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Brasília – O Ministério da Defesa informou ontem que 2,2 mil militares do Exército foram
enviados a Alagoas e Pernambuco para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a
região e deixaram 57 mortos. Tripulações da Marinha e da Força Aérea também trabalham
nos locais. Os militares auxiliam as autoridades da Defesa Civil a distribuir alimentos, água,
roupas e medicamentos e a restabelecer a infraestrutura das cidades atingidas. Em Santana
do Mundaú (AL), segundo o governo, a Marinha distribuiu – com ajuda de um helicóptero –
mais de 20 toneladas de suprimentos.

Hoje, a Força Aérea também sobrevoou o município com quatro geólogos do Instituto
Geológico do Estado de São Paulo para verificar a delimitação da inundação dos rios. O
Exército também faz o transporte dos módulos da ponte metálica de Rio Grande do Sul para
serem instalados em Pernambuco.

O governo de Pernambuco está recrutando voluntários interessados em ajudar as vítimas das
chuvas na chamada Operação Reconstrução. A ação reúne 15 secretarias do governo. Os
interessados em fazer parte podem se inscrever no site do governo estadual (www.pe.gov.br).
As pessoas cadastradas poderão prestar trabalho voluntário como apoio administrativo,
digitador, merendeiros, cuidador de idosos e crianças, recreadores, auxiliares de cozinha e
serviços gerais nos abrigos dos municípios atingidos.

Os voluntários vão trabalhar 8 horas por dia, uma vez por semana, até a primeira quinzena de
setembro. Haverá um treinamento antes do início da ação. Os voluntários receberão um
certificado de participação. As pessoas vão atuar nos abrigos montados em Água Preta, Barra
de Guabiraba, Barreiros, Correntes, Côrtes, Jaqueira, Palmares, São Benedito do Sul, Vitória
de Santo Antão, Primavera, Maraial e Catende.
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Fonte: Estado de Minas
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