
Como mediar conflitos na escola?
Alunos do Poli recebem capacitação para auxiliar nas divergências do dia a dia. Educandário foi o pioneiro na região
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Ao todo, 44 estudantes participaram do curso no auditório do educandário nesta quarta-feira
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PROGRAMA MEDIAR

Bando que assaltou seis agências dos Correios é de Santa Cruz
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AGENDA

· ALEVINOS
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambien-
te de Vera Cruz informa que 
está recebendo encomen-
das de alevinos das espécies 
de carpas capim cabeça 
grande, húngara, prateada, 
tilápia, jundiá, traíra. Os 
pedidos podem ser feitos 
até o dia 3 de dezembro. A 
entrega vai ocorrer no dia 
5 de dezembro, a partir das 
9 horas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (51) 3718-1039.

BAILES E FESTAS

· CLUBE
Neste dia 1º de dezembro, 
o Clube Vera Cruz realiza a 
abertura da temporada de 
piscina e o sócio em dia com 
o Departamento de Piscina 
já pode usufruir da estrutura 
do Alvi-azul, das 9 horas ao 
meio-dia e das 14h30min às 
20h30min.

· QUERMESSE  I
A Sociedade Esportiva e Re-
creativa Nacional, de Ponte 
Andréas, convida para sua 
quermesse, que acontece-
rá no dia 2 de dezembro 
(domingo), em sua sede, 
pelo aniversário de 50 anos 
do Clube. Almoço a R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crianças). 
A partir das 14 horas, reu-
nião dançante com o musical 
Acordes de Ouro. Reserva de 
ingressos através do telefone 
(51)  99994-1161, com Alceu, 
ou 99769-9160, com Edson.

· QUERMESSE  II
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Linha Dona 
Josefa, convida para a sua 
quermesse e Festa da Pa-
droeira, no dia 9 de dezem-
bro (domingo). Às 10 horas, 
missa. Ao meio-dia, almoço 
no valor de R$ 25 (adultos) e 
de R$ 15 (crianças de 7 a 12 
anos), com carnes servidas 
nas mesas. À tarde, reunião 
dançante com a banda Bier 
Fest, de Sinimbu. 

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz infor-
ma que a confraternização de 
fim de ano será realizada no 
dia 14 de dezembro, no salão 
dos espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

Aos 14 anos, Verônica de 
Oliveira passou por um con-
flito na escola em que foi 
vítima. A menina residia no 
Paraná e recorda que num 
certo dia um colega pegou 
sua mochila e não queria de-
volvê-la. Outro colega quis se 
envolver para ajudá-la, o que 
acabou causado a fúria em 
quem havia pego a mochila. 
“Ele nos ameaçou e foi para 
casa pegar uma faca e nos 
apontava ela”, conta. “Apesar 
de não ter acontecido nada 
pior, eu e o outro colega que 
tentou ajudar tínhamos que 
ir para casa acompanhados, 
pois sofríamos ameças”, re-
vela. “Quando conto essa 
história me dá um aperto no 
peito, pois é difícil lembrar”, 
acrescenta. 

Para impedir que algo mais 
grave acontecesse, os pais de 
Verônica registraram ocorrên-
cia na Delegacia de Polícia e o 
menino foi expulso da escola. 
Hoje, aos 17 anos, a jovem, 
que estuda na Escola Estadual 
de Ensino Médio Vera Cruz, o 
Poli, relata sobre o constrangi-
mento que sofreu e o medo. 
No curso de capacitação para 
mediação de conflitos dentro 
da escola, através do Progra-
ma Mediar, promovido pela 
Chefia da Polícia Civil do 
RS, com apoio da Secretaria 
Estadual de Educação, por 
meio das Coordenadorias Re-

gionais de Educação (CREs), 
a estudante espera auxiliar 
colegas que estejam na mesma 
situação ou até mesmo por 
brigas e outras situações que 
exijam uma intervenção.

“Já presenciei situações de 
brigas que não soube o que fa-
zer”, recorda. “A capacitação 
está sendo ótima, pois vou ter 
noção e ferramentas para sa-
ber como proceder”, acredita.

PROJETO PIONEIRO
O Poli é o primeiro edu-

candário na região a receber 
o projeto, que aconteceu du-
rante toda a quarta-feira, dia 
28, no auditório da escola, e 
contou com formação teórica 
e prática com dinâmicas. A 

O objetivo do Programa Mediar é dar ferramentas para que os 
jovens auxiliem na solução de conflitos, evitando que uma briga 
chegue a virar uma ocorrência policial, por exemplo. Para o pró-
ximo ano, além do Poli, a ideia é ampliar para outras escolas do 
Município, como também da região. O policial Flávio Schunke é 
quem dará continuidade ao projeto no ano que vem na região. 
No Estado, o Programa Mediar tem à frente a delegada Sabrina 
Deffente. Em Santa Cruz, o núcleo é coordenado pelas delega-
das Raquel Schneider e Lisandra de Castro de Carvalho.

O PROGRAMA MEDIAR

capacitação foi realizada com 
dois representantes de cada 
turma, do 6º ano do Ensi-
no Fundamental ao Ensino 
Médio. Ao final da tarde, 44 
alunos receberam certificado.

Nesta quarta, a capacitação 
foi ministrada pelo comissá-

rio de polícia Moyses Prates, 
de Porto Alegre.O policial 
Flávio Schunke, que atua na 
Polícia Civil de Santa Cruz do 
Sul, se tornou padrinho dos 
alunos do Poli pela aproxi-
mação que tem com a comu-
nidade local. 

Era em Santa Cruz que 
uma quadrilha que atacou 
ao menos seis agências dos 
Correios nos últimos meses 
planejava as ações. O bando 
foi desmantelado pela Polícia 
Federal na madrugada de 
ontem, no momento em que 
viajava para executar mais um 
crime, possivelmente na região 
norte do Estado. A ação, de-
nominada Operação Filatelia, 
resultou na prisão preventiva 
de quatro dos envolvidos e 
em uma prisão temporária do 
criminoso apontado de ser o 
motorista.

Conforme o delegado Kle-
ber Bicas Guedes, as investi-

gações iniciaram em setembro, 
após roubo praticado aos 
Correios de Bom Retiro do 
Sul. “Era uma quadrilha bas-
tante violenta. Em todas ações 
agiam fortemente armados. 
Amedrontavam funcionários e 
clientes das agências e em um 
dos casos levaram um gerente 
como refém”, conta, referindo-
se ao assalto de Teutônia, no 
mês passado.

Chamou a atenção da polí-
cia, durante as investigações, o 
fato de alguns dos envolvidos 
sequer terem passagens pela 
polícia. O líder, um santa-cru-
zense de 31 anos, não tinha 
antecedentes. Ele era o único 

que estava em todos os casos 
investigados, cita Guedes. O 
reconhecimento dos integran-
tes da quadrilha foi a partir 
do indicativo de testemunhas 
e de câmeras de segurança de 
agências assaltadas.

A FORMA DE AGIR
Segundo o delegado, a 

quadrilha cometia os assal-
tos sempre pela manhã, em 
cidades pequenas, e saía de 
Santa Cruz pela madrugada. 
Em algumas situações, um 
comparsa era buscado em 
Venâncio Aires. O desloca-
mento era feito em um carro 
em situação legal. Na cidade 
onde cometeriam os assaltos, 

os bandidos negociavam com 
criminosos do respectivo mu-
nicípio o empréstimo de ar-
mas e um carro clonado. Após 
cometerem o assalto, fugiam 
até determinado ponto com 
o carro clonado, onde então 
embarcavam no carro com 
que eles tinham ido até a cida-
de- alvo. “Assim, eles podiam 
circular livremente. Devol-
viam as armas, abandonavam 
o carro clonado e fugiam em 
um carro em situação legal”, 
detalha o delegado.

Confira em portalarauto.
com.br qual era a função de 
cada um dos integrantes da 
quadrilha.


