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PALAVRA DO LEITOR

Tem um dito popular que diz assim: nada melhor que um dia após 
o outro. As pessoas sábias também dizem que é preciso dar tempo ao 
tempo. Inspirado nestas frases, na sabedoria da humanidade, dá pra 
dizer: não se preocupe, a vida se encarregara de mostrar a verdade. O 
tempo se encarregará de fazer justiça. Nisso, se percebe tanta gente, 
muitas vezes desesperadas, dizendo: como pode? Será que Deus não 
vê o que eles estão fazendo? Será que Deus não faz nada? Será que 
sempre vencem aqueles que enganam os outros, com suas inquietações 
e maldades? Calma! O tempo se encarregará de mostrar a verdade. Não 
adianta querer apressar o rio, pois, ele corre sozinho e mesmo sozinho 
ele é sábio. 

Quantas vezes nós testemunhamos situações em que certas pessoas 
agiram com falsidade, com má intenção, com prazer em estragar a vida 
dos outros e depois de algum tempo a verdade veio à tona e a vida se 
encarregou de fazer justiça. Quantas vezes já percebemos isso e é comum 
também ver pessoas sofrendo pelas atitudes do passado, pelas sementes 
ruins que um dia plantaram. Se alguém, em algum momento, te fizer 
algum mal te atingindo com comentários maldosos, com mentiras, com 
calúnias, tenha calma, às vezes é melhor não dizer nada. O inferior 
reage, o superior cala. O tempo passa e mostra que ele existe, para as 
pessoas que sofrem em silêncio. Naturalmente que não estamos dizendo 
para você nunca reagir, estou dizendo apenas que em muitos casos, o 
silêncio é a melhor resposta. A vida se encarrega de mostrar a verdade. 
Quem planta a semente da maldade só pode colher maldade, fruto da 
maldade. É só uma questão de tempo, então, não perca tempo querendo 
retribuir as maldades que os outros te fazem. Não se deixe contaminar 
por esses sentimentos mesquinhos. Não encha o seu coração de rancor. 
Tudo retorna para nós de alguma forma, algum dia. 

Se você já fez sua parte dizendo o que precisa ser dito, mostrando 
a realidade das coisas, não se omitindo em questões que exigiam uma 
postura de justiça, se você fez isso, confie. Um dia os outros saberão 
distinguir a calúnia da verdade. Por isso, meu caro leitor opte sempre 
pela verdade. Ela traz paz ao coração e à alma. Uma mente tranquila, 
mesmo diante das dificuldades é uma fonte de sentido para a vida. Por 
isso fique em paz! Não há segredo que não seja revelado e não há mentira 
que não seja descoberta. Quem viver verá.

Sobre as verdades 
e as mentiras

EZEQUIEL DAL POZZO
padre

Marcas dos tiros puderam ser vistas na fachada da agência

Ela estacionou o carro na 
rua Cláudio Manoel e ficou 
por alguns segundos obser-
vando qualquer movimenta-
ção suspeita antes de ir para 
a calçada e ingressar na agên-
cia do Sicredi, na tarde des-
ta segunda-feira. O malote 
com dinheiro, ela mantinha 
escondido junto ao corpo, 
tapado pelo casaco. Não foi 
a primeira vez que a empre-
sária foi vítima de assalto. 
Em 2016 teve malote rou-
bado, por isso a precaução. 
Mas desta vez, não passou 
de tentativa. Foi frustrada, 
mas engrossa as estatísticas 
de criminalidade em Vera 
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“Passa o malote que é um assalto”
Ontem, empresária foi vítima de tentativa de roubo em agência no centro. Vigia disparou contra assaltante, que fugiu sem levar nada
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Cruz. Ao entrar na agência, 
por volta das 14h23min, foi 
abordada por um assaltante, 
encapuzado. “Passa o malote 
que é um assalto”, lembrou  
ela, repetindo as palavras 
do criminoso. À Redação do 
Nosso Jornal ela disse: “senti 
medo, na hora não passa 
nada na cabeça. Só segurei o 
malote e pensei que não iam 
levar de novo”, reflete, refe-
rindo-se ao assalto anterior.

Segundo o comandante 
do pelotão da Brigada Mili-
tar de Vera Cruz, sargento 
Alvise Diogo Soares Félix, 
o assaltante teria chegado 
no local a pé. “Ele começou 
a puxar o malote, mas não 
larguei”, disse a empresária, 
que chegou a cair no chão e 
ter escoriações no dedo, mas 
sem gravidade. Ao perceber 

a ação do criminoso, o vigia 
da agência efetuou disparos e 
evitou que o roubo se concre-
tizasse. O gerente da agência 
complementou que ao ouvi-
rem os disparos, todos que 
estavam ali se jogaram no 
chão, como reação imedia-
ta. A agência estava lotada 
naquele horário, em plena 
segunda-feira. O bandido 
fugiu, disparou já da calça-
da e as marcas puderam ser 
vistas na fachada do prédio, 
mas ninguém ficou ferido. 
“Precisamos de reforço poli-
cial nos horários de banco”, 
refletiu a empresária, sobre 
a insegurança que ronda a 
população.

InFORmAÇÃO 
PRIVILEGIADA
Logo após o ocorrido, a 

guarnição da Brigada Mili-
tar efetuou buscas, mas não 
obteve êxito até o fim da 
tarde de ontem. O indivíduo 
conseguiu fugir em direção à 
rua Martim Francisco e teria 
entrado em um carro de cor 
vermelha. Porém, não há 
mais detalhes e informações 
sobre o veículo.

O comandante da BM local 

explica que neste mês foram 
dois roubos consumados e 
essa tentativa, da tarde de on-
tem. Para Félix, dois desses 
episódios devem ter relação, 
pois os bandidos agem com 
informações sobre as vítimas. 
“Não é o Modus Operandi 
dos (criminosos) que conhe-
cemos”, disse ele. “O carro 
que largou o criminoso fez a 
volta logo abaixo quando ela 
chegou ao Sicredi... com cer-
teza estava cuidando”, des-
tacou o comandante, falando 
em informação privilegiada. 
Para ele, ficou claro que pelo 

CUIDADOS
A orientação do comandante 
da Brigada Militar, sargento 
Alvise Diogo Félix, é para que 
as pessoas busquem sair da 
rotina de horários e rotas e 
sempre que possível, infor-
mem à Brigada Militar para 
que os policiais possam  fazer 
o acompanhamento no des-
locamento com valores.

menos em dois casos, os 
roubos estão alicerçados em 
informações com relação às 
vítimas. 


