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8ª DPR inaugura prédio próprio
Localizada no bairro 
Universitário, em 
Santa Cruz, estrutura 
foi reformada com 
mão de obra prisional

Localizada no bairro 
Universitário, a nova sede 
da 8ª DPR abriga o setor 
administrativo, o Instituto 
Penal de Monitoramento 
Eletrônico e o Grupo 
de Intervenção 
Regional (GIR). Com a 
inauguração, além da 
delegacia deixar de 
pagar aluguel de R$ 3,5 
mil, usuários deixam 
de consumir drogas no 
espaço, já que o mesmo 
estava abandonado até 
então.

Prédio fica na Avenida Independência, 769 

FORA DO ALUGUEL
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GUILHERME BICA

NOVA SEDE

Do aluguel para um 
local próprio, a 8ª 
Delegacia Peniten-

ciária Regional comemorou 
na terça-feira, dia 23, a inau-
guração do novo prédio, 
na Avenida Independência, 
769. A cerimônia destacou o 
trabalho dos presos, que aju-

daram na reforma do espaço. 
“Este é um grandioso projeto 
executado por muitas mãos, 
com muito trabalho e muito 
suor. Todos fazem parte de 
um projeto único e pioneiro”, 
destacou a delegada titular 
da 8ª DPR, Samantha Longo, 
que frisou ainda que toda 

a mão de obra da nova es-
trutura - primeira Delegacia 
Penitenciária Regional com 
sede própria em todo o Rio 
Grande do Sul - foi feita por 
detentos.

A inauguração, após 18 
meses de reforma, foi acom-
panhada ainda pelo superin-
tendente da Susepe, Mario 
Santa Maria Junior. Segundo 
ele, esses atos são possí-
veis unindo a sociedade e 
os poderes. “É assim que 
atingimos nossos objetivos”, 
destaca. O superintendente 
ainda reforçou a importância 
da utilização da mão de obra 
prisional para a reintegração 
dos apenados na sociedade. 
Também durante o evento 
desta semana foi registrada a 

Coleta de agasalhos 2019
é lançada em Vera Cruz

PARA AQUECER

Com a aproximação do 
inverno, o Rotary Club Vera 
Cruz em parceria com a Pre-
feitura dá início à Campa-
nha do Agasalho 2019, que 
promete aquecer as famílias 
carentes que sofrem com as 
baixas temperaturas. A par-
tir desta semana, secretarias 
municipais, postos de saúde, 
farmácias e bancos passam a 
ter pontos de coleta.

O recolhimento dos agasa-
lhos pelas ruas de Vera Cruz 
será realizado no dia 11 de 
maio, com apoio da Brigada 
Militar, Grupo Escoteiro, 
Rotary e Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social. 

Os carros de coleta sairão 
defronte à Prefeitura a partir 
das 13h30min, em direção ao 
Bom Jesus, passando pelos 
demais bairros da cidade, até 
o descarregamento das doa-
ções no Ginásio Segefredo  
Werner, o Guidão.

A primeira distribuição 
das roupas será realizada no 
dia 14, no Guidão. Pela ma-
nhã, as famílias do interior 
poderão fazer a escolha dos 
agasalhos e, à tarde, os mo-
radores dos bairros. No dia 
15, os agasalhos serão distri-
buídos de forma inversa: pela 
manhã para os bairros e, para 
o interior, à tarde. 

entrega de uma Ford Ranger 
para a Penitenciária Estadual 
de Venâncio Aires.


