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Programação homenageia Ana Hickmann, Loreno Heck e Paulo Trinks

Após paralisação de dois dias, Polícia 
Civil desencadeia Operação Padrão

Em Vera Cruz, todos 
os educandários estão 
paralisados. Em Santa 
Cruz, a Petituba não 
aderiu à mobilização 
liderada pelo Cpers

Algumas escolas já não tiveram atividades ontem
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A greve dos professo-
res da rede estadual 
começou nesta se-

gunda-feira, dia 18, no Rio 
Grande do Sul. Liderada 
pelo Cpers, a paralisação foi 
aderida por todas as institui-
ções de Vera Cruz. De Santa 
Cruz do Sul, apenas uma 
escola terá aulas normais nos 
próximos dias: a Petituba, 
localizada no bairro Santo 
Inácio. As demais, todas 
estão paralisadas. Algumas, 
inclusive, já não tiveram ati-
vidades ontem. 

Na Capital das Gincanas, 
a Escola Vera Cruz, o Poli, já 
não teve aula nesta segunda-
feira. A Escola Frederico Au-
gusto Hannemann, de Vila 
Progresso, também aderiu à 
greve ontem e avisa que in-
formações serão repassadas 
pela página da escola no Fa-
cebook. A Escola Paraguaçu 
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Escolas entram em greve na região

Homenageados da noite em evento na Linha Santa Cruz

Para dar início à progra-
mação alusiva aos 170 anos 
da Imigração Alemã foi reali-
zado, na noite de sábado, dia 
16, no Salão da Comunidade 
Católica de Linha Santa Cruz, 
o Baile da Imigração.

Na oportunidade, três 
personalidades foram ho-
menageadas - o empresário 
Loreno Heck, representando 
a comunidade; Paulo Trinks, 
como rotariano, e a apresen-

tadora, modelo e empresária 
Ana Hickmann, que cresceu 
em Linha Santa Cruz.

Apaixonada por Santa 
Cruz do Sul, Ana conversou 
com a reportagem do Portal 
Arauto e não escondeu a 
emoção e alegria ao poder 
ser homenageada. Ela con-
tou que estar na festa com a 
família e poder receber um 
reconhecimento como esse é 
uma das homenagens mais 

icônicas de sua vida. “Já re-
cebi outras homenagens em 
outros lugares do mundo, 
mas poder receber na minha 
terra e na minha casa é muito 
importante”.

Ana saiu de Santa Cruz 
do Sul já com 15 anos, mas 
reforça que todo o ano sen-
te necessidade de voltar à 
cidade natal para recarregar 
energias, buscar o colo dos 
avós, tios, primos e irmãos. 
“Santa Cruz é um lugar mui-
to importante onde eu busco 
a minha essência e inspiração 
para o trabalho. Eu saí de 
Santa Cruz muito cedo, mas 
Santa Cruz nunca saiu de 
mim”.

Ainda sobre a cidade, a 
modelo e apresentadora con-
ta que carrega consigo o 
exemplo de força, vontade 

de trabalhar e a alegria de 
estar com a família, valores 
tão presentes em Santa Cruz: 
“O povo alemão é um povo 
muito guerreiro. Eu sou bis-
neta de imigrantes alemães 
que saíram da Alemanha e 
presenciaram as guerras. São 

pessoas que sofreram muito, 
passaram por muita dificul-
dade, mas não desistiram, 
sempre foram em busca de 
algo a mais e preservaram 
o que é o mais importante: 
a família”, destacou a apre-
sentadora.

MILENA BENDER

teve aula ontem, mas entra 
em greve nos dois turnos a 
partir de hoje. Essa é a mesma 
situação da Walter Dreyer, de 
Ferraz. Uma reunião ontem 
decidiu pela paralisação total. 
A Escola Mesquita estará em 
greve para alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. 
A turma de pré-escola, no 
entanto, não para, já que ela 
pertence à rede municipal.

CPERS
Ontem, o 18º núcleo do 

Cpers teve sua primeira re-
união, após deflagrada a 
greve contra o pacote do 
governador Eduardo Leite. 
Diversos associados, tanto 
da ativa quanto aposentados, 
participaram da plenária 
para definir os rumos da 
luta na região. Após forma-
do o Comando de Greve, 
definiu-se uma programação 
com atividades que visam 
conscientizar a população e 
dialogar com a comunidade 
escolar. Já nesta terça-feira, 
às 9 horas, será instalada a 
Tenda da Resistência, com 
abaixo-assinado e conversa 
com a comunidade, na Praça 
Getúlio Vargas, em Santa 
Cruz do Sul. Também serão 
instaladas tendas em outros 
municípios.

Como forma de pressionar 
o governo e os parlamentares 
após a paralisação de dois 
dias na semana passada, a 
Polícia Civil vai retomar a 
Operação Padrão. A medida 
vale para todas as delega-
cias do Vale do Rio Pardo 
e consiste na paralisação de 
forma parcial. Registros de 
ocorrências, por exemplo, 
só serão feitos de fatos cri-
minais, com demais policiais 
cumprindo estritamente de-
terminações ligadas às suas 

atribuições. Conforme a di-
reção da Ugeirm, sindicato 
que representa a categoria, o 
objetivo da Operação Padrão 
é salientar a importância da 
Polícia Judiciária no combate 
à violência que atinge a po-
pulação gaúcha e contestar 
as medidas propostas pelo 
Governo Leite.

O QUE MUDA
Haverá plantão para regis-

tros de ocorrência somente 
de fatos criminais; não serão 
colhidos depoimentos refe-

rentes às ocorrências regis-
tradas; lavraturas de auto 
de prisão em flagrante (APF) 
somente com a presença 
da autoridade policial; e os 
APFs devem ser confecciona-
dos por ordem de chegada. A 
lavratura de um novo APF 
só pode ser iniciado após a 
conclusão do que está em 
aberto.

Há, também, mudanças no 
setor de investigação da Po-
lícia Civil e no Cartório. Veja 
detalhes no Portal Arauto.

Na quarta-feira, haverá 
reunião na Câmara de Ve-
readores de Santa Cruz, às 
16h30min, para discutir o 
pacote do governo estadual. 
Além disso, vão ser intensifi-
cadas as conversas com depu-
tados da região. Edson Brum 
e Kelly Moraes participarão 
da plenária na quinta-feira, 
às 18h30min, também na Câ-
mara de Vereadores.

*Com colaboraão 
do Portal Arauto.


