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· DIA DOS PAIS
Ser recepcionada na casa de Celso e Gustavo Sehnem ao som de 
“Como é grande o meu amor por você” não tem preço. Pena que 
da foto impressa no jornal não sai música, porque a melodia, a 
letra do rei Roberto Carlos e a interpretação de pai e filho emo-
cionam. A jornalista Carolina Sehnem Almeida foi registrar, no lar 
dos “parentes cantantes”, a foto que ilustrou matéria especial para 
o Dia dos Pais, que circulou na edição da última sexta-feira. Tam-
bém teve calorosa recepção ao chegar na veterinária Wazlawik, 
para outro papo em família, com Alexandre e os filhos Fernando 
e Felipe. Só faltou o Vinícius para a festa ficar completa.
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PALAVRA DO LEITOR

DA REDAÇÃO

Fiat lux, segundo o Gênesis, 
primeiro livro Bíblico, Deus 
após a criação do Céu e da 
Terra, teria feito surgir o dia, 
a partir desta enunciação.

E após o sétimo dia Deus, do 
pó criou o homem e deste fez a 
mulher e a partir de então será 
uma só carne. Ainda segundo 
o Gênesis nove: Deus aben-
çoou Noé e seus filhos: “sede 
fecundos, disse-lhes Ele, mul-
tiplicai-vos e enchei a terra”.

Em cima desses ensina-
mentos bíblicos, deduzo que 
não é por acaso que o homem 
foi criado homem e a mulher, 
criada mulher. 

Na hodiernidade dos tem-
pos, criou-se uma nova ideo-
logia chamada por alguns 
filósofos de “Ideologia de Gê-
nero”, em que a criança pode 
escolher desde tenra idade, o 
que ela quer ser, masculino ou 
feminino, ignorando o princi-
pio da criação, como se tudo 
acontecesse pelo acaso.

Ora, será que existe o acaso 
na criação Divina? É lógico 
que não! Tudo tem uma razão 
de ser. A felicidade que procu-
ro com todas as forças é rela-
tiva ao planeta que pertenço! 

Portanto, nascer homem 
ou mulher, faz parte dessa 

trajetória quase infinda, das 
relações que trago desde meu 
nascimento há milhares de 
anos, até tornar-me um ser 
angélico!

Como ser imortal que sou, 
passo por todas as fieiras de 
dificuldades, para resgatar os 
descalabros dos cometimen-
tos anteriores, que dormitam 
em intermitente ebulição nos 
recônditos de minha alma em 
constante evolução!

Sem menoscabo e julgamen-
tos de quem quer seja e sim 
na firme convicção dos pos-
tulados Cristãos, cada ser que 
renasce no orbe, tem uma rota 
a desenvolver independente de 
seu sexo e terá que fazer sacri-
fícios sim, para cumprir seu 
desiderato, na conjuntura das 
programações precedentes! 

Inferindo, acima das ques-
tões temporais, há sempre 
um motivo, que transcende 
o nosso entendimento, para 
termos nascidos, homens ou 
mulheres!

Pensemos nisso!

Homem ou mulher

ANTONIO P. DOS SANTOS
Professor e tradicionalista

Defrec Santa Cruz é destaque no Estado
SEGURANÇA

A Delegacia Especializada 
em Furtos, Roubos, Entorpe-
centes e Capturas de Santa 
Cruz do Sul tem o segundo 
melhor índice de elucidação de 
casos entre as Defrecs gaúchas, 
conforme balanço divulgado 
pela Polícia Civil do RS na 
sexta-feira, dia 10. Os dados, 
referentes ao ano de 2017, 
colocam a especializada como 
a segunda em produtividade, 
atrás apenas da Defrec de 
Caxias do Sul, e à frente de 
delegacias de cidades como 
Passo Fundo, Santa Maria, 
Pelotas e Uruguaiana.

Ainda de acordo com o 
Anuário 2017, a Defrec Santa 
Cruz superou em 116% a 
meta prevista de resolução de 
casos. Para o delegado Marcelo 
Chiara Teixeira, que assumiu a 
especializada em setembro do 
ano passado, o número repre-
senta o trabalho feito por toda 
a equipe. “A produtividade 
alta, sem dúvidas, é resultado 
do trabalho intensivo de toda 
equipe e da dedicação de todos 
com essa missão que temos de 
combater o crime organizado”, 
afirmou. Antes de Chiara, a 
delegacia era comandada por 

Luciano Menezes, que hoje 
é titular da 16ª Delegacia de 
Polícia Regional. Menezes des-
tacou o trabalho da qualificada 
equipe, que, mesmo pequena, 
consegue desempenhar um 
grande trabalho.

ALGUMAS AÇÕES
Somente em duas das ações 

realizadas em 2017 grandes 
quantias em drogas e armas 
foram apreendidas pela De-
frec Santa Cruz. Em setembro, 
uma casa que servia como 
centro de distribuição de dro-
gas no bairro Santo Antônio 
foi alvo de operação. No local, 
54 quilos de maconha, além 
de armas e munições foram 
apreendidos. O total de dro-
gas foi avaliado em R$ 50 mil. 

Um mês depois, a Defrec 
realizou a maior apreensão de 
fuzis já registrada no Estado. 
Em um loft de um universi-
tário, na rua Samuel Pinto 
Cortês, no bairro Avenida, 15 
fuzis, 21 pistolas e diversas 
munições 762 e 556. Dentre 
os fuzis estava o 762 perten-
cente a Antônio Marco Braga 
Campos, conhecido como 
Chapolim, líder de uma facção 
criminosa que atua no Estado. 
No total, foram R$ 3 milhões 
em armas tiradas do mundo 
do crime. O sucesso na ope-
ração, que contou com apoio 
da Polícia Civil de Vera Cruz, 
rendeu homenagem em sessão 
solene na Câmara de Vereado-
res de Santa Cruz.
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Menezes e Chiara, durante apreensão de armas em Santa Cruz
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