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Iniciativa quer devolver autoestima
Empresários de Santa 
Cruz se unem para dar 
tratamento de beleza 
e auxiliar na colocação 
profissional de vítimas 
de violência

Projeto visa recuperar autoestima de mulheres vítimas de violência

ÀS MULHERES

GUILHERME BICA
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Um pequeno gesto que 
pode mudar a vida de 
alguém. Foi pensan-

do assim que o empresário 
santa-cruzense Julio Arruda 
moldou um projeto criado em 
Viamão e trouxe para a reali-
dade local, a fim de beneficiar 
e valorizar mulheres vítimas 
de violência. Em atuação des-
de janeiro, o “Você é 10” quer 
devolver a autoestima e a 
autoconfiança para mulheres 
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que ainda sofrem com situa-
ções relacionadas à violência 
doméstica. Para isso, um gru-
po de apoio foi montado com 
ajuda de empresários locais e 
com o suporte da Delegacia 
Especializada no Atendimen-
to à Mulher (DEAM) e da 
Agência FGTAS/SINE.

De acordo com o idealiza-
dor do projeto, Julio Arruda, 
as mulheres selecionadas irão 
ser beneficiadas com a doação 
de roupas e calçados, além 
de corte de cabelo, manicure, 
maquiagem e treinamento 
com RH, bem como oferta de 
cursos profissionalizantes. 
“É sabido que muitas vezes 
essas mulheres vítimas têm 
sua imagem inferiorizada ou 
desprezada através da violên-
cia psicológica que sofrem no 
ambiente familiar e, portanto, 
a melhora dessa imagem pode 
instigá-las a enfrentarem de 
forma mais confiante suas 
adversidades”, conta.

Para participar, as vítimas 
devem ter denunciado seus 
agressores em registro de 
ocorrência policial. “Inicial-
mente, temos a meta de mu-
dar o visual de duas mulheres 
a cada mês, sem custo algum 
e caso necessitem serem inse-
ridas no mercado de trabalho, 
ainda faremos a confecção de 
currículos e dicas de cursos de 
qualificação profissional dis-
poníveis no SINE e de como 

“Gangue Megatron” 
é investigada pela Polícia

Semana tem três homicídios na região
SANTA CRUZVIOLÊNCIA

Primeira beneficiada

proceder em uma entrevista 
de emprego”, destaca.

De acordo com a delegada 
titular da DEAM, Lisandra 
de Castro de Carvalho, várias 
mulheres deverão participar 
da iniciativa. Todas irão pas-
sar por uma triagem feita por 
profissionais da delegacia e 
após encaminhada aos salões 
credenciados. “Temos tantas 
pessoas que precisam e que 
agora vão poder ter a opor-
tunidade de recuperarem 
a autoestima. Já estávamos 
pensando em ter algo nesse 
sentido, mas a ideia não ha-

via sido fechada. Às vezes, 
mais importante que uma 
investigação concluída é dar 
a oportunidade para uma 
vítima recomeçar”, comenta.

Até o momento, os salões 
Santa Cruz e Maria Bonita 
confirmaram apoio à inicia-
tiva. A ideia é de que outros 
apoiadores possam surgir ao 
longo do projeto, que aten-
deu nesta semana a primeira 
beneficiada.

FELICIDADE
A empresária Aline Soares, 

proprietária do Salão Ma-
ria Bonita, recebeu em seu 

estabelecimento a primeira 
mulher beneficiada com a 
iniciativa. O gratificante, con-
forme ela, foi ver o sorriso 
no rosto da sua mais nova 
cliente. “Às vezes, em um 
salão, a gente acaba atuando 
como psicóloga. Essa vítima 
chegou lá, contou a história 
do relacionamento abusivo 
que vivia e que não tinha mais 
vontade de se arrumar. Ago-
ra, depois de ter voltado no 
salão mais de uma vez, está 
feliz, conversando bastante. 
Isso para nós não tem preço”, 
comenta.

O grupo de jovens que as-
sustou a comunidade de Santa 
Cruz nas últimas semanas é 
investigado pela Polícia Civil 
e parte dos resultados da in-
vestigação serão apresentados 
já na próxima semana. A De-
legacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA) 
realiza trabalho de indivi-
dualização das condutas dos 
integrantes, a fim de obter 
a identificação de cada inte-
grante da associação, que se 
intitula “Gangue Megatron”.  
Segundo a delegada Lisandra 
de Castro de Carvalho, são 
realizadas diligências para 

traçar o perfil de cada um dos 
jovens. “É um trabalho mais 
completo e que exige muito 
cuidado”, comenta. 

A suposta gangue é forma-
da por diversos adolescentes 
entre 14 e 16 anos. Em um dos 
episódios registrados em San-
ta Cruz, o grupo agrediu um 
estudante da escola Goiás. Re-
latos de ameaças também têm 
sido narrados por estudantes 
das escolas Santa Cruz, Goiás, 
Luiz Dourado, Polivalente 
e Leonel de Moura Brizola. 
Alguns dos atos dos jovens, 
inclusive, repercutiram pelas 
redes sociais.

Pelos menos três pessoas 
foram assassinadas nesta se-
mana no Vale do Rio Pardo. 
O primeiro caso foi na terça-
feira, dia 18, em Venâncio Ai-
res. O corpo de um homem, 
de 41 anos, foi encontrado 
caído em uma estrada que 
dá acesso a Linha Hansel. 
Na nuca do indivíduo, iden-
tificado como Geferson Luis 
Feltes,  havia a marca de um 
disparo de arma de fogo.

Já na madrugada de quar-
ta-feira, dia 19, um adoles-
cente de 17 anos foi morto  
no bairro Santa Vitória, em 
Santa Cruz do Sul. O cri-
me ocorreu por volta da 1 
hora, na rua Gustavo Doos. 

Conforme a Brigada Militar, 
populares informaram que 
o jovem estava correndo 
sobre os telhados das casas, 
quando ainda tentou entrar 
pela janela de uma residên-
cia. Ele foi baleado várias 
vezes e ficou com metade do 
corpo para dentro do quarto 
do morador. O adolescente 
tinha passagens pela polícia 
por envolvimento em furtos, 
tráfico e até em homicídios. 
A Polícia Civil já trabalha 
na investigação da autoria 
do crime. Conforme a titular 
da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
(DPCA), delegada Lisandra 
de Castro de Carvalho, a 

investigação apura a par-
ticipação de dois homens 
no homicídio. “É uma fase 
inicial, vamos ouvir fami-
liares e buscar identificar os 
culpados”, destaca. Por se 
tratar de menor, a Polícia não 
divulgou a identidade. 

E o terceiro homicídio 
foi na noite de quarta-feira, 
dia 19, no bairro Margarida, 
também em Santa Cruz. 
Segundo informações da 
Brigada Militar, o fato acon-
teceu na rua Irmão Wilibaldo 
e a vítima, de 38 anos, estava 
na rua quando foi atingida 
pelos disparos de arma de 
fogo. A identidade não foi 
divulgada.


