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Voluntários
unem forças
para reformar
casa em S.André
Avaliada em R$ 48 mil, melhoria será custeada
a partir de doações e bazares beneficentes
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Impactar vidas brasilei-
ras reformando moradias. É
com esse propósito que vo-
luntários da ONG Construi-
de trabalham desde 2017,
data da fundação da institui-
ção. O projeto atual fica em
Santo André e teve início
ontem. O contemplado é Wi-
lquias Brito, 22 anos, do Jar-
dim Cipreste.

A melhoria da residência
está avaliada em R$ 48 mil,
sendo R$ 20 mil já forneci-
do pelo caixa da Construide
(volume arrecadado duran-
te todo ano) e os R$ 28 mil
restantes serão pagos com
doações. A expectativa é a
de que os trabalhos durem

três meses. “Estou muito an-
sioso. Acredito que essa re-
forma vai mudar completa-
mente a nossa vida. Não só
no aspecto físico, mas em re-
lação à nossa confiança, vai
nos dar mentalidade e novo
olhar sobre a vida”, conside-
ra Wilquias, que vive com o
pai e três irmãos.

Os custos das reformas
são arcados com ajuda da
tecnologia, as chamadas ‘va-
quinhas virtuais’ e também
a partir da realização de ba-
zares com doações de par-
ceiros. “Utilizamos as redes
sociais para divulgar nossa
próxima obra, assim, libera-
mos a vaquinha on-line pa-
ra buscar fundos. Também
recebemos doações e, com
isso, conseguimos revender

em bazares”, conta o funda-
dor do projeto, o arquiteto
Bruno Bordon, 26.

Ele revela que o embrião
da Construide surgiu após
viagem missionária realiza-
da no Piauí, Nordeste do
País, onde conheceu famí-
lia de dez pessoas que divi-
dia dois colchões em resi-
dência localizada em área
sem saneamento básico.
Após campanha na internet
com a ajuda de amigos, foi
possível arrecadar R$
4.000 para auxiliar os mora-
dores. Hoje, a ONG possui
aproximadamente 1.000
voluntários.

Com o avanço do proje-
to, além de residências,
igrejas e até mesmo escolas
já receberam revitalização.
“Nosso propósito cresceu.
Além de não atendermos só
moradias, estamos no Bra-
sil todo. Por exemplo, ago-
ra, estamos reformando
duas casas em Brumadi-
nho, Minas Gerais”, conta
Bruno. O município foi de-
vastado após o rompimento
da barragem Mina Córrego
do Feijão, da mineradora
Vale, em janeiro – pelo me-
nos 240 pessoas morreram
na tragédia ambiental.

A escolha dos locais que

serão contemplados é feita
a partir de visita de inte-
grantes da ONG após a indi-
cação de familiares ou ami-
gos dos moradores. “Isso
acontece de forma orgâni-
ca. Sempre alguém acaba
enviando as histórias para
nós por meio das redes so-
ciais ou contato telefônico.
Já chega bem filtrado”,
pontua.

BAZAR
A Construide realizará,

no próximo dia 29, bazar be-
neficente para arrecadação
de fundos, na Rua Ingá, Vi-
la Linda, em Santo André.

Voluntária há cinco meses
da ONG Construide, a assis-
tente de marketing digital Ca-
mila Gonçalves, 23 anos, des-
taca que conhece o projeto
desde sua fundação, no en-
tanto, só conseguiu ter tem-
po de participar agora. “Nun-
ca consegui conciliar minha
agenda com os eventos, até
que eles realizaram uma
obra na casa de uma família
que eu já acompanhava por
meio de outro projeto social
e, desde então, consigo fre-
quentar mais”, conta.

Camila revela que a divi-
são de tarefas entre os partici-
pantes é feita por mutirões.
“Os voluntários são separa-
dos em times e cada um parti-
cipa de quatro mutirões. Sem-
pre direcionados pelos arqui-
tetos, engenheiros e pedrei-
ros, responsáveis pela obra”,
comenta. Ela pontua, ainda,
que, geralmente, são as pes-
soas que se encaixam nas fun-
ções. “Sempre fazemos um
pouco de cada coisa, desde re-
tirar entulho, carregar tijolos,
pintar e lixar. Mas sempre fi-
co mais para o lado da decora-
ção e pintura, onde me encai-
xo melhor”, finaliza. YA

Victoria Casagrande/Divulgação Participantes se
dividem em times
e realizam diversas
tarefas na obra
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