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Mais conforto e 
privacidade na DP
Prédio da Polícia 
Civil de Santa Cruz 
do Sul passou por 
ampla reforma e é 
considerado modelo 
no Rio Grande do Sul

Com autoridades, inauguração ocorreu na terça-feira

ESPAÇO REVITALIZADO

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

Mais conforto, privaci-
dade e organização. 
A inauguração da 

nova Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) 
de Santa Cruz do Sul, reali-
zada na terça-feira, dia 1º, 
marcou o início de uma nova 
fase para a Polícia Civil do 
município e da região. As 
mudanças podem ser vis-
tas já pela fachada, na rua 
Ernesto Alves, totalmente 
restaurada, e pelos espa-
ços de estacionamento para 
viaturas policiais. Ao entrar 
na delegacia, as novidades 
ficam ainda mais evidentes, 
com um projeto arquite-
tônico moderno, pensado 
especialmente nas pessoas 
que aguardam pelo registro 
de ocorrências.

Se antes a comunidade 
precisava se organizar pela 
ordem de chegada e aguar-
dar o chamado do policial, 
agora quem chegar na de-
legacia poderá retirar uma 
senha eletrônica, que dire-
cionará à demanda desejada. 
Enquanto o público aguarda, 
há televisão para indicar o 
momento do atendimento. 
A segurança dos usuários 
foi reforçada com o moni-
toramento de 16 câmeras. 
No momento do registro, a 
partir de agora, mais priva-
cidade. Os ambientes contam 
com separação e isolamento 
acústico. 

GUILHERME BICA

PONTO DE ENCONTRO

ÁLVARO WERNER 
aw.schreiber@hotmail.com

QUO vadis, Brasil? O governo Bolsonaro entra no 
seu décimo mês e vai sobrevivendo ao caos econômico, 
com discreta recuperação. É vero que esse imbróglio 
não foi criado pelo Capitão, mas por outro lado, o 
“Posto Ipiranga” Paulo Guedes ainda não apresentou 
sequer um plano de soluções que possam amainar a 
ansiedade que afeta milhões de famílias brasileiras. A 
pauta do noticiário nacional também está longe de co-
laborar para resolver os nossos verdadeiros problemas. 
As mídias de comunicação, televisão, portais digitais 
e redes sociais fartam-se em fomentar as intrigas do 
“Gran Circus Brasília” onde um universo de opiniões 
de todos os naipes tenta apresentar um receituário 
infalível, ora sugerindo a dissolução do Congresso, ou 
a intervenção na Suprema Corte, ou a volta da mo-
narquia, ou adoção do parlamentarismo, ou a volta da 
ditadura militar. São, enfim, receitas gratuitas de um 
povo cansado do deboche da nobreza.

COMO dito outro dia, diante de tantas informações 
que chegam, é o leitor que determinará um filtro, de 
tal forma que será o seu próprio moderador. A eleição 
do ano passado deixou claro que o eleitor optou por 
uma proposta de mudança sinalizando que queria o 
fim da corrupção e da impunidade. O Congresso teve 
então, a maior renovação da história. Renovação? Ledo 
engano. Os novos legisladores, com raras exceções, 
foram contaminados pelo fisiologismo residual. O 
velho coronelismo tratou de impor os seus poderes. 
Aprovou a lei de abuso de autoridade, uma jabutica-
ba, só aqui no Brasil mesmo. Garantiu o acesso farto 
aos cofres do Erário para o financiamento público de 
campanha. Vai emperrando o projeto de lei que impõe 
mais severidade na punição de crimes, de autoria do 
ministro Sérgio Moro. Empenha-se de todas as formas 
para acabar com a Operação Lava Jato. É a política do 
garantismo, da impunidade, onde os bandidos é que 
prendem os mocinhos. 

POR falar em Lava Jato, já se conhece a postura 
dominante da Excelsa Corte, de neutralizar as ações da 
“república” de Curitiba. Só falta a “bala de prata”. Saiu 
vencedora a campanha do ministro Gilmar Mendes, que 
não perdia oportunidade de desmoralizar publicamente 
seus principais líderes, desde que a Operação começou. 
Tal anulação, respaldada pelo plenário da Corte está 
afastada do sentimento de mudança da nação, um 
retrocesso inadmissível. Abrem-se as portas para que 
mais de uma centena de condenações sejam revistas e 
anuladas, inclusive a de Lulla, que agora não quer sair 
da carceragem, diga-se. São condenações advindas 
de um trabalho de investigação persistente realizado 
no combate à corrupção voraz que infesta os palácios 
da República e as elites da sociedade brasileira. Neste 
processo, o povo que viu seu dinheiro roubado, é a 
vítima, e sente-se impotente e incapaz por não ter a 
quem recorrer. Quem deveria fazê-lo, não o faz.

DE FATO, são milhões de brasileiros do bem, traba-
lhadores, com ou sem emprego, mas honestos, que se 
sentem perdidos e descrentes nas mudanças em que 
confiaram recentemente.  Desalentados, sem perspecti-
vas futuras, estão vendo a consagração da impunidade 
daqueles que levaram o país à falência e que ainda 
fazem constante e ferrenha oposição à reconstrução 
da nação. Sentem-se humilhados por uma ditadura das 
instituições que não os representa. Tolerância sem limi-
tes e impunidade para o andar superior e rigores para o 
povo. Excelências citam com eloquência o respeito ao 
estado democrático de Direito, mas a desarmonia dos 
poderes é flagrante. Em troca de interesses corporati-
vistas, mandam-se às favas a governança do País. Bus-
ca-se a todo custo, o protagonismo pessoal e político. 
É com essa situação de insegurança nas instituições, 
de insatisfação com os políticos e de revolta, que a 
sociedade convive diuturnamente. Aonde vais, Brasil?

HOSPITAL VERA CRUZ em 03/10/2019

INTERNADOS

Aldemar Danilo Pape
Aloisio Schwantz
Arnildo Zuege
Davi Henrique S. de Assis
Henrique R. S. da Silva

MAIS SENSIBILIDADE 
Conforme o delegado re-

gional, Luciano Menezes, 
alguns registros receberão 
ainda mais atenção, como 
os grupos mais vulneráveis, 
mulheres vítimas de agres-
são e violência doméstica, 
crianças, idosos e o público 
LGBT. No espaço reservado, 
apelidado de Sala das Mar-
garidas, uma policial mulher 
fará o atendimento, de forma 
prioritária. 

Para a chegada dos pre-
sos, também há mudanças. 
Ao contrário do que antes 
acontecia, quando vítimas 
e suspeitos se misturavam 
no mesmo espaço, os presos 
passarão a ingressar no pré-
dio por um corredor isolado. 
Depois, vão acessar uma 
sala de triagem, onde todo o 
serviço de flagrante será efe-
tuado.  Há mais mudanças. 
Confira todos os detalhes no 
Portal Arauto.

REFORÇO
A equipe recebeu, ain-

da, reforço durante a inau-
guração do prédio. Foram 
entregues oito viaturas dos 
modelos Amarok, Corolla, 
Hilux e Jetta, além de fuzis 
calibre 556.

RECURSOS
As obras de restauração 

José Domingos de Moraes
Manoel Silvio de Oliveira
Nedi da Costa Kist
Terezinha Nilva Mazin

A cerimônia contou com 
a presença de diversas 
autoridades. Confira o que 
algumas pontuaram.

Ranolfo Vieira Júnior - 
vice-governador
“É a integração entre a 
Polícia Civil, Município, Es-
tado e a comunidade nesse 
momento de inauguração 
do espaço que vai servir de 
modelo pela excelência e 
qualidade. Queremos levar 
esse modelo para outras 
regiões do Estado do Rio 
Grande do Sul”.

Nadine Anflor, chefe de 
Polícia Civil do Estado
“O mérito é de todos os 
delegados que compõem 
a região. Eles conseguiram 
através de uma demons-
tração de esforço e com-
prometimento mostrar 
para a sociedade e fazer 
com que ela contribuísse 
para que esse espaço fosse 
possível”.

Raquel Schneider, dele-
gada titular da DPPA de 
Santa Cruz do Sul
“Vamos passar a prestar 
um serviço com muito 
mais qualidade. Teremos 
um ambiente humaniza-
do tanto para os policiais 
quanto para quem precisar 
da Polícia Civil”

AS FALAS

do espaço e remodelagem no 
projeto arquitetônico tiveram 
custo de R$ 600 mil. Os re-
cursos foram obtidos com a 
contribuição de entidades e 
também de moradores.


