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Equipe chega a Santa Catarina
No 2º dia de viagem, caminhão com repórter do BOM DIA enfrenta queda de barreira saindo de Curitiba e chega a Joinville

Graziela Delalibera
Enviada especial a Santa Catarina

O “cami-
nhão da soli-
d a r i e d a d e”
enviado por

Sorocaba em auxílio às víti-
mas das enchentes no Sul, sob
a organização da Associação
Ser Consciente, chegou hoje a
Santa Catarina. O BOM
DIA acompanha a viagem.

Só na tarde desta quarta-
feira conseguimos chegar a
Santa Catarina. A viagem foi
lenta, pois o caminhão esta-
va com carga máxima. Fica-
mos à noite num posto em
Joinville, onde aguardare-
mos cerca de três horas a
chegada do empresário Rei-
naldo Escamez. É ele quem
nos levará até Itajaí.

Nos despediremos do
motorista Ivan Carlos Alco-
lea, que descarregará a carre-
ta cheia de doações em Join-
ville amanhã [hoje] cedo.

Durante a viagem, desco-
brimos que a queda de uma
barreira no quilômetro 664
da BR-376 – que liga Curi-

tiba a Joinville – está atrasan-
do a chegada das doações.

O chefe da 2ª Delegacia
da Polícia Rodoviária Federal
no Paraná, Osir de Aguiar,
disse que a previsão “mais oti-
mista” é de que o trecho seja
liberado amanhã [hoje].

A BR foi transformada
em pista simples na descida
da serra. A reportagem pas-
sou pelo local no fim da tar-
de. Três máquinas trabalha-
vam no nivelamento da terra
e formavam degraus para
evitar a pressão sobre o ter-
reno. “O trabalho é de for-
miguinha”, nos disse o poli-
cial. O oficial explicou ainda
que foram descobertas novas
fissuras que podem causar
problemas maiores se cho-
ver. Ontem [terça], com a
pista ficou interditada, três
veículos com doações fica-
ram parados.

Homens trabalham na BR-376: queda de barreira no quilômetro 664 atrasa a chegada dos caminhões com donativos

Ivan, o motorista do caminhão, monitora o trabalho do borracheiro em uma das rodas, num posto em Curitiba

Sorocabanos encaram forte chuva na
estrada: viagem segue em ritmo lento

Fotos: Divulgação/Associação Ser Consciente/Simone Lins

Saiba mais sobre a viagem

n A equipe
partiu na terça-feira, de Sorocaba
n Para Curitiba
O caminhão chegou por volta da
meia noite de ontem e teve
problema em um dos pneus
n Até 16h de ontem
Eles ficam no posto, onde pernoitaram

n Para Joinvile
Eles partem no fim da tarde e pegam
um desvio na BR-116 por causa da
queda de barreira
n Para Itajaí
A previsão é chegar à cidade, após
encontro com o empresário Reinaldo
Escamez, ainda nesta madrugada

Fonte: Associação Ser Consciente

Veja detalhes da viagem no blog especial em:
w w w. r e d e b o m d i a . c o m . b r


