
SOS
casa incendiada

As doações podem ser

realizadas 

R. José Maria de Lima, 64 -

Jardim Estoril - SJC,SP

material de construção;
móveis;
alimentos não perecíveis; 
roupas de cama; 
produtos de higiene pessoal;
roupas e calçados (menina
8/10 n°33/34, menino 12/14
n°36, feminino G/44 n°35)

Estaremos arrecadando:

 
Para mais informações:

Contato Amanda 
(12) 982750316



A Campanha Social do mês de Outubro/2022 será realizada em prol 
de uma família da região Sul de São José dos Campos/SP, que 
perdeu sua casa e pertences em um incêndio causado por um curto 
circuito. 
 
Sobre o incêndio: 
“Olá, para quem não me conhece sou Amanda, mais conhecida como 
mãe do Aislan e da Liz, venho aqui pedir sua ajuda! Pois na noite de 
quinta (22) para sexta (23), minha casa deu curto e pegou fogo 
destruindo tudo que eu tinha. 
Eu estava conversando com minha vizinha de frente e as crianças 
dormindo. Quando o Aislan começou a pedir socorro! Foi 
desesperador. Mas graças a Deus só tivemos danos materiais e 
emocional. Com isso, o que não foi destruído com o fogo (as paredes) 
a defesa Civil condenou, pois está toda rachada. Venho aqui 
agradecer as doações e novamente pedir ajuda, segue o pix da 
minha irmã Camila Martins CPF: 377.145.398-44, pois todos meus 
documentos e cartão virou cinzas! E a vaquinha on-line, pois para eu 
poder levantar novamente a minha casa vai no mínimo 50 mil, o que 
você puder me ajudar desde já agradeço de coração! Obrigada mais 
uma vez por me ajudar, 
Deus os abençoe grandemente! Vou compartilhando tudo com vocês 
no meu Instagram: @palhacatagarela” 
 
A colaboradora Anna Flávia atua voluntariamente junto aos 
Vicentinos e compartilhou a história da Amanda (casa incendiada) 
que também é voluntária deste programa social do Lar Vicentinos. 
 
Doe você também para a vaquinha SOS casa queimada. Transfira 
usando a chave Pix 3172807@vakinha.com.br ou contribua pelo site 
do Vakinha: 
http://vaka.me/3172807?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=w
ebsite&utm_content=3172807&utm_source=social-shares 
 
 

#Solidariedade é o amor em movimento! 


