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Autores de série de assaltos são presos

Alunos da José Mânica estudam
em sala modular e lancham em 
container desde 2012, após
demolição de estrutura de risco
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Desde 2012, com a demolição de um dos 
prédios, a Escola Estadual de Ensino 
Médio José Mânica vive no improviso em 

Santa Cruz do Sul. A espera da reconstrução, que 
ainda não iniciou, se soma a outro sentimento de 
angústia: o medo de que toda história se repita, já 
que o segundo prédio da instituição já apresenta 
os mesmos problemas identificados no outro, há 
sete anos. 

A diretora Daiane Lopes, que na época traba-
lhava no local como professora, lembra que após 
o prédio ter sido interditado, apenas a entrada 
das máquinas o fez desabar. A fragilidade da 
estrutura, que veio abaixo deixando 480 alunos 
sem sala de aula, agora é novamente sentida. No 
segundo prédio, construído no final dos anos 70, 
já há rachaduras nas paredes e saliência nos pisos 
do primeiro e segundo andares.

O motivo é a movimentação do solo, que passou 
a ser estudada este ano, após a escola conseguir 
recurso de R$ 9,1 mil para tentar identificar os 
problemas da área. A expectativa da direção é 
que, com o resultado, a manutenção do prédio seja 
aprovada, para que aquela história de 2012 não se 
repita. No final de 2018, engenheiros realizaram 
vistoria e apontaram que não há urgência no caso. 
Entretanto, não apresentaram um laudo que tran-
quilizasse a comunidade escolar. 

PREjUÍzOs
Antes da interdição do prédio, há sete anos, 

a José Mânica reunia 850 alunos em três turnos. 
Hoje, são 530. A redução se deve à falta de espa-
ço, mas principalmente à deficiência de estrutura 

sete anos de improviso 
e novas preocupações
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JULIO CESAR WESCHENFELDER, Registrador Pú-
blico do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ PÚBLICO, 
para ciência dos interessados, em cumprimento ao dispos-
to no art. 19, § 3°, da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, que FERREIRA & HENN LTDA. - ME depositou 
neste Serviço Registral o projeto, memorial e demais do-
cumentos relativos ao empreendimento denominado “LO-
TEAMENTO DO SOBRADO”, cujo imóvel de que é titular 
da propriedade possui as seguintes características: “Uma 
área de terras com a superfície de 30.373,89m² (trinta mil, 
trezentos e setenta e três metros e oitenta e nove decíme-
tros quadrados), não edificada, situada no lado direito, 
sentido norte-sul da Rua Marechal Rondon, de quem 
nela entra pela Rua Intendente Koelzer, donde dista 78,19m 
(setenta e oito metros e dezenove centímetros), zona urba-
na deste município; confrontando-se pela frente ao leste, 
onde mede 121,28m (cento e vinte e um metros e vinte e 
oito centímetros), com a Rua Marechal Rondon, aí faz ân-
gulo de 90°00’00” e segue em direção oeste na extensão 
de 83,07m (oitenta e três metros e sete centímetros), con-
frontando-se ao norte, com propriedade de Lotário Kessler 
e outro e de Erni Schulz, aí faz ângulo de 269°58’23” e 
segue em direção norte na extensão de 78,58m (setenta e 
oito metros e cinquenta e oito centímetros), confrontando-
se ao leste, com propriedade de Erni Schulz, aí faz ângulo 
de 92°25’56” e segue em direção oeste na extensão de 
74,34m (setenta e quatro metros e trinta e quatro centí-
metros), confrontando-se ao norte, com a Rua Intendente 
Koelzer, aí faz ângulo de 89°39’41” e segue em direção sul 
na extensão de 239,76m (duzentos e trinta e nove metros 
e setenta e seis centímetros), confrontando-se ao oeste, 
com terras do Espólio de Dalmiro José de Castro e de Sueli 
Teresinha de castro, aí faz ângulo de 85°49’18” e segue 
em direção leste na extensão de 135,04m (cento e trinta 
e cinco metros e quatro centímetros), confrontando-se ao 
sul, com propriedade da Mitra Diocesana de Santa Cruz 
do Sul-RS, aí faz ângulo de 92°35’36” e segue em dire-
ção norte na extensão de 31,55m (trinta e um metros e 
cinquenta e cinco centímetros), confrontando-se ao leste, 
com propriedade de Reinaldo Alberi Butzker, aí faz ângulo 
de 269°33’35” e segue em direção leste na extensão de 
30,85m (trinta metros e oitenta e cinco centímetros), con-
frontando-se ao sul, propriedade de Reinaldo Alberi But-
zker, até entestar na frente onde fecha o perímetro com 
ângulo de 90°00’00”; compreendido em quarteirão indefi-
nido; não podendo precisar lote e quadra e inscrito no 
cadastro imobiliário municipal sob n° 1.5.013.0160.001-
0.”, matriculado neste Serviço Registral sob nº 13.134 
do Lº 2-Reg. Geral.

Havendo motivo fundado para impugnação, deverão 
os interessados apresentá-la dentro do prazo de 15 (quin-
ze) dias contados da última publicação do jornal, perante 
o Oficial do Serviço de Registro de Imóveis, sito à Rua Ti-
radentes, nº 782, durante o expediente, compreendido no 
horário das 8h30min às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Vera 
Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, ao vigésimo segundo 
(22º) dia do mês de agosto(08) do ano de dois mil e deze-
nove (2019). 

Bel. Julio Cesar Weschenfelder
Registrador Público

oferecida aos estudantes, que desagrada muitos 
pais. Desde 2013, quem não foi realocado para o 
segundo prédio estuda em uma sala modular, com 
paredes de gesso acartonado. Segundo a diretora 
Daiane, quando o ar-condicionado não funciona no 
verão, é impossível permanecer no local por conta 
do calor. Muitas vezes, nos meses quentes, a aula 
é transferida para a rua.

Além disso e da fragilidade do material, que 
já apresenta buracos e permite goteiras, o refei-
tório é um container, que preocupa por conta da 
combinação perigosa de material inflamável e 
local isolado, com apenas uma saída. Antes de 
2016, quando o container chegou, os alunos só 
comiam merendas compradas, que eram servidas 
no corredor. 

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, 
o projeto para reconstrução do prédio está em 
andamento na Secretaria de Obras e Habitação. 
De acordo com a nota encaminhada ao Grupo 
Arauto, as etapas de sistema hidrossanitários e 
de arquitetura já foram elaboradas. Os próximos 
passos dizem respeito ao estudo de sondagem 
do solo, parte elétrica e estrutural e contratação. 
Entretanto, a pasta não apontou um prazo para 
o início das obras. 

Diretora mostra preocupação quanto ao prédio
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A Polícia Civil prendeu dois homens suspei-
tos de pelo menos seis assaltos em Santa Cruz 
do Sul. A dupla foi encontrada no final da últi-
ma semana em residências do Bairro Pedreira 
e no Centro, após ação comandada pela 1ª e 2ª 
Delegacias de Polícia, com apoio da Delegacia 
de Polícia de Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco). A maior parte dos crimes 
teria ocorrido entre os meses de junho e julho. 
Conforme os delegados Ana Luísa Aita Pippi 
e Alessander Zucuni Garcia, responsáveis pela 
investigação, um terceiro indivíduo - que está 
foragido - também é suspeito da série de crimes, 
como assaltos a estabelecimentos comerciais, roubo 
de pedestres e furto. 

Os criminosos, que possuem antecedentes 
criminais, usavam armas de fogo e, em muitas 

vezes, motocicletas para efetuar os assaltos. “Eles 
estavam barbarizando na cidade. Reiterando a 
conduta diariamente. Vinham praticando as-
saltos com o uso da motocicleta em estabeleci-
mentos, contra pedestres e, em um caso, assalto 
a residência”, disse o delegado Alessander. 
Os assaltos a estabelecimentos comerciais aconte-
ceram, na maior parte, na região central e no bairro 
Goiás, e os roubos a pedestres nos bairros Pedreira 
e Ana Nery. Os indivíduos, um de 23, que seria 
um dos líderes da quadrilha, e outro de 29 anos, 
com antecedentes por tráfico e homicídio, foram 
encaminhados ao Presídio Regional de Santa Cruz. 
As investigações continuam para a identificação de 
novos delitos que possam ter sido cometidos pelos 
bandidos e também na tentativa de identificar mais 
comparsas do mesmo grupo.


