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Condenado por crime cometido em 2011 
é preso pela Polícia Civil de Vera Cruz

ROUBO NO INTERIOR

Um homem de 40 anos foi 
preso na manhã de ontem por 
um crime cometido em 2011, 
no interior de Vera Cruz. De 
acordo com a Polícia Civil do 
município, responsável pela 
prisão, o indivíduo foi encon-
trado em casa, no bairro San-
to Antônio, em Santa Cruz do 
Sul, após ação conjunta com 

a Delegacia Especializada de 
Furtos, Roubos, Entorpecen-
tes e Capturas (Defrec) e 1ª e 
2ª DP de Santa Cruz.

Segundo a Polícia, a con-
denação do criminoso saiu 
nesta semana. Ele fazia parte 
de uma quadrilha que atua-
va, entre 2010 e 2011, em 
roubos a propriedades rurais 

em Vera Cruz. A pena é de 
7 anos de prisão em regime 
fechado.

Além disso, o bandido é 
investigado pela Comarca de 
Cachoeira do Sul e, por isso, 
também teve prisão preven-
tiva decretada. O indivíduo 
foi encaminhado ao Presídio 
Regional de Santa Cruz.

| Neste sábado, dia 26, acontece jantar dançante do Depar-
tamento de Famílias da Congregação Luterana Cristã de Ferraz, 
alusivo aos 25 anos dos encontros mensais no pavilhão da 
comunidade. Na ocasião, os membros fundadores receberão 
um certificado e serão lembrados. Os ingressos, no valor de R$ 
20, podem ser adquiridos antecipadamente com as famílias 
do Departamento. Logo após, a tradicional roda da sorte com 
vários prêmios e tortas. Na sequência, a Banda Acordes de Ouro 
animará a reunião dançante.

| Quinta-feira, dia 25, às 20 horas, reunião para os prepara-
tivos da 1º etapa das Olimpíadas, que acontecem no dia 17 de 
junho, em Linha Andréas. Domingo, dia 27, culto com Batismo, 
às 9 horas (IECLB).

| A diretoria da comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
de Ferraz (IECLB) agradece a todos que doaram prêmios, ajuda-
ram na organização e aos que compareceram na festa dos 154 
anos da Comunidade, realizada no dia 13. Também comunica 
que o sorteio da rifa foi realizado pela Loteria Federal do dia 
12 e os números sorteados foram: 1º prêmio 1918; 2º prêmio 
4407; 3º prêmio 2099; 4º prêmio 5286; 5º  prêmio 5647. A partir 
do sexto prêmio, foi o número invertido, de trás para a frente: 
6º prêmio 7465; 7º prêmio 6825; 8º prêmio 9902; 9º prêmio 
7144; e 10º prêmio 8191. Agradecemos a todos que venderam 
e compraram rifas. Caso o número sorteado seja o seu, entre em 
contato com a diretoria. 

| A Comunidade Católica Santa Rita de Cássia, de Linha Tapera, 
promove sua quermesse anual neste domingo, dia 27, com missa 
festiva, almoço com variado cardápio, reunião dançante e outras 
várias atrações.

| A diretoria da Comunidade Católica Sagrada Família promove 
curso de danças galponeiras. O início foi no último domingo.  As 
inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas 
com a diretoria. 

| A empresa Cyganet finalizou a instalação das antenas que dis-
ponibilizam sinal de internet nas localidades de Linha Alta, Corredor 
Petry, Linha Tapera e região.  A partir desta semana, os moradores 
interessados podem aderir ao sistema. Mais informações e adesões 
pelo telefone (51) 9 9965-0450.

| Encerra-se no final de maio o prazo para vacinação contra a 
febre aftosa. As doses devem ser adquiridas em casas agropecuárias 
e a nota apresentada na Inspetoria Veterinária.

| A RGE SUL realizou alterações em sua central de atendimentos 
de registro de falta de energia por SMS. Desde o último mês, foi alte-
rado o código de todos os clientes. Para comunicação pelo número 
28410 deverá ser digitado 303 + o código sem o número final.

| Neste sábado haverá missa na igreja Imaculada Conceição, 
às 15 horas. Esta missa também será em memória de Arnoldo 
Mueller, pelo 3º ano de falecimento, e de Irma Maria Mueller, 
pelo 15º ano de falecimento.

| Sábados à tarde têm treino no campo da Juventude Unida,  
a partir das 15h30min. Atletas que quiserem participar é só 
marcar presença. Todos serão bem-vindos.

| A Associação Comunitária Sete de Junho convida para a 
tradicional Festa de São João em sua sede, no dia 23 de junho, 
com inicio às 18h30min. Haverá fogueira, pipoca, quentão, 
cachorro-quente e baile, com entrada grátis.

| A Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Vera Cruz 
(Coopervec) tem um telefone celular próprio. É o (51) 9 8031-
7930. Você será atendido pela secretária Alice.

| Pensamento: “É praticamente uma lei na vida que, quando 
uma porta se fecha para nós, outra se abre. A dificuldade está 
em que, frequentemente, ficamos olhando com tanto pesar a 
porta fechada, que não vemos aquela que se abriu.”
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Itens foram apreendidos dentro da residência do suspeito

Jovem é preso com espingarda furtada, 
revólver e maconha no bairro Progresso

SANTA CRUZ

Um jovem de 25 anos foi 
preso por receptação e porte 
irregular de arma de fogo na 
manhã de quarta-feira, dia 
23, em Santa Cruz do Sul. A 
prisão, realizada por agentes 
da Delegacia Especializada 
em Furtos, Roubos, Entorpe-
centes e Capturas (Defrec), 
ocorreu por volta das 7 horas, 
durante cumprimento de 
mandado em uma residência 
do bairro Progresso.

Durante a ação, os policiais 
encontraram no forro da mo-
radia uma espingarda calibre 
12, que estava em situação de 
furto, e um revólver calibre 
38, com numeração raspada. 

Embaixo de um colchão, 
onde dormia o suspeito, 
ainda foram apreendidas 
200 gramas de maconha. O 
jovem, que não teve a iden-

tidade revelada, recebeu voz 
de prisão. Após registro na 
Delegacia de Polícia foi leva-
do ao Presídio Regional de 
Santa Cruz.
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Voyage foi furtado na segunda-feira, em Santa Cruz do Sul

Bandidos escondem veículo 
furtado em matagal da ERS-409

VERA CRUZ

A Brigada Militar de Vera 
Cruz encontrou na quarta-fei-
ra, dia 23, um veículo furtado 
em Santa Cruz, na segunda, 
enquanto o proprietário fazia 
compras em um mercado. 
O carro Voyage, de placas 
IHQ-0327, estava escondido 
em um matagal da ERS-409, 
no bairro Bom Jesus.

O carro foi localizado após 
policiais, durante patrulha-
mento de rotina, visuali-
zarem marcas de rodas em 
uma entrada à margem da 
rodovia. A via leva a um 
matagal utilizado por crimi-
nosos, frequentemente, para 
ocultar os objetos de furto. 
Após registro na Delegacia 
de Polícia, o veículo foi resti-
tuído ao proprietário.

MAIS RECUPERAÇÃO
Agentes da Delegacia Es-

pecializada em Furtos, Rou-
bos, Entorpecentes e Captu-
ras (Defrec) de Santa Cruz 
do Sul recuperaram uma mo-
tocicleta furtada há 11 anos. 
O veículo foi encontrado na 
tarde de quarta-feira, dia 23, 
durante diligências em meio 
a um matagal na divisa dos 

bairros Bom Jesus e Pedreira.
Segundo os policiais, a 

moto, uma Honda Titan 150, 
foi roubada em um assalto 
ocorrido em 2007, no bairro 
Pedreira. Na ocasião, o con-
dutor e a caroneira foram ren-
didos por um criminoso. O 
veículo tem placa INH-2171.


