
Na tarde desta quinta-fei-
ra, dia 5, a Brigada Militar 
divulgou quais as cidades 
da região para onde serão 
direcionados 40 policiais 
militares. Deste número, 
29 foram apresentados 
ontem e os demais che-
garão para reforçar a 
segurança nos próximos 
dias. Em agosto, já foram 
anunciados os municí-
pios em que 10 soldados, 
formados recentemente, 
começariam a atuar: dois 
foram enviados para San-
ta Cruz do Sul, um para 

Passa Sete, um para Mato 
Leitão, um para Gramado 
Xavier, quatro para Barros 
Cassal e um para Novo 
Cabrais.
Os 40 policiais, oriundos 
de diferentes cidades do 
estado, serão direciona-
dos para Encruzilhada 
do Sul, Pantano Grande, 
Rio Pardo,  Santa Cruz do 
Sul, Sinimbu, Sobradinho, 
Segredo, Arroio do Tigre, 
Candelária,  Herveiras, 
Vale Verde, General Câma-
ra, Mato Leitão,  Venâncio 
Aires e Cachoeira do Sul.

O jornalista vera-cruzen-
se Lucas Dalfrancis está 
todo prosa e tem motivo: 
conquistou seu primeiro 
prêmio nacional em mar-
keting político. “O projeto 
Não Me Trova - o primeiro 
portal público de combate 
às Fake News do Brasil - foi 
idealizado em 2016, duran-
te a minha passagem pelo 
governo José Ivo Sartori. 

Vivi a ideia. O nome, a 
identidade, o que interes-
sava aos gaúchos. Foram 
meses de estudo debruça-
do sobre uma aposta”, dis-
se ele. O projeto deu certo 
e foi reconhecido no princi-
pal prêmio de Marketing 
Político do país, promovido 
pelo CAMP. Na foto com 
Lucas, Soraia Hanna e Cle-
ber Benvegnú.
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Reforço na segurança

Reconhecimento nacional

O governo federal lançou 
ontem, dia 5, o Programa 
Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares (Pecim). Com 
o objetivo de promover a 
melhoria na qualidade do 
ensino na educação básica, 
a meta é implementar 216 
escolas em todos as unida-
des da federação até 2023.
As escolas cívico-militares 
são instituições não mili-
tarizadas, mas com uma 
equipe de militares da re-
serva no papel de tutores. 

Como está a situação do 
transporte escolar e públi-
co na sua cidade? Em Vale 
do Sol, o tema vai virar au-
diência pública na segun-
da-feira, dia 9, às 19 horas, 
na Câmara de Vereadores. 
A pauta gira em torno das 
condições dos ônibus que 
prestam o serviço. Convém 
a comunidade participar.

Escolas cívico-
militares

Transporte 
escolar
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