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Mari Machado e o 
desafio da gestão em
tempos de pandemia 

Desde o dia 16 de março, Santana do Livramento 
vive uma situação, jamais vista antes. Nesta data 
foi confirmado o primeiro caso de paciente com 
Covid-19, e oficialmente a chegada da pandemia 
do Coronavírus no município.
Mari Machado, prefeita do município, assumiu o 
dever de lidar com essa crise sanitária e conduzir a 
cidade nesse período conturbado. ''Eu tenho como 
prioridade proteger a saúde da população'', 

afirmou ela.

LUCAS BICHINQUE
Texto

RALPH QUEVEDO
Fotografia

comércio fechado

“

”

eu tenho como 
prioridade proteger
a saúde da população

- mari machado

Com um decreto publicado no dia 17 de 
março, Livramento fechou as portas do 
seu comércio, seus espaços públicos e 
realizou a forte recomendação que a 
população não saísse de casa a não ser 
em casos essenciais. 
No decreto, em um primeiro momento, 
somente alguns estabelecimentos que 
prestavam serviços ou vendiam produ-
tos considerados como itens essenciais 
foram permitidos continuar trabalho. 
Com o passar dos dias, medidas eram 
anunciadas flexibilizando as regras, 
baseado tanto em estudos quanto no 
fortalecimento da saúde pública para 
lidar com a pandemia. 
Nesta mesma ordem, restaurantes 
retornaram ao trabalho através do siste-
ma de delivery, sendo acompanhados na 
sequência pelo restante do comércio, 
que só foi autorizado a trabalhar no 
sistema de tele-vendas e tele-entregas.  
Por fim na sexta-feira, 17 de abril, 
abriram as portas da maioria dos estabe-
lecimentos comercias, com firmes regras 
e novas normas.

Até o fechamento desta matéria, o 
município registrou 9 casos confirmados 
de Covid-19. Destas nove pessoas, oito já 
se encontram recuperadas, tendo 
somente uma pessoa com o vírus ativo, 
uma idosa de 75 anos, que se encontra 
internada na Santa Casa de Misericórdia.
Entre as medidas anunciadas para que 
novos casos não surjam, estão o uso 
continuo das máscaras nas ruas de Livra-
mento, uso obrigatório para entrar em 
qualquer estabelecimento comercial e 
que as pessoas só permaneçam nas ruas 
pelo tempo que for necessário, caso 
contrário, permanecendo em suas casas.
Com as fortes recomendações, a 
realidade do santanense é completa-
mente distinta da que em algum momen-
to podíamos sequer imaginar. As máscar-
as são um novo adereço na população da 
Fronteira da Paz, e por um bom tempo 
vão se fazer presentes no cotidiano.

9 contaminados
8 curados

Mari porém foi enfática em declaração à 
reportagem do Sentinela 24H, que caso 
necessário tudo poderá mudar de um 
momento a outro, ‘’se precisar restringir, 
nós vamos restringir de novo’’. 

prefeita concedeu 
entrevista ao 

sentinela E Falou 
sobre um mês de 

combate e 
prevenção ao 
coronavírus
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A pandemia causada pelo coronavírus já é utilizada 
para que os credores consigam prazos extras para 
quitar os seus financiamentos. Nesta semana, a 
Justiça do Rio Grande do Sul garantiu que um 
grupo de produtores rurais gaúchos pudessem 
negociar as dívidas com o banco por um prazo de 
60 dias.
Isso tudo sem que se configurasse um processo 
formal de recuperação judicial. Alguns especialis-

tas acreditam que a medida pode se 
espalhar pelo Judiciário brasileiro. 
“Esta é uma edição histórica e inovadora, 
pois permite um prazo maior para um 
acordo que pode evitar disputas judici-
ais” – afirmou o advogado Euclides 
Ribeiro Silva, da ERS Advocacia, que 
conseguiu a decisão.
A ação foi movida pelo representante do 
“Grupo Magalhães”, Francisco de Paula 
Assunção Magalhães, de produtores 
rurais, que tentam maior prazo para o 
seu crédito rural, mas sem entrar de 
imediato com um pedido de recuperação 
judicial. 
O grupo justificou que isso não acabaria 
do dia para a noite com a capacidade de 
obtenção de novos empréstimos. 
A decisão da juíza Carla Barros Siqueira 
Palhares, de Santana do Livramento (RS), 

Juíza de Livramento profere
decisão histórica referente
a recuperação judicial
em tempos de pandemia

Alunos de Ciências
Contábeis prestam
consultoria gratuita
para empresários em
Livramento

concede um período extra de 60 dias 
para que os produtores rurais apresen-
tem um plano de recuperação, esse 
período é o de carência, sendo assim, 
impede que sejam movidas ações contra 
a empresa.
“Visa atender os anseios dos devedores, 
bem como garantir a economia proces-
sual, ainda mais em tempos de pandemia 
mundial por Covid-19, dando a faculdade 
de se realizar o processamento de uma 
Recuperação Extrajudicial com menor 
custo aos autores, a fim de evitar que 
mais créditos nasçam com o processa-
mento de uma recuperação judicial, que 
já se encontram em extrema crise finan-
ceira, antes do recebimento da recuper-
ação judicial”, informou, em sua decisão.
Até o momento, o governo federal não 
anunciou nenhum grande feito para o 
grupo de produtores rurais. Apenas 
cogitou a antecipação do plano Safra de 
2020/2021, mas poucas explicações 
foram dadas a respeito.
Trabalhadores autônomos e individuais, 
incluindo os que trabalham com agricul-
tura e no setor rural, poderão contar com 
auxílio de R$600 durante três meses 
pago pela Caixa Econômica. PÁGINA 03

Em tempos em que a economia do 
nosso município vem enfrentando 
uma crise devido a pandemia do 
Coronavírus e o fechamento do 
comércio, empresários estão 
constantemente tendo que se 
reinventar para alcançar o público e 
obter lucro.
É nesse cenário caótico, que os 
alunos do curso de Ciências 
Contábeis da URCAMP oferecem 
seus conhecimentos para ajudar as 
empresas de Sant'Ana do Livramen-
to.
A URCAMP já utiliza esse método de 
ensino há alguns anos, buscando 
trazendo a realidade para o dia a dia 
do aluno. O método foi criado em 
Harvard, e trabalha no ensino por 
competências.
Aquelas empresas interessadas 
narram seus problemas contábeis ou 
de administração para os discentes-
da universidade, e estes tentam 
solucionar de alguma maneira com o 
conhecimento adquirido na vida 
acadêmica.

O trabalho vai desde implementar a 
faturação até estratégias de melho-
ramento do funcionamento. É impor-
tante para isso, contar com o interes-
se do empresário para ceder o 
máximo de informações possíveis. 
Estas não serão reveladas ao público 
e somente serão utilizadas no estudo 
acadêmico.

Para mais informações sobre a 
consultoria, entre em contato com os 
alunos através dos telefones:

Bruna (55) 99610-5396

Bruna +598 93 729 746

Danielli (55) 98422-9302

Rafael +598 98 553 208

Os alunos estão `as ordens para tirar 
dúvidas sobre essa consultoria, e 
prestar ajuda para as empresas.

A IMPOTÂNCIA
DO EMPRESÁRIO



PÁGINA 04

COLUNISTASEDIÇÃO 001 -  17 DE ABRIL 2020

coruja geek
por lucas bichinque

espaço saúde
por vanessa dos anjos

DICA DE LEITURA

Nunca imaginávamos viver tudo 
que estamos vivendo. A ansie-
dade e o medo tomaram conta de 
nossas vidas.
O fato de estarmos isolados e 
confinados em nossos próprios 
lares toma um ar de punição e 
nos faz refletir.
É o momento de exercitar 
tolerância, a paciência e o 
equilíbrio sobre nos mesmos. A 
agressividade e a raiva surgem a 
todo momento sendo necessário 
canalizar para coisas positivas. 
Precisamos ver coisas boas nos 
sentimentos negativos.
Nossa sociedade deixou de lado o 
egoísmo e passou a ser mais 
altruísta, dando as mãos uns aos 
outros. Os exemplos de solidarie-
dade são vários. Uma das coisas 
que me chama a atenção é o 
resultado que a pandemia vem 
deixando, visto que ela prejudica 
principalmente os vulneráveis e 
as minorias. Não vejo por parte 
dos governantes, políticas públi-
cas voltadas a esse grupo. 
Enfatizam um discurso de ordem 
generalizada.
A incerteza é coletiva caberá a 
nós recolhermos os cacos e nos 
reconstruirmos após a pandemia.
Segurar a barra não será tarefa 
fácil! Todo relaxamento que 
conquistamos nas horas de sono 
se extinguem em poucos segun-
dos quando tomamos ciência de 
que acordamos e estamos de 
frente com o problema nova-
mente. E isso não acontece só 
comigo, é coletivo.
O negócio agora é nos fortalecer-
mos para aguentar o ''furacão'' 
passar.
Vamos nos voltar para dentro de 
nós mesmos, resgatar valores 
esquecidos, curtir os filhos, a 
família, ler um livro, escutar 
música, dançar e lembrar diaria-
mente que tudo isso vai passar!

ENTRE VÍRGULAS
por Virgínia de Abreu Fialho

A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR

Covid-19: O Vilão

A vitamina D está sendo usada de forma 
experimental no tratamento de doenças 
autoimunes, pois acredita-se que a 
substância poderia inibir de forma seleti-
va a reação do organismo de se auto 
atacar. "Estudos observacionais em 
humanos sugerem uma associação 
entre diabetes tipo 1, esclerose múltipla 
e doença inflamatória intestinal, mas 
não existe nenhum levantamento 
realizado especificamente para verificar 
essa relação", explica Marcondes.
Fonte:
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/

Esperança para
doenças autoimunes

Vitamina D:
Entenda a importância para o organismo

A vitamina D é muito importante para o 
corpo humano. Além de suas funções 
mais conhecidas relacionadas à saúde 
dos ossos, é responsável também por 
outras atividades, trabalhando como 
reguladora do crescimento, sistema 
imunológico, cardiovascular, músculos, 
metabolismo e insulina.
"A importância da vitamina D pode ser 
vista quando ela está em falta no nosso 
organismo. Em adultos, os ossos se 
tornam frágeis (osteoporose), com riscos 
de fraturas espontâneas", explica José 
Antônio Miguel Marcondes, endocrinolo-
gista do Hospital Sírio-Libanês.
Nessas situações, segundo ele, há 
concomitantemente uma perda de força 
muscular, o que pode facilitar quedas. Já 
em crianças, a deficiência acentuada 
pode comprometer o crescimento e 
levar a uma formação inadequada dos 
ossos, dando origem ao chamado 
raquitismo, situação em que existem 
deformidades ósseas.
Já no coração, ela tem influência no 
controle das contrações do músculo 
cardíaco, importante no bombeamento 
de sangue para o corpo. E no sistema 
imunológico essa vitamina atua no 
fortalecimento do sistema de defesa, 
auxiliando na prevenção de doenças. 

A dica de leitura da semana é o livro 
''Assassinato no Expresso do Oriente''. 
Obra da autora Agatha Christie, o livro 
foi adaptado em um longa em 2017, e 
vai ter uma continuação baseada em 
outra obra literária da autora. 
Confia a sinopse: Nada menos que um 
telegrama aguarda Hercule Poirot na 
recepção do hotel em que se hospedar-
ia, na Turquia, requisitando seu retorno 
imediato a Londres. O detetive belga, 
então, embarca às pressas no Expresso 
do Oriente, inesperadamente lotado 
para aquela época do ano. O trem 
expresso, porém, é detido a meio 
caminho da Iugoslávia por uma forte 
nevasca, e um passageiro com muitos 
inimigos é brutalmente assassinado 
durante a madrugada. Caberá a Poirot 
descobrir quem entre os passageiros 
seria capaz de tamanha atrocidade, 
antes que o criminoso volte a atacar ou 
escape de suas mãos.

Novo sucesso disponível na Netflix, 
Code 8 - Renegados é um filme de ação 
que traz astros conhecidos por interp-
retar series de super-heróis, e junta 
com a adrenalina do começo ao fim do 
longa. Robbie Amell trabalhou na série 
''Flash'', enquanto seu primo Stephen 
Amell foi o astro da série ''Arrow''. 
Juntos, os primos retornam ao universo 
de super poderes, para mostrar uma 
sociedade onde 4% possuí habilidades e 
são taxadas de criminosas. 
A ideia do filme se iniciou com um curta 
metragem no ano de 2016, produzido 
pelos primos que logo após organi-
zaram uma campanha no IndieGogo, e 
arrecadam mais de R$ 12 milhões 
online, para realizar o projeto do longa 
que já é um sucesso. 
O filme é do ano de 2019, e entrou 
recentemente ao catálogo da Netflix. 
Confira a sinopse: 
Conner Reed (Robbie Amell) é um jovem 
poderoso que está lutando para pagar 
pelo tratamento médico de sua mãe 
doente. Para ganhar dinheiro, ele se 
junta a um mundo criminoso e lucrativo, 
liderado por Garrett (Stephen Amell), 
que trabalha para um traficante de 
drogas.
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O Sentinela 24H vive assim como todas as 
empresas, um novo momento, em sua maioria, 
estão “enxugando” seu material humano e o 
mercado de trabalho ficando perigoso para os 
profissionais da comunicação. Na contramão 
dessa opção tomada pelas demais, onde a 
direção resolveu ampliar a equipe, fortalecendo 
o grupo e o material publicado, trazendo ao 
leitor, uma revista on line, uma nova experiência 
para quem gosta da leitura além das notícias, 

O Sentinela chegou a 
35 milhões em 

alcance de publi-
cações em 2020. Os 

números são apenas 
do Facebook. O 

fortalecimento da 
marca veio através da 

cobertura do Coro-
navírus, evolução 
editorial e o forte 

trabalho que o grupo 
vem fazendo durante 

este 3 anos.

fundação
No dia 1/11/16 o 

sentinela foi 
fundado.

instagram
No data de 11/16 

entramos no 
Instagram

transmissão
nacional

Em 10/16 fizemos 
nossa 1ª Transmissão 

Nacional

1º programa
ao vivo

Em 03/17 estreiou o 
nosso 1º programa ao 

vivo, “BASE 24”

1ª SÉRIE DA
NOSSA HISTÓRIA
nova redação
Em 09/17 lançamos 

nossa primeira história 
contada, “Chapecoense- 

Reconstruíndo uma 
História e também nos 

mudamos para uma 
redação maior

O SITE
01/17 nosso site 

entrou no ar 
trazendo as nossas 

notícias

youtube
02/17 entramos 

com nosso canal no 
Youtube.

o “1º sentinela
vem aqui”
a 1ª live no
facebook

No 12/16 veio o conhecido jargão 
“Sentinela vem aqui/’ e a nossa 

primeira live no Facebook

fundador
da apni

Em 01/19 o 
Sentinela se tornou 

como membro 
fundador da APNI

mas com bastidores do trabalho e ter o conheci-
mento de como o material chega até os inter-
nautas. Em sua histórica edição de lançamento, 
neste dia 17 de abril de 2020, trazemos algo 
ímpar para a vida on line da nossa comunidade. 
Quando iniciamos éramos conhecidos como 
“uma página no face” de notícia,  3 anos depois 
acumulamos conquistas junto dos nossos 
leitores, deixando bem claro aos internautas do 
mundo, que somos cria da Fronteira da Paz.

de “página no face”
a revista online!

24
SENTINELA

HO
RA

S

Mais que números,
uma comunidade

O distanciamento social tem sido algo novo para os 
trabalhadores e temos conversado com vários 
empreendedores que estão inovando. Hoje em 

Santana do Livramento, tem pelo menos 5 vendedores 
de máscaras no centro da cidade. Pessoas que estão 

se reinventado na crise para sobreviver.

Conversa com a comunidade

designer jonathan almeida é 
responsável pelo novo 
produto do sentinela 24h®
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material autoral
em espanhol

No 10/17 saiu nosso 1º 
Material Autoral em 

Espanhol

IDENTIDADE
VISUAL

Em 10/19 passamos 
pelo processo de nova 

identidade visual de 
nossa marca

spotify
02/20 entramos na 

plataforma no Spotify 
com nossas playlists.

marca
oficial “®”
Na data de 01/20 

registramos oficialmente 
nossa Marca como 
“Sentinela 24h®”

twitter
Na data de 04/20 

reativamos nosso twitter 
nos tornando ainda mais 

próximo de você.

1ª live no
instagram

No data de 11/17 
fizemos nossa primeira 

live no Instagram

casamento
Na data 04/19 

organizamos um 
casamento lindo

logomarca nova
Em 09/18 

remodelamos nossa 
logomarca para a 

coruja.

cobertura
presidencia
no urugai

Em 03/20 fizemos a 
cobertura da Posse do 
Presidente do Uruguai.

revista
online

E hoje em 17/04/20 
lançamos oficialmente 
nossa Revista Online.

Sentinela cada vez mais em 
qualquer hora e em 

qualquer lugar.

A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR
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o repórter lucas 
bichinque em seu 
trabalho home office

o incansável 
motoqueiro verde 

é a voz da 
comunidade em sua 

jornada de 
notícias direto dos 

bairros e centro 
de livramento

o isolamento social não foi 
barreira para publicitária 

vanessa dos anjos  no 
atendimento aos clientes do 

sentinela

a social mídia cibely 
nunes, em home office 
deu suporte ao 
marketing e 
acompanhamento dos 
patrocinadores 
durante as 
publicações

o videomaker igor quevedo recebe todo 
o material, edita e finaliza para 
postagem em todas as mídias do 
sentinela... tudo em home office

luana derques e ralph 
quevedo formam a 
linha de frente das 
notícias e direção de 
todos os trabalhos 
da equipe

virgínia fialho, a 
motoqueira pink, 
também é colunista e 
fotógrafa. Ela é 
quem faz os 
registros nos 
bairros e zona rural

manuel posada, o repórter 
uruguaio atento ao que 
acontece em rivera e na 
república oriental
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En una transmisión en vivo por la página de Face-
book oficial de la Intendencia Departamental de 
Rivera, Alma Galup Intendente de la comuna 
anunció que reabrirán sus puertas a todo el público 
el Lunes 20 de Abril, siguiendo las medidas estab-
lecidas por el MSP, comentó también que la direc-
ción general de obras volverá a trabajar normal-
mente, algunas obras estaban suspendidas por el 
decreto 8982020.

Rivera sin casos positivos de Coronavirus

En oficina del edificio comunal (Calle 
agraciada) a efectos de evitar aglomera-
ciones se atenderá por números (máximo 
20 por oficinas)
Para permisos de conducir (División Gral 
de Tránsito y Transporte) y SUCIVE 
atenderán solo para libreta por primera 

Rivera tiene 4 casos
sospechosos de 
Coronavirus

vez, cambio de categorías y oficina de 
tramites y habilitaciones.
Manténgase en vigencia para el protocolo 
y plan de contingencia para el personal 
considerado como grupo de riesgo, para 
el personal de femenino a cargo de hijos 
menores de edad de 12 años.
Servicios de barrido, recolección, 
barométrica, servicios médicos, come-
dores, refugios y merenderos continúan 
su funcionamiento normalmente. 
También se habilita las ferias vecinales en 
el departamento, debiendo respetarse la 
instalación de puesto de venta la distan-
cia mínima establecida por el MSP y evitar 
aglomeración de personas.

El 3 de Abril de este año se había confir-
mado el primer caso de Coronavirus en 
el departamento de Rivera, un masculi-
no de 73 años de edad.
Hasta ese entonces todo normal, el 
hombre había viajado desde la capital 
hasta Rivera en auto, más tarde se supo 
que viajó en un ómnibus interdeparta-
mental hacía Minas de Corrales, expo-
niéndose y aglomerándose con otras 
personas.
La historia cambió completamente 
cuando se descubrió que esa persona 
había acosado y tosió apropósito a una 
auxiliar de servicio en el Hospital Depar-
tamental de Rivera. Fue denunciado por 

la dirección del Hospital, en dónde la 
justicia tomó cartas en el asunto, lo 
trasladaron hasta su casa en Montevi-
deo y Rivera volvió a 0 casos de Covid19.
Hasta la fecha Rivera se mantiene sin 
casos positivos de Coronavirus, curioso 
ya que somos frontera abierta, la ciudad 
vecina presenta 9 casos confirmados de 
Covid19. 
En Uruguay hay 502 casos confirmados 
de la pandemia, SINAE confirmó solo 
hoy Jueves (16-04) 9 casos positivos. 
Se realiaron 791 test, 286 fueron dados 
de alta, 82 son personal de la salud y 
hay 13 que permanecen internados en 
CTI.

PÁGINA 07

Si bien el departamento de Rivera 
actualmente está en 0 casos positivos 
de Covid19, hay 4 en sospecha que 
están siendo analizados en un labora-
torio.
Así fue como aseguró la Sub Directora 
Dra. Magela Campos, reafirmó que se 
están tomando las medidas necesar-
ias para que Rivera se mantenga en 0 
casos, exhorta a la población a seguir 
las normas de higiene establecidas 
por el MSP (Lavarse las manos, usar 
alcohol en gel, tapabocas etc)
Caso Rivera pase a tener algún caso 
positivo se notificará en conferencia 
de prensa oficial con las autoridades 
presentes. 
Sentinela24hs viene acompañando 
muy de cerca los casos positivos y 
sospechas tanto en la ciudad vecina 
(Santana do Livramento) como en 
Rivera.

Escándalo: Arbitro 
Riverense grabó 
vídeos con ropas
íntimas femeninas
y una menor de edad
Rivera siempre sorprendiendo con 
noticias de este tipo, un árbitro river-
ense grabó un vídeo vistiendo ropas 
íntimas femeninas, en el vídeo se 
puede ver que hay una persona de 
sexo femenino menor de edad, 
evidentemente no podemos exponer 
el nombre ni el vídeo, pero.. se puede 
ver claramente quien es la persona. 
Los vídeos fueron expuestos en redes 
sociales, vídeos ya que se trata de dos 
grabaciones.
Esto evidentemente va a llegar a las 
manos de la Justicia quien segura-
mente tome cartas en el asunto y 
quizá vaya a formalizar al masculino 
por exponer a una menor de edad.

Intendencia de Rivera reabre
sus puertas con restricciones
el Lunes 20 de Abril
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Com o termino da investigação, a 
Delegada pediu a prisão preventi-
va novamente do indivíduo 
enquanto o processo corre na 
justiça, devido ao perigo que o 
''Predador Sexual'' representa 
para a sociedade e as suas 
vítimas.
Meninos que hoje já são homens, 
abriram o coração e relataram 10 
anos depois as situações vividas 
com o criminoso. Alguns 
choraram, mas saíram aliviados 
por saber que o que passaram não 
ficaram impune, relatou a Delega-
da.

acesso autorizado

RALPH QUEVEDO
Fotografia

REPRODUÇÃO
Facebook

LUCAS BICHINQUE
Texto

Na tarde desta quarta-feira (15), a equipe do 
Sentinela 24H entrevistou a Delegada Regional 
Ana Tarouco, que falou sobre o fechamento do 
inquérito do caso do produtor de gincanas em 
escolas que foi preso por pedofilia em 2019. O caso 
chamou a atenção, pois o mesmo fazia eventos 
para o público infantil e adolescentes, onde alguns 
deles atuavam nas peças com o autor do crime, 
conhecendo o acusado como “tio da gincana”.

Tecnologia a serviço do crime
Com o surgimento das redes sociais, o 
preso começou a ter interação através 
delas e do WhatsApp. "o caso chegou 
justamente com a desconfiança de uma 

em um dos seus últimos 
eventos promovidos o 

acusado foi caracterizado 
como diabo. imagem que foi 

registrada pela diretora 
do educandário

De “tio da Gincana” 
a “Predador Sexual”:
Policia Civil da fim a uma 
das séries de crimes mais
longas de Fronteira da Paz

mãe que denunciou, algo que a própria 
escola teve um pensamento contrário e 
julgou o adolescente, não dando os crédi-
tos ao mesmo pelo histórico agitado do 
mesmo no educandário", salientou a 
autoridade policial.

O valor de cada vítima

Pedofilia dentro da escola

Delegada pede manutenção da prisão

Segundo a Delegada Tarouco, a investi-
gação do pedófilo teve fim nesta 
semana, e o material será entregue ao 
judiciário, “ele trabalhava com gincana 
nas escolas, além de promover eventos 
para o público infantil e juvenil”. Na 
residência, foram realizadas varias fotos 
e vídeos. Ao longo dos meses consegui-
mos identificar 10 vitimas, hoje com 
idade entre 25 e 30 anos, sendo que o 
primeiro caso denunciado foi em 2004. O 
autor do crime se valia do fácil acesso 
das escolas, onde as vítimas eram 
adolescentes do sexo masculino. Ao 
longo dos elementos, como fotos, 
vídeos, sites pornográficos com adoles-
centes e varias temáticas abordadas pelo 
mesmo''.

Sobre o histórico de crimes, a Delegada 
Ana explicou, "em 2004 teve a 
primeira denúncia, mas por falta de 
provas ele nunca havia sido preso. 
Com a investigação de agora e 
com os diversos arquivos e 
provas que foram coletados e 
analisados, como nudes, 
vídeos e somando pelo 
menos 10 fatos diferentes, o 
enquadramento do crime de 
exploração sexual de adoles-
centes é um fato, pois ele pagava 
pizza, comprava skate e outras 
formas de aproximação".

Alguns casos de pedofilia ocorreram 
dentro de escolas, declarou a Delegada 
para nossa reportagem, indicando o 
quanto era preocupante a situação. '''Por 
muitos anos, falhamos como seres 
humanos'', declarou ela sobre a demora 
desses casos virem a tona.
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Rebelião durante
pandemia de COVID-19

Presos transferidos
e possível plano de fuga

SUSEPE/CEDIDA
Fotografia

Nos últimos 20 dias, a Penitenciária Estadual de 
Sant'Ana do Livramento foi palco de uma rebelião, 
uma fuga, e posterior recaptura de apenado, e uma 
operação que transferiu 20 presos da instituição, 
encaminhando os mesmos para outros presídios 
do Rio Grande do Sul.

LUCAS BICHINQUE
Texto

Na madrugada de quinta-feira (16), em 
uma ação que contou com a Força de 
Cooperação do Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen) e policiais 
penais da Secretaria de Administração 
Penitenciária (SEAPEN) do Rio Grande do 
Sul, realizaram a tomada e contenção de 
uma galeria, com posterior transferência 
de 20 presos da unidade prisional. 
A ação de transferência dos presos foi 
necessária após rebelião no último dia 29 
de Março, em que os presos cometeram 
atos graves de indisciplina e foram conti-
dos pela equipe de plantão local. 
A transferência também foi motivada por 
informação fornecida pela Agência de 
Inteligência Penitenciária do estado em 
que presos, dessa penitenciária, estari-
am arquitetando um plano de fuga.

Motim frustrado
Na tarde desta quinta-feira (16). a Força 
Tarefa da Susepe com apoio da Brigada 
Militar e do Corpo de Bombeiros, 
evitaram uma segunda rebelião na Peni-
tenciária de Livramento.
Um dos motivos da tentativa de motim 
seria uma ação que ocorreu na madruga-
da, quando 20 apenados foram transferi-
dos devido a rebelião ocorrida no último 
dia 29, e um possível plano de fuga 
orquestrado pelos presos.
Segundo informações extra oficiais, a 
revolta se instaurou durante esta tarde, 
quando a agentes foram fazer uma revis-
ta em uma das alas da instituição, e os 
presos acabaram reagindo, causando 
tumulto na ala e tentando um segundo 
motim.
Os agentes da Susepe conseguiram 
conter a tentativa de rebelião, com apoio 
da Brigada Militar. O Corpo de Bombeiros 
de Livramento também esteve a postos 
no local, caso fosse necessária sua inter-
venção.

No dia 29 de março, apenados fizeram 
um motim na Penitenciária de Livramen-
to. Um dos principais motivos para a 
rebelião que se iniciou por volta das 14h, 
foi o corte de visitas para os presos, 
medida tomada em todo o país para inibir 
o contágio de Coronavírus.
Os presos então subiram no telhado da 
instituição, incendiaram colchões e 
atiraram pedras contra os agentes da 
Susepe. Policiais Militares e Corpo de 
Bombeiros que estavam no local. Um 
cerco foi realizado, contando com a 
presença de diversas guarnições da 
Brigada e o apoio da Policia Rodoviária 
Federal, e após negociação com os agen-
tes da instituição e com um Juiz, os 
homens se retiraram do pátio e retor-
naram para dentro do local

Fuga pro mato e recaptura

Apenados na rede

Rebelião, fuga e ‘’vídeos caseiros’’: 
Forças de Segurança freiam sequência 
de incidentes no Presídio de Livramento

LUANA DERQUES
Fotografia

Na segunda-feira (13), um apenado 
conseguiu com a ajuda de outros presos 
fugir do Presídio. O homem que é natural 
de outro município, mas cumpria pena 
em Livramento, fugiu para uma matagal 

nas proximidades da BR 293.
Uma grande operação da Brigada Militar, 
Polícia Civil, PRF e agentes da Susepe se 
iniciou nesse momento, com guarnições 
entrando mato a dentro para fazer 
buscas, enquanto outras viaturas realiza-
vam buscas na zona urbana.
Horas depois, o apenado foi localizado na 
Vila Queirolo junto com um comparsa. 
Segundo o Comandante do 2º RPMon 
Ten, Cel. Otéro, os policias aproveitaram a 
chuva que chegou na Fronteira da Paz 
para fingir que as buscas tinham se 
encerrado. Quando o homem saiu para as 
ruas, foi rapidamente recapturado pelo 
Reforço do Policiamento Ostensivo da 
Brigada Militar.

Na madrugada de terça-feira (14), chegou 
até nossa reportagem um vídeo gravado 
do interior do Presídio, onde os apenados 
espancavam um suspeito de estupro.
O homem foi preso na semana anterior, 
após invadir uma residência e estuprar a 
moradora do local.  O mesmo, que já 
possuía diversos antecedentes criminais,   
foi capturado momentos após o crime.
A vítima foi encaminhada até o hospital 
local para receber atendimento e ingerir 
um coquetel de medicamentos, visto que 
seu estuprador é registrado como porta-
dor do vírus HIV, o que tornou a situação 
ainda mais dramática. 
Ainda semanas antes, um dos apenados 
gravou de dentro das celas cenas de 
rebelião, vídeo que foi parar na internet.



O desaparecimento

O que disse a Del. Regional Ana Tarouco

“Em meio a várias situações reais de sequestro, comunica-
mos as autoridades em Porto Alegre sobre o caso, deixando 
mais pessoas além do efetivo do SIPAC em alerta, porém, 
em contato com o casal, descobrimos que se tratava de 
uma fuga, onde eles queriam o dinheiro para fugirem juntos, 
como contou ela no primeiro relato. O pedido pelas armas 
será algo que vai ser investigado.” Destacou a Delegada. Em 
sequência ela afirma, “ela está bem, quando chegamos ela 
estava olhando televisão e se assustou com a nossa 
presença, mas após conversarmos ela abriu a porta e nos 
atendeu. Os dois responderão pela extorsão, ela em 
liberdade e ele preso em flagrante quando retornou a casa, 
usada como falso cativeiro pelo casal”, finalizou.

REPRODUÇÃO
Whatsapp

RALPH QUEVEDO
Imagem

A Fronteira da Paz parou para ver na noite da última 
quarta-feira (15), a história de uma adolescente que 
foi registrada como desaparecida em Santana do 
Livramento. Um caso que chamou a atenção, pois em 
entrevista ao Sentinela, a família se mostrava em 
pânico pelo ocorrido e jamais imaginou os capítulos 
que viriam horas depois da informação vir a tona.

A família da jovem explicou que a mesma 
sai para caminhar na volta da praça do 
Jardim Europa sempre que possível, e 
naquele dia não foi diferente, sendo que ela 
visualizou o WhatsApp pela última vez às 
9h 35min. Sem preocupação, pois a mesma 
almoça na casa do atual namorado as 
vezes. A mãe começou a se preocupar após 
o meio dia, quando ela não enviou 
mensagem ou mesmo respondeu às 
mensagens da mãe.

Retalhação errada

A queda do amor bandido

A Negociação

O desespero da família

falso sequestro deixa família
de adolescente desesperada e 
termina com prisão do genro
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Falso cativeiro de luxo 

JOVEM FOI PRESO 
POR EXTORQUIR A 
FAMÍLIA DA 
NAMORADA

em rede social jovem 
explicou o mal entendido

Não sabendo mais onde procurar e com 
ajuda das amigas da jovem e do namorado, 
os pais da adolescente resolveram ir até 
Polícia Civil para efetuar o registro e por 
consequência, pedir ajuda às autoridades. 
O Sentinela descobriu a situação e conver-
sou com a família ao vivo em frente à 
DPPA, onde a tristeza do sumiço e a esper-
ança de encontrar eram demonstradas no 
olhar e nas palavras do pai e da mãe. 

Já era início da noite da quarta-feira, 
quando um perfil Fake entrou em contato 
com a família informando que estava com 
a menina, que ela estava bem, mas que 
queriam R$10 mil reais e mais 3 armas de 
fogo do pai dela, dizendo que sabia que 
ele era militar aposentado. Neste 
momento o pai teve a coragem de levar a 
informação à polícia, que deu início ao 
protocolo de sequestro, informando a 
capital sobre o ocorrido, ação de praxe 
para este tipo de situação. Após várias 
diligências, a Delegada Regional da 
Polícia Civil Ana Tarouco, resolveu ir até a 
casa do namorado, local que não tinha  
sido visitado nem mesmo pela família, 
que acreditou na palavra do rapaz quando 
ele afirmou que ela não estaria lá. 

Quando chegou na casa do namorado, no 
bairro Planalto, ele não estava, mas a 
televisão ligada denunciava que alguém 
estaria dentro da casa, e antes mesmo da 
Polícia invadir o local, a jovem até aquele 
momento desaparecida, abriu a porta e bem 
abrigada, comendo e olhando TV, contou o 
que havia ocorrido.

Já era noite, quando o namorado, de 19 anos, 
que estava na casa de uma amiga, após ter 
recorrido a cidade com elas atrás da adoles-
cente, retornou para sua residência, onde a 
Polícia Civil através do SIPAC e da Delegada 
Ana Tarouco estavam a sua espera. O mesmo 
ouviu a voz de prisão pelo crime de extorsão e 
foi conduzido para a DPPA na viatura da 
Polícia Civil. A jovem, que foi em um veículo 
separado do rapaz também foi levada. Sob o 
olhar dos jornalistas, policiais, família da 
jovem e populares, os mesmos saíram dos 
carros e entraram nada sede da polícia 
judiciária local.

O ex namorado da jovem, após todo este 
episódio, foi apontado como o protagonista 
do fato. Nas redes sociais ele se defendeu 
dizendo que não tinha nada a ver e que não 
estava mais com ela há 4 meses. “Sou um 
cara pra frente, não faço coisas que me 
atrasam”, afirmou. Conversando com o 
Sentinela, ele disse que algumas pessoas que 
não conheciam ele direito, ainda o ligavam a 
ela, sendo que ele perdeu o contato há 
tempos com a garota. Após a matéria do 
Sentinela, explicando o equívoco de algumas 
pessoas, as brincadeiras e até mesmo as 
ofensas diminuíram.
Estaremos acompanhando o desenrolar do 
caso que chocou a todos, pelo mutirão nas 
redes sociais, da família e amigos para 
encontrar a jovem, que na verdade, queria 
fugir com o namorado


