
Carro parado: devo prestar ajuda?
Situação vivida por vera-cruzense no fim de semana reacende alerta sobre segurança. Brigada dá orientações
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Trevo do Bom Jesus já foi mais perigoso, segundo a BM. Hoje, iluminação contribui para menos delitos

Moresco: conselho é não parar

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A POSTAGEM DE DEISE

“
Não é aconselhável, 
mas se você, em uma 
distância segura, 
conseguir identificar 
que ele está trocando o 
pneu, que está com um 
macaco, que tem uma 
criança junto, talvez 
possa parar.”

GIOvAnI PAIM MOrESCO
Comandante do 23º BPM

“
Na hora não pensamos 
no perigo que 
estávamos correndo. 
Talvez, por termos, eu e 
o Licério [esposo], esta 
personalidade de querer 
ajudar. [...] Graças a Deus 
não aconteceu nada 
conosco.”

DEISE BOrGES
vera-cruzense

trevo do bom jesus
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· EnCOnTrO DE FAMÍLIA I
A família Pauli e seus descen-
dentes convidam para partici-
par do 3º encontro da família, 
que será realizado em Missal, 
no Paraná, nos dias 2 e 3 de 
março, no Centro de Eventos 
da cidade. Recepção a partir 
das 16 horas de sábado. Mais 
informações no Facebook/
Paulis Fest III ou pelos con-
tatos (45) 98814-4110, (45) 
98805-1542, (45) 99965-
2216 ou (45) 99143-0410.

· EnCOnTrO DE FAMÍLIA II
Nos dias 9 e 10 de março ocor-
re o XI Encontro da Família 
Brand (Brandfest), no ginásio 
da Comunidade Evangélica 
de Vale do Sol. No sábado, 
dia 9, recepção às 10 horas; 
almoço às 12 horas; roda da 
sorte às 14 horas; recreação 
e integração com as famílias 
às 15 horas; apresentação da 
genealogia da famílias às 19 
horas; jantar às 19h30min e 
reunião dançante a partir das 
22 horas. No domingo, dia 10, 
culto da família com apresen-
tação gospel de Irimo Panke, 
às 10 horas; 12 horas, almo-
ço; 14 horas, apresentação 
do grupo musical da Igreja 
Apóstolo Paulo de Santa Cruz; 
15 horas, reunião dançante.

· EXCUrSÃO
Para o dia 13 de março, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural de Vera Cruz organiza 
excursão para a Expodireto, 
em Não-me-toque. A saída 
será às 6 horas, da Secretaria, 
e o retorno está previsto para 
as 16h30min. As inscrições  
podem ser feitas na Secre-
taria e são limitadas. Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3718-1039.

· TALÃO
Os agricultores de Vera Cruz 
têm até o dia 15 de março 
para comparecer à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente para 
apresentação dos talões de 
produtor. O procedimento é 
fundamental para o cálculo 
do índice de participação 
do município no retorno do 
ICMS. A coleta de informações 
abrange 3.577 blocos. Até o 
momento, pouco mais de 1,6 
mil produtores realizaram a 
apresentação das notas de 
2018. É importante que os 
produtores não deixem para 
procurar a secretaria nos últi-
mos dias, evitando assim filas 
e demora no atendimento.

AGEnDA

Ele já foi mais perigoso, 
mais temido por quem ali 
passava. Cenário de muitos 
assaltos há alguns anos, o 
trevo do Bom Jesus está mais 
seguro, atualmente, sem re-
gistro de ocorrência, confor-
me a Brigada Militar. Mas um 
episódio chamou a atenção 
no último fim de semana. 
Não eram ladrões, como 
ocorria na década passada, 
mas alguém com problemas 
no carro e precisando de 
auxílio. Só que isso acende o 
sinal de alerta: é seguro parar 
no trevo e prestar auxílio a 
quem não conhece? E se fosse 
alguém pronto a cometer um 
delito?

No sábado, a vera-cruzen-
se Deise Borges parou para 
auxiliar um casal que ocu-
pava uma Fiat Strada, com 
problemas bem na rotatória. 
“Na hora não pensamos no 
perigo que estávamos corren-
do. Talvez, por termos, eu e 
o Licério [esposo], esta per-
sonalidade de querer ajudar, 
não avaliamos a situação a 
ponto de entender que está-
vamos correndo algum risco. 

Até concordo que fomos im-
prudentes, já que estávamos 
com duas crianças no carro. 
Mas, naquele momento, só 
pensamos que poderia ser 
um de nós naquela situação. 
Graças a Deus não aconteceu 
nada conosco. Em 10 minutos 
estava tudo resolvido e cada 
um seguiu seu caminho sãos 
e salvos. Era só a bateria do 
carro do casal que tinha aca-
bado”, relata ela.

A cena de um veículo pa-
rado com uma suposta pane 
ou até mesmo “armadilhas” 
para furar o pneu e fazer mo-
tociclistas caírem era comum 
em anos anteriores. Um dos 
casos que Vera Cruz lembra 
até hoje é a morte de Lindon 
Elias Petry, na descida do 
Santuário de Schoenstatt. O 
jovem voltava do trabalho, no 
dia 11 de setembro de 2007, 
quando foi ameaçado com 
uma arma e, ao tentar fugir, 
foi atingido por uma paula-
da, que fez com ele perdesse 
o controle da moto, batesse 
a cabeça e falecesse. Após o 
episódio, o temor se assolou 
no entorno do trevo.

E hoje, sem registros de 
assalto no Trevo do Bom Je-
sus, o que a Brigada Militar 
sugere em situações como a 
vivida por Deise? Coman-
dante do 23º Batalhão de 
Polícia Militar, o tenente-co-
ronel Giovani Paim Moresco 
diz que o motorista precisa 
ter muita certeza de que real-

Foi no dia 23, por volta das 
21 horas, que Deise Borges 
publicou no Facebook sobre 
o que tinha passado. “Carro 
com alerta ligado no trevo 
do Bom Jesus! Ignora e 
continua? Preferimos parar 
e ajudar. E se fosse conosco? 
Pratique o bem. Pratique a 
empatia. Se coloque no lugar 
do outro”, dizia a publicação. 
Entre os comentários, a 
maioria salientava que não 
pararia por temer um assalto. 
“Se toda vez que alguém 
precisar de ajuda a gente 
observar a pior hipótese, 
fica difícil, pois penso que na 
maioria das vezes precisam 
de ajuda mesmo. Mas é 
aquele velho jargão: ‘os 
bons pagam pelos ruins’”, 
acrescenta Deise, que diz não 
descartar, em uma próxima 
vez, chamar a Brigada Militar 
ao invés de parar. “Não tenho 
como prever. É instinto”, 
arremata. 

mente é alguém precisando 
de socorro para parar. “Não 
é aconselhável, mas se você, 
em uma distância segura, 
conseguir identificar que ele 
está trocando o pneu, que 
está com um macaco, que 
tem uma criança junto, talvez 
possa parar. Mas, de repente, 
grite, a alguns metros: ‘ei, tá 
precisando de ajuda?’. Cer-
tifique-se mais uma vez”, 
orienta o policial. Essa dica, 
destaca Moresco, vale para 
locais bem iluminados e de 
preferência durante o dia. 
“Em outros momentos, em 
locais mais ermos, contate a 
Brigada através do 190. Pas-
se as características, conte o 
que viu e uma guarnição irá 
verificar”, pontua.

ILUMInAÇÃO
A falta de iluminação em 

alguns locais, observa o co-
mandante, é fator que con-
tribui para o delito. “Temos 

ruas em Santa Cruz que estão 
mais escuras, com lâmpadas 
queimadas ou com uma ár-
vore sob a lâmpada. Frente a 
isso, estamos desenvolvendo 
um estudo para entregar à 
Prefeitura, com o objetivo de 
que seja realizada a manuten-
ção para podermos diminuir 
ainda mais os índices de cri-
mes”, frisa.


