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· A CAÇULA
A sexta-feira foi de muitas ale-
grias para o Grupo Arauto, pois 
nasceu a caçula da família. Em 
Mato Leitão, a Arauto FM 90,5 
começou a trilhar a sua história. 
E para brindar o início da nova 
emissora, os colaboradores do 
Grupo partiram à divisa dos 
Vales do Rio Pardo e Taquari 
para prestigiar a solenidade. 
Por volta das 19 horas, pela 
primeira vez, um locutor falou 
ao vivo na nova Arauto. Tiago 
Rocha deu “boa noite” e bateu 
um papo com alguns comunica-
dores. A jornalista e editora do 
Nosso Jornal, Carolina Almeida, 
também saudou os Vales e de-

· EM VALE DO SOL
Uma vez soberana, sempre 
soberana. É assim que se diz? 
Se é, a noite de sábado foi 
delas. Em Vale do Sol, Carolina 
Almeida, que já foi rainha de 
Vera Cruz, marcou presença no 
jantar-baile de lançamento da 
7ª Feirasol. Antes do anúncio 
dos shows que compõem a 
festividade deste ano, mar-
cada para novembro, uma 
foto com a atual corte - rainha 
Katiele Braga e as princesas 
Carolina Rachor e Tamires 
Hansen. As meninas estrearam 
seu traje de gala. Desenhado 
pelas mãos da princesa Ta-

sejou sucesso. Clicamos ela! Confere aí. 
Ah, teve ainda selfie no novo estúdio.

mires, os vestidos, nas cores 
azul, dourado e branco, foram 

confeccionados pelo Atelier 
dos Vestidos.
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DA REDAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL Nº 132/2018
GUIDO HOFF, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pro-
fissionais da área de Engenharia  Civil, Arquitetos, Imobiliárias, Verea-
dores e demais interessados, para Audiência Pública no dia 12 de julho 
de 2018, às 13horas e 30minutos, no plenário Ervino José Schaefer,  na 
Câmara de Vereadores de Vera Cruz, situada na Av. Nestor Frederico 
Henn, nº 1580, para apresentação e discussão das alterações propos-
tas no Plano Diretor do Município, aprovado pela Lei Complementar n° 
002, de 22/12/2006.

Vera Cruz – RS, 09 de julho de 2018.

GUIDO HOFF
   Prefeito Municipal.

POLÍCIA RECUPEROU

VERA CRUZ

Objeto de furto, bicicletas 
estavam à venda no Facebook

Mulher é presa por tráfico

Duas bicicletas que haviam 
sido furtadas e colocadas à 
venda em uma rede social fo-
ram recuperadas pela Polícia 
Civil de Santa Cruz. Além da 
recuperação, o homem que 
ofereceu as bicicletas para 
a venda foi indiciado por 
receptação e um outro indiví-
duo, que havia comprado um 
dos veículos, deverá respon-
der pelo crime de receptação 
culposa.

Conforme o delegado titu-
lar da 2ª Delegacia de Polícia 
Civil, Alessander Zucuni 
Garcia, a investigação iniciou 
quando a vítima afirmou 
ter visto uma publicação 
no Facebook, em que um 
indivíduo anunciava a ven-
da das bicicletas. “O caso 
foi registrado na DP e logo 
conseguimos a identificação 
do homem que estava prati-
cando o crime. Um mandado 
de busca e apreensão foi cum-
prido no fim do mês passado 
na residência dele, no bairro 
Aliança. Lá localizamos uma 
das bicicletas. Como não 
estava em casa no momento 
da ação, o indivíduo foi inti-
mado, se apresentou e disse 
que as bicicletas tinham sido 

repassadas por terceiros, 
tendo uma delas já sido ven-
dida”, conta.

De posse de mais infor-
mações, os policiais iden-
tificaram o comprador de 
um dos veículos. O homem 
foi intimado e se apresen-
tou à polícia. O caso dele 
será analisado, podendo ser 
enquadrado em receptação 
culposa. Os dois envolvidos 
responderão em liberdade. 
As identidades deles não fo-
ram divulgadas. As bicicletas 
foram devolvidas ao proprie-
tário na sexta-feira, dia 6.

ALERtA pARA O 
CRiME DE RECEptAÇÃO
Ainda conforme Zucuni, 

a Polícia Civil está em alerta 
para crimes de receptação. 
“Estamos acompanhando 
de perto a questão da venda 
de objetos furtados e ilícitos, 
com vários casos sendo ana-
lisados. Sempre bom deixar 
claro para a população que 
não compre nada sem proce-
dência comprovada, porque 
daqui a pouco estará com-
prando algum objeto de fur-
to, passando a responder pelo 
crime, assim como aquele que 
vendeu”, lembra.

Uma mulher de 27 anos foi 
presa por tráfico de drogas 
por volta das 21h30min de 
sábado, dia 7, em Vera Cruz. 
Em uma ação conjunta entre 
Policiais Militares da 2ª Com-
panhia e Setor de Inteligência 
da Brigada Militar de Vera 
Cruz, a mulher foi localiza-
da em um conhecido ponto 
de tráfico na avenida Nestor 

Frederico Henn, no bairro 
Arco-Íris. Segundo a Brigada 
Militar, durante a revista em 
sua bolsa, foram apreendidas 
16 buchas de substância en-
torpecente com característi-
cas de cocaína. Aos policiais, 
ela admitiu que iria vender a 
droga posteriormente. Diante 
disso, foi conduzida para o 
auto de prisão em flagrante.


