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Assalto foi na manhã de ontem na ERS-409, no Rincão da Serra

Empresário reagiu a assalto e matou criminoso em Santa Cruz
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Duas joalherias são assaltadas
Em Santa Cruz, proprietário atirou e matou um dos criminosos. Em Vera Cruz, Brigada deteve o indivíduo

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

EM POUCO MAIS DE 12 HORAS VERA CRUZ

nOS bAIRROS

Saúde faz mutirão 
de avaliação 
vascular 

Prefeitura instala 
dois novos 
quebra-molas

A Secretaria de Saúde de 
Vera Cruz faz contatos com 
pacientes que receberam 
indicação para procedi-
mento vascular. O mutirão 
de atendimentos para ava-
liação ocorre nos sábados, 
dias 23 e 30 de junho, no 
Espaço Mamãe Criança. 
Após a avaliação, os usuá-
rios serão encaminhados 
para exames. Aqueles que 
já realizaram exames mé-
dicos devem comparecer 
com os documentos para 
agilizar o atendimento, que 
será efetuado via Cisvale. 
Após o procedimento, será 
realizada nova avaliação, 
para análise dos resul-
tados. É importante que 
os pacientes à espera por 
procedimento vascular 
mantenham os contatos 
atualizados na Secretaria.

Dois novos redutores de 
velocidade foram instalados 
nas vias de Vera Cruz, o 
que exige mais atenção dos 
condutores. Um deles fica 
na rua Olívio Fischborn, no 
bairro Arco-Íris, e outro na 
rua São Francisco, no bairro 
São Francisco. Os trabalhos 
de colocação foram feitos 
na tarde de quarta-feira, dia 
20, pela Secretaria de Obras 
do município e atendem a 
pedidos da comunidade. 
Proposições também par-
tiram dos vereadores. Nos 
próximos dias, a ERS-409, 
na localidade de Rincão da 
Serra, também receberá um 
quebra-molas.

Criminosos interceptam 
Fiorino carregada de cigarros

RInCÃO DA SERRA

GERAL

Uma carga de cigarros de 
uma fumageira foi roubada 
na manhã de ontem, em Vera 
Cruz. Segundo a Brigada Mi-
litar, três assaltantes armados 
abordaram os funcionários 
da empresa, que estavam em 
uma Fiorino, na ERS-409, e os 
conduziram até uma estrada 
vicinal, na localidade de Rin-
cão da Serra. Ali cometeram o 
crime. Os bandidos chegaram 
a estourar a porta do veículo 

com barras de ferro. Dois 
funcionários da fumageira es-
tavam  no veículo. O celular 
de um deles foi levado.

O trio fugiu em um Focus 
Hatch, de cor preta, em dire-
ção à RSC-287. A Brigada Mi-
litar faz buscas, mas nenhum 
dos meliantes foi localizado. 
A ocorrência foi registrada na 
Delegacia de Polícia de Vera 
Cruz. A quantia de cigarro 
roubada não foi informada.

Susto em duas joalherias 
da região. Num intervalo 
de pouco mais de 12 horas, 
criminosos invadiram um 
estabelecimento em Santa 
Cruz e um Vera Cruz. No 
primeiro, no início da noite de 
quarta-feira, um bandido foi 
morto. No assalto de ontem 
pela manhã, em Vera Cruz, a 
Brigada Militar agiu rápido e 
conseguiu apreender o adoles-
cente infrator. 

DE SANTA CRUZ
Por volta das 18 horas, cri-

minosos chegaram em um 
Citroen C3, de cor preta, e 
anunciaram o assalto a uma 
joalheria da rua Ramiro Barce-
los, no Centro de Santa Cruz. 
O que eles não esperavam era 
a reação do empresário, de 
63 anos, que atirou e matou 
um dos indivíduos. O balea-
do, identificado como Silvio 
Siegert, não resistiu e morreu 
em via pública, na frente do 
estabelecimento. De acordo 
com a polícia, ele era morador 
do bairro Faxinal e tinha ante-

cedentes por dois furtos: um 
qualificado, em Sinimbu, no 
ano de 2011; e um à residência, 
em Santa Cruz, no ano de 2016.

O empresário que atirou e 
matou Siegert foi ouvido na 
tarde de ontem, na Delegacia 
de Polícia Civil. Segundo a de-
legada Ana Luísa Aita Pippi, 
o depoimento será mantido 
em sigilo, para não atrapalhar 
a investigação. A polícia tra-
balha com diversas linhas de 
investigação - uma delas é a 
tentativa de roubo por parte 
dos criminosos e o ato de le-
gítima defesa do empresário. 
Serão analisadas imagens, 
ouvidas testemunhas, além 
do trabalho pericial. Também 
serão investigadas as ameaças 
de morte que o empresário 
teria recebido através do Fa-
cebook. Em relação à arma de 
fogo utilizada pelo dono da 
joalheria, a polícia afirma que 
o homem tinha permissão para 
posse e ela estava devidamen-
te registrada.

A Polícia Civil investiga 
também a possibilidade de 
participação de outros indiví-
duos na tentativa de assalto. 

Segundo Ana Luísa, o carro 
que os bandidos estavam era 
clonado e havia sido roubado 
em Porto Alegre, em maio des-
te ano. Além do trio (homem 
morto e dois que fugiram), 
teria pelo menos outros dois 
meliantes envolvidos: um 
seria o possível motorista do 
carro; e outro está sendo in-
vestigado. Os que fugiram não 
foram localizados pela polícia.

DE VERA CRUZ
A Brigada Militar apreen-

deu um adolescente na manhã 
de ontem suspeito de assaltar 
uma joalheria, na avenida Nes-

tor Frederico Henn, em Vera 
Cruz. O criminoso invadiu a 
loja, por volta das 8h30min. 
Ele portava uma faca e ren-
deu um funcionário. Ao fugir 
com os objetos roubados, uma 
guarnição da Brigada Militar 
o deteve. O indivíduo foi en-
caminhado ao Hospital Vera 
Cruz para procedimentos 
padrão. Depois de passar por 
oitiva na Delegacia de Polícia, 
foi encaminhado à Promoto-
ria de Justiça. De lá, deve ser 
internado na FASE, em Porto 
Alegre. Os objetos roubados 
foram recuperados.

· TRÁFICO
Uma operação da Polícia Civil, conduzida pela Defrec, desar-
ticulou mais um ponto de tráfico em Santa Cruz. Na ação, de-
sencadeada na manhã de ontem, e que também contou com 
apoio de agentes da 1ª e 2ª DPs, quatro mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos em residências do bairro Berçário 
Mãe de Deus. Em uma das casas, na rua 2, um criminoso de 23 
anos foi preso. O homem, que tem antecedentes por furto e 
roubo, escondia em um pote sete porções de substância com 
características de maconha e 48 petecas de crack. Além da 
droga, dinheiro e material do tráfico foram apreendidos. Em 
seguimento ao cumprimento dos mandados, os agentes re-
ceberam informações que apontavam para a prática de venda 
de entorpecentes em uma outra residência, desta vez no bairro 
Santa Vitória. Na casa, localizada na rua Adolfo Lamberts, foram 
recolhidas 37,6 gramas de substância com característica de 
maconha. O morador, de 29 anos, foi ouvido e liberado por não 
ter o seu envolvimento com o tráfico comprovado.

· PRISÃO
Denúncias de que um indivíduo estaria de posse de uma arma 
de fogo no bairro Conventos levaram a Brigada Militar de Vera 
Cruz a verificar a situação. O fato ocorreu por volta das 22h30min 
de quarta-feira. Em ação, os policiais localizaram um homem, 
de 43 anos. Relatos dão conta que momentos antes da chega-
da da guarnição, moradores conseguiram tirar o revólver de 
calibre 38 de posse do homem, que foi preso pela BM. Outras 
testemunhas contaram que o indivíduo havia entrado em 
conflito com a ex-companheira minutos antes da ocorrência.  
O acusado, a arma e as testemunhas foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante. Contudo, o 
homem pagou fiança e foi liberado.

PLANTÃO DE POLÍCIA

A Associação Assisten-
cial Lar dos Idosos prepa-
ra mais um Encontro de 
Gateiros. O evento será no 
dia 1º de julho, na sede da 
associação. Já estão confir-
madas a presenças de ga-
teiros de diversos locais do 
Rio Grande do Sul. Haverá 
almoço neste dia.


