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Pai de Alex: “ele era
o orgulho da família” 
Jovem de 16 anos foi 
atropelado na noite de 
quarta-feira, enquanto 
caminhava no bairro 
Progresso, junto com
a mãe, que ficou ferida

Sepultamento será na manhã desta sexta-feira
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Um adolescente cheio 
de vida, com brilho no 
olhar, alegria de viver 

e amor pela família e pelos es-
tudos. É assim que Alex Alan 
Rodrigues, de 16 anos, morto 
após ser atropelado na noite 
de quarta-feira, dia 29, na ave-
nida Euclides Kliemann, no 
bairro Progresso, é lembrado 
pelas pessoas que o amam. 
Alex caminhava com a mãe, 
Márcia Solange Brito, de 37 
anos, na avenida, quando os 
dois foram atingidos por um 
veículo Vectra, com placa de 
Santa Cruz. O condutor, que 
apresentava visíveis sinais de 
embriaguez, chegou a colidir 
o carro em um poste após o 
atropelamento.

Emocionado, o pai do me-
nino, Diomar Rodrigues, de 50 
anos, relembra os momentos 
que passou com o filho. “Ele 
era o orgulho da família”, diz. 
Não era à toa que o garoto - 
que morava com a mãe, a avó 
e a tia no bairro Progresso - era 
motivo de felicidade para as 
pessoas próximas. Aluno da 
Escola José Mânica, estava no 
ensino médio e rodeado de 
amigos. Dedicado, conquistou 
o primeiro lugar no curso de 
Torneiro Mecânico do Senai. 
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POVO nas ruas é o que mais assusta os palácios 
opulentos de Brasília. Cada movimento dá o seu reca-
do. Primeiro, foi o pessoal que se posicionou contra a 
“tesoura” no orçamento destinado à educação, mas o 
objetivo real mesmo era o de amplificar vozes pedindo 
a soltura do prisioneiro-mor lá de Curitiba. No domingo 
último, saíram os verde-amarelos que atenderam ao pe-
dido do presidente Jair Bolsonaro, pressionando a favor 
das reformas necessárias ao país. E, igualmente com 
variações, que iam de apoio a uma nova Previdência e 
lei anticrime, e contra os supostos inimigos do Planalto, 
como o Congresso, o centrão, o presidente da Câmara 
Federal e ministros do STF, que foram alvos preferidos 
de críticas. Nos caminhões de som, os oradores agiram 
moderadamente, não se ouviram incitações inflamadas 
contra as instituições. Sem incidentes, nem danos ao 
patrimônio público ou privado, de um lado e de outro, 
o recado foi dado.

AINDA que, por razões ideológicas haja discordância 
na análise dos movimentos, as manifestações de domin-
go em defesa de projetos do governo de Bolsonaro em 
si não foram o fracasso retumbante que a esquerda e 
a mídia extremista esperava e tentava fazer prosperar. 
Aliás, de forma esperta foram divulgadas pesquisas pré-
vias que mostravam um pretenso declínio do prestigio 
do presidente, como um ardil a desestimular o acesso às 
ruas pelos seus apoiadores. Mais uma vez, assim como 
antes das eleições, esses tais institutos de especulação 
popular erraram feio. Pesquisas à parte, o que vale 
mesmo é o que se vê nas ruas. Sim, porque a turma do 
verde-amarelo considera que realmente o Brasil precisa 
de uma ruptura com as velhas políticas fisiológicas que 
por décadas tinham acesso facilitado ao Grande Erário 
em detrimento das verdadeiras demandas do povo. Isso 
inclui também aquela mídia dominante que se fartava 
de generosas verbas publicitárias.

DEPOIS da tempestade vem a bonança, é o que 
diz um velho ditado popular. A convite de Bolsonaro, 
um café da manhã foi servido no Palácio da Alvorada, 
aos presidentes dos poderes, Dias Toffoli, Rodrigo Maia 
e Davi Alcolumbre. A intenção era de aparar arestas, 
minimizar as críticas públicas das últimas semanas e 
formalizar um entendimento de metas entre as insti-
tuições, evitar desgastes desnecessários e propor uma 
agenda de projetos prioritários para a retomada do 
crescimento do país. Salve. Pelo menos para manter as 
aparências, tudo saiu perfeito. Mas, como sopa quente 
deve ser comida pelas beiradas, é melhor dar um tempo, 
para saber o que Suas Excelências combinaram nesse 
“café da paz”. Uma coisa é certa: um Brasil dividido 
precisa mais do que nunca de uma harmonia entre as 
instituições republicanas que são a representação da 
sociedade brasileira. Se Brasília não se entende, que 
esperança pode ter o povo brasileiro?

MENOS mal que do lado de cá do rio Pardinho, a 
paróquia vai bem e se envolve no fim de semana com a 
tradicional gincana. Para um desavisado chegando hoje 
na “Villa” certamente não entenderá o porquê de tanto 
empenho. Equivale ao significado do carnaval para a 
maioria das cidades. Vera Cruz vai indo aos sessenta 
anos de emancipação, e a gincana tem quase a mesma 
idade. Sim, pois desde os primeiros anos já se faziam 
competições promovidas por entidades, embora não 
tivessem o caráter oficial. A premiação limitava-se a brin-
des, como churrasqueiras, fogões de pescaria, pequenos 
eletrodomésticos, etc. A competição evoluiu e a resolu-
tividade das tarefas desafia as equipes e a comunidade. 
Um dos coordenadores da gincana admitiu que ano a 
ano o preparo das tarefas exige cada vez mais criativi-
dade, porque as equipes estão muito bem preparadas. 
A disputa é sempre aguerrida, mas leal e solidária. Que 
todos tenham um bom divertimento no fim de semana.

O motorista do carro, de 
39 anos, deve responder, 
inicialmente, de acordo 
com o delegado titu-
lar da 2ª Delegacia de 
Polícia (DP), Alessander 
Zucuni Garcia, pelo crime 
de homicídio culposo, 
com o agravante de 
estar com visíveis sinais 
de embriaguez. Ele se 
negou a fazer o teste do 
bafômetro.

PENA

HOSPITAL VERA CRUZ em 30/05/2019

HOSPITAL VALE DO SOL em 30/05/2019
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Josiane Coelho dos Santos
Luiz de Oliveira Ramos
Marlene Maria Theisen
Nadiesca A. Batista
Neri Antonio dos Santos 
Romilda Batz

Amava música, tanto que to-
cava violão e flauta. Um dos 
seus sonhos era fazer outro 
curso, mas no Senac.

UM FILHO CARINHOSO
Mesmo sendo filho de pais 

separados, Diomar, mais co-
nhecido como Primo, conta 
que Alex sempre fazia o pos-
sível para estar com Márcia 
e com ele. “A gente sempre 
conversava muito, ria. Ele me 
via e já chegava dando abraço 
e beijo”, lembra. Com a mãe, 
o carinho também era muito 
visível. Segundo a tia de Alex, 
Leoni Rodrigues, e a amiga 
da família, Ângela Maria 
Borges, todos os dias, quando 
a mãe do adolescente voltava 
do trabalho para casa a pé, 
o garoto ia a seu encontro, 
tanto que na noite de quarta-
feira, quando o atropelamento 
aconteceu, era mais um dos 
dias que, como de costume, 
Alex retornava com a mãe 
para casa. Depois de perder o 
único filho, seu Diomar conta 
que irá se agarrar ainda mais 
em Deus, erguer a cabeça e 

manter a fé. 
O sentimento de dor pela 

perda também se mistura ao 
desejo de justiça. “As pessoas 
precisam prestar mais atenção 
no trânsito, cuidar, principal-
mente. Não dirigir e beber 
para que pessoas inocentes 
não percam a vida”, comenta 
o pai. De acordo com ele, essa 
não foi a primeira vez que o 
garoto foi vítima de um atro-
pelamento. Há seis anos, tam-
bém chegou a ficar ferido no 
bairro Santa Vitória. “Agora, 
vou ter ainda mais fé, porque 
é o que me resta”, lamenta. 

ATOS FÚNEBRES
Os atos fúnebres ocorrem 

na Capela Halmenschlager, 
anexa ao Cemitério Ecumêni-
co da Paz Eterna. O sepulta-
mento será nesta sexta-feira 
às 9h30min, no Cemitério 
Municipal de Vera Cruz. Alex 
deixa enlutados os pais e dois 
irmãos. A mãe do adolescente 
estava, na tarde de ontem, 
no Hospital Santa Cruz. De 
acordo com a Assessoria de 
Imprensa, ela encontrava-se 
em situação estável.


