
Trenzinho do Noel é a sensação
Reboques conduzidos por trator fazem a alegria da criançada e divertem comunidade
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AINDA NÃO FOI?

NATAL No vALe

víTimA é de vALe do soL

Polícia abre inquérito para investigar 
morte de grávida em acidente

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Alice estava grávida de seis meses

Ao avistar o trator com dois re-
boques ornamentados, o famoso 
Trenzinho do Noel, a criançada fica 
eufórica. Quem passou em frente a 
Prefeitura de Vale do Sol nesta se-
mana aproveitou para dar uma volta 
no veículo, que se tornou popular 
durante as festividades do tradicional 
Natal no Vale. 

Os alunos até o terceiro ano das 
escolas municipais e estaduais de 
Vale do Sol visitaram a Casa do Papai 
Noel e se divertiram no trenzinho, 
que percorre o Centro e desperta sor-
risos de crianças, professores e anima 
a comunidade vale-solense, que faz 
questão de prestigiar e de acenar toda 
vez que o transporte passa pelas ruas 
da cidade. O trenzinho foi preparado 
especialmente para despertar o espí-
rito natalino. A secretária municipal 
de Educação, Cultura e Desporto, Be-
loni Maria Gabe, avisa que a Casa do 
Bom Velhinho e o Trenzinho do Noel 
estarão disponíveis novamente para a 
comunidade no dia 21 de dezembro, 
próxima sexta-feira, das 8h30min às 
10 horas e das 13h30min às 15 horas. 

Além de curtir o passeio, o Papai Trenzinho é tradicional nos festejos natalinos do Vale

Ainda dá tempo de visitar a Casa do 
Bom Velhinho e dar uma voltinha 
no Trenzinho do Noel, atração que é 
tradicional no Natal de Vale do Sol. 
No dia 21 de dezembro, próxima 
sexta-feira, estarão disponíveis das 
8h30min às 10 horas e das 13h30min 
às 15 horas.

Noel tira fotos, conversa com a crian-
çada, recebe cartinhas, distribui balas 
e entrega uma lembrança, fazendo a 
alegria dos pequenos. Tem aqueles 
que ficam com medo e desconfiados 
quando o Bom Velhinho aparece. Di-
ferente da pequena Júlia Schlittler, de 
quatro anos, que na quarta-feira, dia 
12, fez questão de abraçar o Noel. “Ele 
é bonzinho, nem precisa ter medo”, 
disse a pequena, ao receber dele um 
copo personalizado, pirulito e balas. 
Desta forma, o Natal no Vale, além 
de estimular a união, desperta felici-
dade, gratidão e amor. Essa é a men-
sagem que o Executivo Municipal 
pretende transmitir aos munícipes: 
os pequenos gestos fazem a diferença.

A Polícia Civil de Lajeado está 
investigando o caso da vale-solense 
que morreu em acidente na ERS-130, 
em Lajeado, na madrugada de quarta-
feira, dia 12. Alice Francisca de Carva-
lho, de 22 anos, estava grávida de seis 
meses. O bebê, que seria chamado de 
Isaque, também não resistiu. Ela e o 
companheiro seguiam em uma moto 
quando foram atingidos por um carro.

O delegado Márcio de Abreu Mo-
reno disse que foi instaurado um 
inquérito que vai apurar se houve 
homicídio culposo, que é quando não 
há intenção de matar, além do crime 
de lesão corporal, já que o companhei-
ro da jovem, que era o condutor da 
moto, ficou ferido. “Vamos analisar 
todos os laudos periciais, o laudo da 
necropsia, o levantamento fotográfico 
do local, avaliar os veículos que estão 
recolhidos em um depósito, para de-
pois podermos dizer se houve ou não 
um homicídio de trânsito”, fala. Além 
disso, testemunhas serão ouvidas 
para tentar esclarecer o que ocorreu 
naquela madrugada. “Sabemos que 
foi um caso de extrema consternação 
da sociedade, que deixou um trauma 
muito grande na família, mas garanto 
que será tratado como prioridade e 
vamos verificar se ocorreu imprudên-

cia, negligência ou imperícia. Sobre a 
possibilidade de alguém estar embria-
gado, também será analisada, mas, por 
enquanto, não há indícios”, conclui.

FAmílIA PeDe jusTIçA
A irmã de Alice, Carolini Carvalho, 

diz que a família está arrasada e pede 
justiça. “Nós já temos um caso de mor-
te por acidente na nossa família. Nosso 
pai foi atropelado por um condutor 
embriagado e nós não tivemos justiça. 
A Alice nunca se conformou com isso 
e eu prometi para ela que faria justiça 
por ela e pelo nosso Isaque”, desabafa. 


