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Uma vida 
a bordo

BM realiza formatura geral alusiva ao 21º aniversário do Comando

Cozinheiro santa-cruzense Claudir 
Hansen encontrou em um navio o seu lar. 
Está de passagem pela terra da 
Oktoberfest, mas em setembro embarca 
para um novo período em alto mar

CHÁ DOS AVÓS
As Pastorais Sociais con-
vidam para o chá em 
homenagem aos avós 
nesta sexta-feira, dia 26, 
na Comunidade Católica 
Santa Teresa, de Vera 
Cruz. Às 14 horas, missa 
e logo após será servido 
o chá. Haverá apresen-
tação do Coral Alegria 
de Viver e animação 
por conta do conjunto 
Acordes de Ouro.

BINGO
O Sempre Amigos, de 
Mato Alto, no interior de 
Vera Cruz, convida para 
jogo de bingo  no sába-
do, dia 27, às 19 horas. 
Haverá janta ao valor 
de R$ 12.

EMATER
O escritório local da 
Emater avisa que na 
quarta-feira, dia 31, ha-
verá reunião no Grupo 
de Mulheres de Andréas, 
em Vera Cruz, às 14 ho-
ras, no ginásio.

FELIZ CIDADE
As inscrições para mais 
uma edição do Feliz 
Cidade na Praça, que 
ocorre no dia 4 de agos-
to, em Vera Cruz, podem 
ser feitas através do 
telefone (51) 3718-1222.

PELO MUNDO

SANTA CRUZ

MILENA BENDER
jornalismo@arautofm.com.br

Você já sonhou em tra-
balhar em um navio 
cruzeiro? Pois bem, 

foi através de um sonho, que 
muitas vezes parecia impossí-
vel, que a vida de Claudir Is-
mael Hansen se transformou 
e, hoje, ele traz na bagagem a 
experiência e o mar de opor-
tunidades que teve em sete 
meses como tripulante do 
MSC Seaview. 

Natural de Linha Santa 
Cruz, no interior de Santa 
Cruz do Sul, o jovem de 24 
anos sempre sonhou em tra-
balhar na cozinha. E foi em 
2014, ao ingressar no curso 
de Gastronomia da Unisc, que 
incentivado pelos professores, 
começou a perceber que os so-
nhos poderiam se tornar reais.

Após se formar, o jovem 
focou os estudos na língua 
inglesa e foi buscar o que era 

AVISOS

preciso para adentrar na vida 
a bordo.  Candidatou-se para 
a vaga de “assistent cuc” e, 
após passar por entrevistas e 
cursos, era hora de se despedir 
da família e embarcar para 
viver o sonho. 

O DIA A DIA A BORDO
Nesses sete meses de con-

trato como tripulante, Clau-
dir passou pela temporada 
brasileira e europeia, com 
rotina intensa de trabalho. 
Não havia muito tempo livre, 
mas o que tinha, ele aprendeu 
a aproveitar. Das vantagens 
em trabalhar em um navio 
cruzeiro, Claudir aponta a fa-
cilidade com o deslocamento 
e não ter contas fixas.

Em ambas as temporadas, 
o santa-cruzense conheceu 
lugares que jamais imaginava. 
No Brasil, passou por Búzios, 
Ilha Grande, Ilha Bela, Ilhéus, 

Salvador e Santos. Pela Euro-
pa, o navio passou pela Espa-
nha, em Barcelona e Palma de 
Maiorca, Itália, em La Spezia, 
Civitavecchia e Gênova, e na 
França, em Ajaccio e Cannes. 
O jovem ainda conviveu com 
mais de 20 nacionalidades 
diferentes, como indianos, 
russos, e ucranianos.

FAMÍLIA
Claudir teve que aprender 

a ficar sozinho, sem poder 
contar com o suporte familiar. 
“Com o tempo, começamos 
a sentir falta das pequenas 
coisas que a gente não dá bola 
em casa, que é um abraço, um 
carinho, alguém perguntando 
se realmente está tudo bem”, 
analisa. 

Maninho, como é chama-
do pela família, aproveitava 
o tempo de intervalo maior 
para conversar com os pais e 

o irmão. “Sempre tive o apoio 
deles, tanto que meu pai me 
dizia que se eu estava feliz, 
e se era isso que eu queria, 
eu deveria seguir em frente”, 
ressalta. 

Além do abraço da família, 
Claudir relata que sentiu falta 
de alguns costumes da terra 
daqui. “Senti falta do nosso 
churrasco, da cuca com lingui-
ça, de alguém falando “tu” e 
do chimarrão”, afirma.

Agora, em casa, ele quer 
aproveitar todo o tempo com 
a família, mas como um bom 
tripulante ao navio torna, o 
jovem está em Santa Cruz só 
de passagem. “Não me vejo 
mais trabalhando em terra. 
Dia 15 de setembro embarco 
novamente, em Veneza, na 
Itália. Me encontrei nessa vida 
a bordo, é o que me comple-
ta”, considera.

Claudir Hansen é cozinheiro e tem 24 anos

Evento marcou também entrega de novas viaturas

ACERVO PESSOAL

LUCAS BATISTA

A terça-feira foi de ho-
menagens e de formatura 
alusiva ao 21º aniversário do 
Comando Regional de Polícia 
Ostensiva do Vale do Rio 
Pardo (CRPO/VRP). Junto ao 
ginásio poliesportivo do Par-
que da Oktoberfest, em Santa 
Cruz do Sul, diversas foram 
as lideranças agraciadas com 
certificados e honrarias pelos 
relevantes serviços prestados 
à instituição. O comandante 
geral da BM no Rio Grande 
do Sul, coronel Mário Yukio 
Ikeda, foi um dos presentes 
e destacou a importância do 
trabalho dos policiais à socie-
dade e lembrou dos colegas 
mortos recentemente em con-
frontos com criminosos.

Representando o governo 
do Estado, o secretário ad-

junto da Segurança Pública, 
coronel Marcelo Gomes Frota, 
pontuou do trabalho árduo 
da polícia. “A Brigada Militar 
está aí, composta de heróis, de 
pessoas comuns cuja condição 
humana é igual a dos outros", 
disse, referindo-se ao papel 
ímpar que cada um desem-
penha. “A Brigada Militar, 
historicamente, não recua 
frente à criminalidade. Os 
homens e as mulheres estão 
aqui para trabalhar a favor 
da comunidade e contra a 
violência”, sublinhou.

VIATURAS
Durante a tarde foram en-

tregues ainda à Brigada Mi-
litar duas novas viaturas e 
um micro-ônibus, totalmente 
equipado a ser utilizado como 
base móvel comunitária. As 

viaturas foram adquiridas 
pela comunidade: a L200 Tri-
ton foi entregue pela Assemp 
e a S-10 pelo Sinditabaco. 

Segundo o comandante do 
CRPO/VRP, tenente-coronel 
Valmir José dos Reis, o repasse 
mostra a força da comunidade. 
“É um esforço muito genuíno 
de uma comunidade ordeira, 
pujante, que se apresenta jun-
to com as instituições que têm 
atribuições de manter a paz 
pública e a tranquilidade”, 
frisa. “Nos sentimos abraça-
dos, acolhidos, legitimados”, 
acrescenta o comandante, que 
lembra da formatura de novos 
soldados que será realizada 
nos próximos dias e que irá 
fazer com que mais policiais 
sejam incorporados ao Vale 
do Rio Pardo.

INAUGURAÇÃO
Após a solenidade foi 

inaugurada a Sede Interativa 
Polícia e Comunidade, a qual 
foi restaurada e ampliada 
com o esforço conjunto da 
comunidade e voluntarie-
dade de policiais e servirá 

como sede das reuniões dos 
Grupo de Apoio à Brigada 
Militar e atividades perti-
nentes ao entrosamento do 
público interno e da comu-
nidade. Ela fica anexa à sede 
do CRPO/VRP, na rua 28 de 
outubro.


