
Ao Santuário, procissão de fé
Romaria reuniu cerca de 35 mil pessoas em atos de devoção à Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt
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RELIGIÃO

Romeiros partiram da Igreja São José, em Santa Cruz, e da Matriz Santa Teresa, de Vera Cruz
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Polícia Civil refaz trajeto feito por adolescente estuprada

AMEAÇA

VERA CRUZ

Fé e devoção. Assim foi 
o domingo, dia 25, para os 
cerca de 35 mil fiéis que par-
ticiparam da 42ª Romaria ao 
Santuário de Schoenstatt, em 
Santa Cruz do Sul. Ao longo 
de um trajeto de 3,8 quilôme-
tros, os caminhantes oraram 
em louvor à Mãe Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, 
fizeram agradecimentos e 
pedidos por mais um ano 
próspero.

A celebração de fé, que 
teve público recorde, contou 
com romeiros partindo da 
Igreja São José, percorrendo 
a rua Gaspar Bartholomay e 
BR-471, até o Santuário. De 
Vera Cruz, a exemplo dos 
últimos oito anos, a Paróquia 
Santa Teresa organizou a sua 
procissão, saindo da Igreja 
Matriz, com caminhada pela 
ERS-409 e, no trevo do Bom 
Jesus, se unindo à procissão 
de Santa Cruz.

Segundo o coordenador 
da Romaria de Schoenstatt, 
Matheus Swarowski, a orga-
nização está muito feliz com 
a realização da 42ª edição. 
“Temos um povo de fé, um 
povo de esperança, que mais 

uma vez esteve presente e 
chegamos a um público his-
tórico. Isso somente confirma 
o crescimento da romaria a 
cada ano e é prova de como 
todo o envolvimento dos or-
ganizadores e apoiadores dá 
certo”, afirmou.

MOMENTO DE AGRADECER
A exemplo de outras 12 

edições, o vera-cruzense 
Claudio Pick se uniu à ca-

minhada em Santa Cruz. “É 
um momento  de muita fé. 
Tinha sempre uma grande 
companheira comigo, que 
era minha esposa. Ela aca-
bou falecendo, mas deixou 
comigo este sentimento de 
sempre agradecer pela vida 
e pela saúde da família e dos 
amigos”, disse.

A santa-cruzense Ismar 
Reis chegou neste ano a sua 

A Polícia Civil de Vera 
Cruz segue na busca de pro-
vas que possam elucidar a 
autoria do estupro de uma 
adolescente de 15 anos. A víti-
ma, que foi atacada quando ia 
para a escola, foi levada nesta 
segunda-feira, dia 26, para 
refazer o trajeto percorrido 
quando saiu de casa até o 
momento em que foi atacada, 
no bairro Boa Vista.

De acordo com o delegado, 
Paulo César Schirrmann, a 

menor segue muito abalada, 
mas conta com clareza os 
detalhes do crime. Em um 
segundo depoimento, realiza-
do ontem, a jovem manteve a 
versão apresentada no dia do 
crime. “Levamos ela nas ime-
diações do colégio e por onde 
caminhou até ser abordada 
por esse indivíduo. O objetivo 
foi angariar mais elementos 
para a investigação”, detalha. 

Na última semana, a mãe 
da adolescente já havia indi-

SERVIÇOS DE 
OUVIDORIA 
HOSPITALAR
A satisfação das pes-

soas que buscam pelos 
serviços prestados no Hos-
pital Vera Cruz é muito im-
portante para a empresa 
hospitalar. Dúvidas, su-
gestões, elogios e críticas 
construtivas são muito 
bem-vindas. Busque pelos 
serviços de Ouvidoria Hos-
pitalar sempre que consi-
derar necessário. Muitas 
melhorias são realizadas 
internamente no hospital, 
através da participação da 
comunidade.

CAMPANHA 
INSTITUCIONAL 
REALIZADA EM 
SUPERMERCADO
No dia 23 de novem-

bro, os colaboradores do 
Hospital Vera Cruz se or-
ganizaram internamente, 
e em turno alternado de 
trabalho, realizaram cam-
panha de arrecadação de 
alimentos no Back Super-
mercado. Agradecemos 
a parceria da direção do 
supermercado e a todas 
as pessoas, que volunta-
riamente contribuíram em 
prol da instituição. Foram 
arrecadados oito caixas de 
leite, 27 litros de azeite, 64 
caixas de gelatina, cinco 
detergentes e 86 Kg de 
alimentos não perecíveis. 
Todas as doações serão 
utilizadas no hospital.

CAMPANHA 
HOSPITAL COM
MAIS  SAÚDE
Você ajuda o HVC atra-

vés da fatura da energia 
elétrica? Caso ainda não 
teve a oportunidade de 
contribuir, você receberá 
a visita de um colaborador 
do hospital, devidamente 
identificado, que apresen-
tará a importância desta 
campanha a você. É um 
meio seguro e ágil de você 
ajudar o Hospital Vera Cruz 
a se desenvolver. Através 
desta campanha, você 
investirá também em mais 
saúde para você, prati-
cando o bem sem olhar a 
quem. Participe! O hospital 
precisa de você.

18ª edição como romeira. 
“Não falto nenhuma, desde 
que comecei a vir. É lindo ver 
a fé de todas estas pessoas. É 
lindo poder estar aqui para 
agradecer as graças alcan-
çadas já que a gente pede 
quando precisa e agradece 
quando pode”, afirma ela.

Em 2018, o tema da procis-
são foi “Com a Mãe e Rainha, 
sal da terra e luz do mundo”.

cado para os policiais o local 
exato do estupro. Na ocasião, 
foram apreendidas peças de 
roupa e o tênis usado pela 
menina.

Ainda conforme o delega-
do, a polícia aguarda para os 
próximos dias a chegada de 
um laudo preliminar que con-
frontará o material presente 
no corpo da adolescente, no 
dia do crime, com o sangue 
de um suspeito, que foi co-
lhido na última quinta-feira. 
O homem, que é jovem e 
tem antecedentes policiais 
por furto, é apontado como 
principal suspeito. Ele, que 
prestou depoimento e foi li-
berado, nega veementemente 
a autoria.

PRIORIDADE
A Polícia Civil de Vera 

Cruz trabalha com força to-
tal para elucidar esse caso. 
“Como precisamos da prova 

Um indivíduo teve na última 
quarta-feira o nome e uma 
foto divulgados nas redes 
sociais. O texto repassado 
aponta ele como o suposto 
autor do crime. A polícia 
não confirma e pede que 
a população aguarde o 
trabalho policial. Um áudio 
também começou a circular 
nas redes sociais e faz 
ameaças - que teriam sido 
feitas por membros de uma 
facção que atua na região - 
ao indivíduo.

pericial, ele ainda é tratado 
apenas como suspeito. O que 
posso dizer também é que a 
prisão de quem cometeu esse 
crime terrível vai acontecer 
logo. É prioridade total”, afir-
mou o delegado, na última 
sexta-feira.


