
Na reta final, veja dicas rápidas 

Mais um assalto à residência Loft era esconderijo de drogas

No fim de semana, candidatos farão prova de Ciências Humanas, Linguagens e códigos,  mais a redação

ar
q

u
iv

o
 a

ra
u

To

fo
To

 p
o

rT
al

 a
ra

u
To

Nesta semana que antecede o exame, foco nos estudos

Defrec cumpriu mandado

lucas batista
materia@jornalarauto.com.br
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Milhões de candidatos irão 
prestar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) nos 
próximos dois fins de sema-
na. No dia 4 de novembro, os 
participantes responderão as 
questões de Ciências Huma-
nas, Linguagens e códigos, 
mais a redação. O tempo total 
é de 5h30min. No dia 11 tem 
as questões de Ciências da 
Natureza e da Matemática, 
com 4h30min de duração.

Um dos momentos mais 
temidos do candidato é jus-
tamente a redação. O tema 

Dicas DE ÚltiMa HORa
Por Rodrigo Bartz, professor
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Chegar cedo ao local da prova;

O título da redação não é obrigatório, mas se resolver 
colocar, pense em algo criativo;

Leia os textos motivadores. Eles contêm muita informa-
ção. Você não pode copiá-los, mas parafraseá-los;

Agora, de última hora, o interessante é ler redações 
que alcançaram nota 1.000 nós últimos anos e analisar 
o que elas têm em comum. O que tem na introdução, 
no desenvolvimento e na conclusão;

Ler a declaração Universal dos Direitos Humanos, pois o 
tema está muito ligado à ela;

Olhar muito vídeo. Tem um vasto material no YouTube, 
que pode ajudar muito, com dicas;

Além disso, acompanhar os canais de comunicação do 
INEP. Ver o que eles estão postando em relação à dicas;

Fazer um caderninho de anotações com resumos 
de alguns assuntos, das quatro áreas do conhecimento 
e da redação. Anotar frases de grandes pensadores, 
por exemplo, para usar na redação. Aquele 
caderninho para ser lido na última hora, só 
para reativar a memória;

Muita calma, tranquilidade. Sei que é difícil. Essa prova 
decide a vida de muita gente. Mas manter a calma é 
fundamental;

E por último, se liga no horário de verão, que começa 
um dia antes. Já adianta o relógio no sábado. Não vai 
virar meme dos atrasados, por favor.

costuma ser algo em voga, 
de relevância. E nestes dias 
que antecedem a prova, é 
chegada a hora de estudar, 
ler mais conteúdos e se pre-
parar. E para quem não viu 
nada? Tentando auxiliar os 
que deixaram os estudos para 
o último momento, o Nosso 
Jornal conversou com Rodri-
go Bartz, professor de língua 
portuguesa e redação. Ele deu 
10 dicas rápidas, que podem 
ser colocadas em prática nesta 
semana. Tem orientações para 
a redação, para assuntos ge-
rais e também sobre a chegada 
nos locais de prova. Confira 
ao lado.

Em seis dias, outro assalto 
à residência em Vera Cruz. 
Desta vez, o crime ocorreu no 
sábado, dia 27, por volta das 
21h30min, quando três crimi-
nosos armados roubaram um 
veículo, quantia em dinheiro e 
joias. De acordo com a Brigada 
Militar, o trio rendeu os mora-
dores e anunciou o assalto. O 
caso aconteceu em uma resi-
dência da rua Walter Back, no 
Loteamento Belo Horizonte. 
O bando chegou até o local 
em um Corsa prata, rendeu o 
morador e praticou o crime.

Na ação, foram roubados 
um Vectra de cor chumbo, 
placas IOE-4470, além de uma 
quantia não revelada em joias 
e dinheiro. A BM iniciou as 
buscas e pouco mais de uma 
hora depois localizou um veí-
culo suspeito nas imediações 
do bairro Bom Jesus, em Santa 

Cruz. Ao perceber que seria 
abordado, o motorista em-
preendeu fuga e o caroneiro 
jogou um televisor para fora 
do carro. Houve troca de tiros 
e ambos os veículos foram 
atingidos pelos disparos.

Em seguida, a dupla que es-
tava no carro, o mesmo visto 
pela vítima na cena do crime, 
foi abordada. Os indivíduos, 
de 21 e 24 anos, foram presos 
em flagrante pelo roubo à re-
sidência. Eles foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia 
e após ao Presídio Regional de 
Santa Cruz. O carro, um Corsa 
Sedan, foi apreendido, assim 
como dois celulares que esta-
vam com um dos criminosos. 
Até o fechamento desta edição 
não  havia novidades sobre o 
paradeiro no terceiro crimino-
so e o veículo da vítima não 
havia sido localizado.

Um loft do bairro Inde-
pendência, em Santa Cruz 
do Sul, era esconderijo para 
um depósito de drogas. Na 
sexta-feira, dia 26, a Polícia 
Civil, por meio da Delega-
cia Especializada de Furtos, 
Roubos, Entorpecentes e 
Capturas (Defrec), cumpriu 
um mandado de busca e 
apreensão. No local, na rua 
Imperatriz Maria Leopoldi-
na, os policiais encontraram 
oito tijolos de maconha, res-
quícios de crack e material 
para embalagem de drogas 
dentro de um refrigerador. 
Além da geladeira, havia 
uma televisão e um rack no 
loft. O mentor, que não foi 
localizado, é o mesmo tra-
ficante responsável por um 
centro de distribuição de 
entorpecentes desmantelado 
em setembro de 2017.

PlaNtÃO DE POlÍcia

· DEtENÇÃO POR DEsacatO
Um acidente entre uma 
Montana e uma viatura da 
Brigada Militar terminou 
com quatro indivíduos de-
tidos por desacato, desobe-
diência e resistência. O aci-
dente aconteceu por volta 
das 22h30min de domingo, 
dia 28, na esquina das ruas 
Tenente Coronel Brito e Tira-
dentes, no Centro de Santa 
Cruz. Conforme a Brigada Mi-
litar, apenas danos materiais 
foram registrados. Ao identi-
ficar o condutor da Montana, 
populares teriam investido e 
desacatado os policiais, que 
tiveram de pedir reforço. Ao 
todo, quatro indivíduos fo-
ram conduzidos à Delegacia 
para o registro do caso.

· aiNDa iNtERNaDOs
As vítimas do acidente en-
tre uma motocicleta e um 
caminhão, na tarde de quar-
ta-feira, dia 24, na Estrada 
Dona Carlota, seguem in-
ternadas no Hospital Santa 
Cruz. Matheus de Moraes 
Henchs, de 18 anos, que 
conduzia a Honda CG 150, 
tem o estado mais crítico, 
considerado grave. Ele está 
desde quarta-feira interna-
do na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Segundo a 
assessoria de imprensa da 
casa de saúde, Vithor Pritsch, 
de 15 anos, que estava na 
carona da motocicleta, teve 
uma melhora no quadro e 
foi transferido da UTI para 
o quarto, onde se encontra 
em estado estável. Os dois 
sofreram o acidente por 
volta das 14h45min, quando 
a moto colidiu na lateral de 
um caminhão. 

· tENtatiVa DE assaltO
A Brigada Militar apreen-
deu um adolescente que, 
armado com uma faca, ten-
tou assaltar pedestres no 
Centro de Santa Cruz. O fato 
aconteceu na madrugada de 
domingo, dia 28. Por volta 
das 2h15min, os policiais 
receberam a denúncia de 
que o jovem teria tentado 
assaltar pedestres na Praça 
Getúlio Vargas. O suspeito, 
de 17 anos, foi encontrado 
pelos policiais e no mo-
mento da abordagem, ele 
estava com a faca usada nas 
tentativas. O adolescente foi 
apreendido e reconhecido 
pelas vítimas. Ele foi levado 
à Delegacia de Polícia Civil e 
liberado na presença de um 
responsável.

Conforme o delegado Lu-
ciano Menezes, após o depó-
sito ser descoberto no bairro 
Santo Antônio, o criminoso 
mudou a estratégia e migrou 
para o outro lado da cidade. 
Mesmo sem ter sido preso em 
flagrante, o homem responde 
o processo e segue na mira 
da polícia.


