
Escola lembra 130 anos do seu patrono
Apresentações, presentes, discursos e descerramento de placa marcaram a sexta-feira do educandário localizado no bairro Boa Vista
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Placa em homenagem aos 130 anos de Elemar Kroth foi descerrada no saguão da escola

Carolina almEida
redacao@jornalarauto.com.br

ELEMAR KROTH

bOM jEsus

Jovem suspeito de assalto a lotérica de Santa Cruz do Sul é preso

GERAL 07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2018

Eduardo Kroth destacou empreendedorismo do avô

Indivíduo, de 19 anos, foi detido em casa, no bairro Bom Jesus

Familiares foram presenteados com desenhos feitos por alunos

A Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Elemar 
Kroth dedicou a última sema-
na para estudar e valorizar a 
própria história, ao conhecer 
um pouco mais sobre o seu 
patrono, que completaria 
130 anos no dia 3 de maio, se 
ainda fosse vivo. Na manhã 
da última sexta-feira, dia 18, 
a família de Elemar Kroth, 
representada pelo filho Rodol-
fo e esposa Teresinha, assim 
como os netos Eduardo, Karla, 
e Vera e Carlos Müller, filhos 
de Lory (IM), que era irmã de 
Rudi. A recepção não poderia 
ter sido mais calorosa. Quan-
do os familiares do patrono 
da escola entraram no ginásio 
de esportes, alunos e professo-
res os receberam de pé e sob 
aplausos. A manhã foi de mui-
tas homenagens. De discursos 
da direção, da família e das 
autoridades. O secretário de 

Educação, Cláudio Stoeckel, 
que por muitos anos dirigiu a 
escola, e o prefeito Guido Hoff 
fizeram questão de prestigiar 
e enaltecer aquele momento. 
Para completar, descerraram 
uma placa pela passagem da 
data, no saguão da escola.

Desde os anos iniciais, os 
300 alunos tiveram uma se-
mana dedicada a relembrar 
a história de Elemar Kroth, 
conhecido por ser um dos 
fundadores da empresa Wild, 
Kroth & Cia, tão famosa na 
história vera-cruzense, assim 
como o primeiro presidente 
do Clube Vera Cruz, quando 
a denominação era Esporte 
Clube Tereza. 

A participação da família 
na trajetória de quase 30 anos 
do educandário foi valorizada 
pela diretora, Tânia Jost. “O 
maior exemplo que vocês nos 
dão é esse: ser família”, frisou 
Tânia. Em nome da família 
Kroth, Eduardo assumiu o 
microfone e falou diante dos 

estudantes. A palavra em-
preendedorismo, disse ele, 
está na moda, parece, mas 
não é uma palavra nova. Foi 
assim que o neto destacou a 
trajetória de pioneirismo do 
avô, que ao chegar em Vera 
Cruz, antes da emancipação, 
abriu uma loja de secos e mo-
lhados, numa época em que 
as estradas não eram boas e os 
meios de transporte, escassos. 
O empreendimento deu início 
ao Wild & Kroth, na sociedade 
com Júlio Wild. “Ele fez a sua 
parte para deixar o mundo 
um pouco melhor”, refletiu 
Eduardo, relembrando as 
contribuições do avô para a 
economia dos vera-cruzenses, 
na política e no aspecto social.

A família recebeu quadros, 
com desenhos feitos por alu-
nos, e assistiu a apresentações 
protagonizadas pelos jovens. 
“Elemar Kroth deixou um 

legado de honestidade, tra-
balho e respeito. Que isso seja 
sempre seguido na comuni-
dade”, sublinhou o prefeito 
Guido Hoff.

Uma ação da 1ª Delegacia 
de Polícia Civil de Santa Cruz 
do Sul colocou na cadeia um 
jovem suspeito de assaltar 
uma lotérica do município. 
O indivíduo, de 19 anos, foi 
detido na residência onde 
mora, na rua Adolfo Pristch, 
no bairro Bom Jesus, durante 
cumprimento de mandado de 
prisão preventiva expedido 
pela 2ª Vara de Execuções 
Criminais. Conforme agentes 
da 1ª DP, o jovem, que não 
teve o nome divulgado, foi 
reconhecido através de ima-
gens de câmeras de segurança 

do estabelecimento onde pra-
ticou o crime, em 16 de abril. 
A prisão, registrada por volta 
das 15h30min de sexta-feira, 
dia 18, contou com apoio de 
agentes da Delegacia Espe-
cializada em Furtos, Roubos, 
Entorpecentes e Capturas 
(Defrec). Após registro na 
Delegacia de Polícia, o sus-
peito foi levado ao Presídio 
Regional de Santa Cruz.

o CrimE
Na ação, ele e um compar-

sa invadiram a lotérica locali-
zada no Shopping Santa Cruz 
e fugiram levando pertences 

dos clientes. Cerca de R$ 1 mil 
e um aparelho celular tam-
bém foram roubados. Para 
fugir, a dupla utilizou um 
veículo Cobalt, conduzido 
por outro homem. Durante 
as buscas, ainda na tarde 
do dia 16 de abril, a Brigada 
Militar localizou o carro no 
bairro Bom Jesus. Na ocasião, 
o motorista foi abordado e 
preso por suspeita de parti-
cipação no crime. O jovem 
foi conduzido à Delegacia. 
Lá, informou ser motorista 
de transporte por aplicativo 
e que teria apenas levado a 

dupla de assaltantes. Ele foi 
liberado após o registro. O 

caso segue sob investigação 
da 1ª DP.

FO
TO

 p
O

RT
Al

 A
RA

U
TO


