
Uma mulher ficou grave-
mente ferida ao tentar sal-
var a própria vida saltando

de uma altura de 30 metros do
Viaduto do Carvalho, na região
de Serra do Mar, litoral parana-
ense, no sábado (08). Ela estava
em um grupo de 15 pessoas que
caminhava sobre os trilhos do
trem. Em determinado momen-
to, justamente enquanto o grupo
estava passando pelo viaduto, o
trem se aproximou e a mulher se
viu obrigada a saltar. As informa-
ções são do Grupo de Socorro em
Montanha (Cosmo), que prestou
os atendimentos juntamente com
o Corpo de Bombeiros de Mari-
nhos. O Cosmo é formado por
montanhistas voluntários.

As outras pessoas que estavam
com ela na caminhada consegui-
ram escapar por uma plataforma
lateral do trilho. Eles tinham ini-
ciado a caminhada 7h da manhã e
seguiam descendo pela trilha do
Itupava pelo trilho. “É extrema-
mente proibido caminhar pelos
trilhos”, alertou o grupo Cosmo
em uma postagem no Instagram.

O atendimento à jovem, de 24
anos, começou às 18h, quando
três integrantes do grupo chega-
ram a uma base pedindo apoio.
Sabendo do ocorrido, quatro inte-
grantes do Cosmo, devidamente
equipados, foram ao ponto indi-
cado. Enquanto isso uma equipe
dos Bombeiros de Morretes subiu
para o Marumbi para dar apoio ao
resgate, que foi concluído apenas
por volta das 21h de anteontem.

A mulher precisou ser içada
juntamente com um membro da
equipe de resgate.  A jovem foi le-
vada para um hospital de Morretes
com múltiplas fraturas e tem seu
estado de saúde estável. “É extre-
mamente perigoso caminhar so-
bre os trilhos. Esperamos que com
este exemplo, este tipo de acidente
não se repita”, alertaram os volun-
tários por meio da rede social.

Uma cena inusitada foi 
registrada na madruga-
da deste domingo (9), no 
Uberaba, em Curitiba. Um 
Renault Sandero vermelho 
acabou fisgado por cabos de 
telefonia de um poste, após 
perder o controle e bater 
contra o muro de palitos de 
uma subestação da Copel. 
O acidente ocorreu na Rua 
Doutor Gabriel Ferreira Fi-
lho, por volta das 4h30, e o 
carro ficou preso nos cabos 
pelo para-choque dianteiro. 
Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da 
Polícia Militar (PM), o mo-
torista não estava mais no 
local quando as equipes de 
atendimento chegaram. A 
PM foi acionada por um vi-
zinho que mora em frente à 
subestação. A PM também 
confirmou que não havia 
feridos, nem marcas de 
sangue no veículo. A ima-
gem do Sandero pendurado 
também lembrava a de um 

peixe preso no anzol. Ou-
tra informação é de que o 
carro estaria com a docu-
mentação atrasada. No veí-
culo ainda foram encontra-

das latas de cerveja.
O Batalhão de Polícia de 

Trânsito (BPTran) este-
ve no local e acompanhou 
toda a ocorrência.
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“Fisgado” no Uberaba

Grupo caminhava na linha quando trem se aproximou. Mulher foi resgatada de uma altura de 30 metros.
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