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Líderes de grupo que ameaçava estudantes foram apreendidos
SANTA CRUZ

São recintos alfandegados de uso público de zona 
secundária nos quais são executadas operações de 
movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro 
de mercadorias e de bagagem. O controle aduaneiro 
é estabelecido através da Receita Federal. Os 
Portos Secos foram criados como opção logística 
para possibilitarem um melhor fluxo logístico, 
“desafogando” a movimentação de mercadorias em 
Zonas Primárias (Portos e Aeroportos).

O QUE É UM PORTO SECO

Previsão é que espaço 
fique em terreno à 
margem da BR-471, 
nas proximidades 
do antigo pedágio 
de Rio Pardo

Pedido para instalação foi entregue na terça-feira

SANTA CRUZ

GUILHERME BICA
jornalismo@jornalarauto.com.br

A  Receita Federal rece-
beu na terça-feira o 
pedido de instalação 

de um porto seco, uma Estação 
Aduaneira Interior (Eadi). A 
questão faz parte do projeto 
Plataforma Logística, defen-
dido pela Prefeitura de Santa 
Cruz, pela Associação de En-
tidades Empresariais de Santa 
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Avança projeto do porto secoTHEDY CORRÊA
Neste domingo, dia 21, 
Santa Cruz do Sul vai 
receber um novo espetá-
culo musical que mescla 
o rock de Thedy Corrêa 
e o nativismo de Luiz 
Marenco. Os músicos se 
unem para apresentar “A 
Cidade Encontra o Cam-
po”, em que a cidade 
de Thedy é influenciada 
pelo campo de Marenco 
e vice-versa. A apre-
sentação vai ocorrer no 
Teatro do Colégio Mauá, 
localizado na rua Cris-
tóvão Colombo, nº 366, 
às 19h30min. A atração 
é realizada pelo Sistema 
Fecomércio-RS/Sesc e já 
possui ingressos à venda 
em qualquer Unidade 
Sesc. Os valores variam 
entre R$ 15 e R$ 40.

JOGO
A diretoria da Sociedade 
Bolão União, de Dona Jo-
sefa, avisa os sócios que 
hávera jogo na quita-fei-
ra, dia 25 de julho, com 
início às 13h30min. Tam-
bém convida a Socieda-
de Primavera Augusta 
Vitória para participar 
do jogo.

AVISOS

Cruz do Sul (Assemp), e pelas 
empresas GT Participações 
e M Stortti. O documento foi 
entregue nas mãos do delega-
do da Receita Federal, Leomar 
Padilha, que encaminhará o 
pedido para tramitação. Se-
gundo Maurênio Stortti, da 
M Stortti, responsável pelo 
projeto, o interesse por Santa 
Cruz se dá por questões de 
desenvolvimento e turismo. 
“Santa Cruz é um agente 
exportador muito forte, com 
destaque em relação ao valor 
exportado no comparativo 
com as Delegacias da Receita 
Federal de Santa Maria e Pas-
so Fundo. Tem um Distrito 
Industrial consolidado e um 
aeroporto”, destaca. 

Conforme o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, César Cechinato, 
o projeto está inserido den-
tro do projeto da Plataforma 
Logística, que prevê investi-
mentos de R$ 23 milhões. “O 
porto seco é um componente 
essencial e um desejo antigo 
dos investidores da cidade. 
Com o poder de importação 
e exportação de Santa Cruz, 
o porto seco poderia atender 
todo o Rio Grande do Sul. Isso 
qualificará o município como 
um grande polo logístico”, 
comenta. Segundo Padilha, 

não há  previsão do resultado 
do pedido. 

PLATAFORMA 
LOGÍSTICA 
De acordo com Cechinato, o 

projeto da Plataforma Logísti-
ca é antigo e foi desenvolvido 
pela Associação Santa Cruz 
Novos Rumos (Ascnor), pela 
Assemp e pelo Poder Público. 
No documento, há a previsão 
de que o espaço fique em um 
terreno às margens da BR-471, 
nas proximidades do antigo 
pedágio de Rio Pardo. O in-
vestimento deve ultrapassar 
R$ 23 milhões. 

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Proteção 
à Criança e Adolescente 
(DPCA), deu uma resposta ao 
grupo de adolescentes que se 
intitulava como Megatron, em 
Santa Cruz do Sul. Dois indi-
víduos foram encaminhados 
à Fundação de Atendimento 
Sócio-Educativo (Fase) em 
Porto Alegre e outros 16 fo-
ram intimados pela polícia e 
prestaram depoimento, acom-
panhados do pai, na delega-
cia. Os dois internados têm 
17 anos e são líderes do grupo 
que, mesmo após a conversa 
na DPCA, continuam com os 
delitos.

Conforme a delegada Li-
sandra de Castro de Carvalho, 
os dois possuem antecedentes 
criminais. Um deles por furto, 
ameaça e posse de entorpe-
centes e o outro por lesão 
corporal e, inclusive, um ho-
micídio culposo. Segundo Li-
sandra, o adolescente efetuou 
manuseio inadequado de 

uma arma de fogo que matou 
o amigo que o acompanhava. 
Os dois foram levados à Fase, 
após uma agressão em um 
shopping da cidade, dois dias 
após a conversa na delegacia. 
“Um deles agrediu, o outro 
filmou e após publicaram nas 
redes sociais. Eles pensavam 
que não daria em nada, mas 
a polícia e o poder público 
deram uma resposta. Foi um 
desrespeito e uma audácia 
voltarem a agir”, destacou. 

SEIS CASOS 
E 18 INDICIADOS
Ao todo, foram indiciados 

17 adolescentes e um maior de 
idade, que completou 18 anos 
há pouco tempo. O grupo 
praticou seis atos infracionais 
entre 4 de maio e 29 de junho. 
Porém, Lisandra destaca que 
outros fatos isolados já vi-
nham sendo monitorados 
desde abril. 

Se fossem maiores de ida-
de, os jovens responderiam 
por lesão corporal, desacato, 

incitação ao crime e contra-
venção de vias de fato. Os 
casos foram submetidos ao 
Ministério Público, que pode 
aplicar medidas socioeduca-
tivas. “Não queremos apenas 
responsabilizar, mas reedu-
car. Quando não temos os 
limites respeitados dentro da 
família, o Estado dá esse limi-
te. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) entende 
que são indivíduos em de-
senvolvimento, que merecem 
ser reeducados para voltar a 
conviver em sociedade”, diz. 

VÍTIMAS FERIDAS
Os adolescentes que so-

freram as agressões foram 
atendidos e passaram por 
exame de corpo de delito. “O 
grupo combinava o encontro 
por WhatsApp e ia até a ví-
tima, geralmente por conta 
de ciúmes. Se um aluno de 
determinada escola olhasse 
para a namorada de um deles, 
a violência acontecia. Enquan-
to alguns agrediam, os outros 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 309/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.107/2019, Edital de Homologação nº 145/2015, prorrogado pelo De-
creto nº 5.584/17,  para provimento de cargo efetivo no seu quadro de 
pessoal, sob Regime Estatutário para os seguintes cargos: 

TÉCNICO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONCURSO Nº 146
Classificação	 Nome
5º  ATILA LENZ

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	 de	nomeação	publicado	no	Quadro	 de	Atos	Oficiais	 do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

observavam a fim de garantir 
o sucesso da ação e mostrar 

que o grupo era forte”, revela 
a delegada.


