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RINCÃO DA SERRA

Margarete foi capturada em residência no Rincão da Serra NOS planos de governo de Jair Bolsonaro estão previstas 
mudanças no ensino e na educação. Sem entrar no mérito da 
questão, eis que demandaria abordagens polêmicas, o que 
não é a finalidade deste comentário. Mas seria de bom alcan-
ce incluir aulas de civilidade, inclusive aos parlamentares. 
A foto acima ilustra como foi deixado o plenário da Câmara 
dos Deputados depois da eleição que conduziu Rodrigo 
Maia à presidência. Justamente na Casa que no ano passado 
aprovou proposta de proibição de descarte de lixo em locais 
públicos como praias, rios, rodovias, praças e outros espa-
ços, autorizando Prefeituras à aplicação de multas a quem 
descumprisse a legislação. Aliás, um país com educação 
disciplinada nem precisaria de uma lei dessas. Pergunta-se: 
a Câmara dos Deputados não é um bem público acessível 
à população? Seria, pois, de esperar que Suas Excelências 
dessem exemplo de urbanidade e educação. Lamentável.

HÁ poucos dias, o ministro da Educação, Ricardo Velez 
Rodrigues deu uma declaração contundente repercutida 
na grande mídia. Teria dito que o “brasileiro viajando é um 
canibal, porque rouba coisas dos hotéis, rouba o assento 
salva-vidas do avião e acha que ao sair de casa pode carregar 
tudo”. A afirmativa é impactante sim, mas é uma realidade 
que nós brasileiros teimamos em não aceitar. Os tupiniquins 
não são um exemplo de comportamento no exterior. Basta 
ver o que aconteceu na Copa da Rússia, um vídeo que vira-
lizou na internet de torcedores assediando com baixarias 
inomináveis uma jovem russa. Ou aquele grupo insinuando 
que o bar onde estavam à noite fecharia quando eles qui-
sessem, porque contavam com o mesmo “jeitinho” daqui. 
E o fiasco da “Turma do Guardanapo” num restaurante de 
Paris? São apenas algumas das narrativas deploráveis que 
se encontram na rede mundial. E dizer que eram pessoas 
que se julgam cultas. Vergonhoso.

TAMBÉM o Senado da República não é o que se pode 
querer de exemplo de educação e ética. As sessões de elei-
ção da presidência no final de semana foram de vexatórias 
cenas depreciativas. O tumulto e a desordem se mostraram 
grandes o suficiente para vencer Suas Excelências pelo 
cansaço, a ponto de suspender os trabalhos, reiniciados 
no dia seguinte. No meio de tudo isso, agressões verbais e 
baixarias que por pouco não descambaram para o pugilato 
explícito, até roubo da pasta de trabalhos do presidente da 
sessão pela senadora Katia Abreu. Tudo porque dois grupos 
estavam em disputa pelo comando da Casa: os renitentes 
da “velha República” liderados pelos “canalheiros” e os que 
queriam consolidar as mudanças. Enfim, os ventos mutantes 
da eleição de 2018 acabaram vencendo o último foco de 
resistência no poder, com a eleição de um desconhecido 
senador Davi Alcolumbre à presidência da Casa. Ao trabalho 
agora, chega de sessões “pastelão”.

Uma casa na localidade 
de Rincão da Serra, em Vera 
Cruz, servia de esconderijo 
para uma mulher procurada 
pelas polícias do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina. 
Pelo estado vizinho, inclusi-
ve, Margarete Teresa Gass, 
de 32 anos, era considerada 
foragida e tinha dois man-
dados em uma condenação 
que passa de oito anos de 
prisão. Ela, que tem antece-
dentes por tráfico de drogas 
e roubo, foi encontrada em 
uma residência alugada na 
manhã desta quinta-feira 
por agentes da Delegacia 
de Polícia de Repressão às 
Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco) de Santa Cruz 
do Sul. 

De acordo com os agentes, 
Margarete apresentou uma 
carteira de identidade falsa 
no momento da aborda-

Última integrante da Operação 
Cúpula se apresenta à polícia

Chegou ao fim a procura 
da última foragida ligada à 
Operação Cúpula. A Polícia 
Civil de Vera Cruz havia di-
vulgado a imagem e identi-
dade da mulher, procurada 
desde o dia 17 de janeiro. 
Mas, no fim da tarde desta 

quinta-feira, ela se entregou 
à polícia, na DPPA de Santa 
Cruz. 

Agora totalizando os 20 
presos, a Polícia trabalha 
para até o final da próxima 
semana concluir o inquérito 
da maior operação da Polí-

cia Civil gaúcha realizada 
neste ano. Desencadeada 
no início do mês de janeiro, 
a Operação Cúpula buscava 
ainda pela foragida, natural 
de Santa Cruz, investigada 
por participação no tráfico 
de drogas no município. 

gem. Além disso, uma moto 
roubada em Porto Alegre 
em outubro de 2018 e com 
placas falsas de Santa Cruz 
do Sul foi apreendida. Aos 
policiais, a criminosa assu-
miu a receptação do veículo 
modelo Honda NXR 160.

Além dos dois mandados 

que tinha a cumprir pelas 
condenações em Santa Ca-
tarina, ela foi presa em fla-
grante e vai responder por 
uso de documento falso e 
receptação. Após o registro 
do flagrante, Margarete foi 
encaminhada ao Presídio 
Regional de Santa Cruz.

TRÁFICO DE DROGAS

Foragida é presa com documentos 
falsos e moto roubada em Vera Cruz

A Brigada Militar de Vera 
Cruz, na manhã de quin-
ta-feira, após denúncia da 
população, deslocou para 
averiguar a situação de um in-
divíduo que estaria trabalhan-
do na área central e armado.  
No local, os policiais aborda-
ram J.M.S., de 26 anos, e cons-
tataram que possuía uma arma 
de brinquedo em seu bolso. 
Diante disso, foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia para 
registro de ocorrência: fato, em 
tese, considerado atípico. 

Segundo o tenente Carlos 
Moises Savian dos Passos, 

comandante da Brigada Mi-
litar de Vera Cruz, essa ave-
riguação foi efetuada após 
uma denúncia e o auxílio da 
população à polícia, que a 
partir do conhecimento do fato 
prontamente se deslocou ao lo-
cal para realizar a abordagem e 
identificação do suspeito. 

“No contexto atual, as pes-
soas devem ser proativas, 
seguindo a filosofia de polícia 
comunitária, por isso, são fun-
damentais as denúncias para a 
atuação da Brigada Militar. A 
segurança se faz em conjunto. 
Se cada um colaborar, fará 

toda a diferença. O fundamen-
to da polícia comunitária é a 
integração entre policiais e a 
comunidade, sendo dever da 
polícia, neste caso, agir pre-
ventivamente com os cidadãos 
para identificar e solucionar 
os problemas. Esta integração 
entre a polícia e a comunida-
de envolve a participação do 
policiamento ostensivo, em 
que tanto as responsabilidades 
quanto a manutenção da paz 
social e da ordem pública não 
cabem somente à polícia, mas 
também a todos os cidadãos”, 
relata o comandante.

BM realiza abordagem e identificação 
de indivíduo com arma de brinquedo
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