.
- 25.000,00 – Projeto para aquisição de fogões e utensílios de cozinha para 30 famílias –
Região de Petrópolis (17/02)
- 15.000,00 – Projeto para aquisição de colchões, cobertores, armários de cozinha, roupeiros – Nova
Firburgo (31/03)

Total repassado aos Grupos de Ajuda e Acompanhamento: R$ 70.353,05

Projetos em Estudo e Preparação
- Valor de 15.000,00 para troca do veículo da Comunidade de Nova Friburgo (Doação específica)
- Valor aproximado de 30.000,00 para troca do piso e pintura do Templo de Nova Friburgo
(Doação específica)
- Valor aproximado de 50.000,00 para reparos em casas ainda habitáveis – Petrópolis
São Paulo, 13 de abril de 2011
Sínodo Sudeste

