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Anjos da Lei captura traficante perto de escola

Suspeito da morte de homem é preso

Arma de fabricação argentina é apreendida
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OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO

BAIRRO PROGRESSO

NO BOM JESUS

Rádio comunicador e revólver estavam de posse do homem

Indivíduo foi preso na terça

ANJOS DA LEI

Com um rádio comunica-
dor na frequência da polícia e 
um revólver calibre 38 furta-
do, um homem foi preso em 
cumprimento de mandado de 
busca e apreensão na última 
terça-feira em Santa Cruz. 
A ação, capitaneada pela 
Delegacia Especializada em 
Furtos Roubos Entorpecentes 
e Capturas (Defrec), se deu 
em desdobramento da Ope-
ração Anjos da Lei, realizada 
em todo o Brasil, com foco no 
combate ao tráfico de drogas 
nas proximidades de escolas.

Em Santa Cruz, a ofensiva 
resultou na prisão de um 
indivíduo de 40 anos que 
morava nas proximidades 
da Escola Petituba, no bairro 
Santo Inácio. Além do rádio 
comunicador e do revólver 
que havia sido furtado na 

cidade, os agentes apreende-
ram uma balança de precisão. 
Durante o cumprimento do 
mandado, o criminoso ainda 
tentou se desfazer do revól-
ver, jogando-o no telhado de 
um vizinho. Ele foi preso em 
flagrante e encaminhado ao 
Presídio Regional.

MACONHA tRANSGêNICA
O mesmo homem preso 

na terça-feira já havia sido 
pego em outra ação policial. 
Em março de 2013, agentes 
da Defrec apreenderam cer-
ca de 40 quilos de maconha 
transgênica em uma casa, na 
Avenida Paul Harris, proxi-
midades do 7º Batalhão de 
Infantaria Blindado. A ação 

se deu após denúncias sobre 
movimentação suspeita jun-
to ao endereço. Além dele, 
outras três mulheres e quatro 
homens que estavam no local 
foram presos em flagrante por 
tráfico de drogas e associação 
ao tráfico.

Além da droga, que estava 
embalada nos tradicionais 
tijolos, foram apreendidos 
aproximadamente R$ 1 mil, 
quantia em dólares, um note-
book e oito celulares, além de 
um veículo Bora. Segundo o 
delegado Luciano Menezes, 
a droga do tipo transgênica 
era vendida na época para um 
público mais selecionado e 
estava avaliada em R$ 60 mil.

Os números da Operação no 
Brasil 
Policiais envolvidos: 5.277 
Prisões: 745 
Escolas protegidas: 380 
Armas apreendidas: 394

A Polícia Civil de Santa 
Cruz, através da 2ª Delega-
cia, prendeu na manhã de 
terça-feira, dia 13, o suspeito 
de envolvimento na morte de 
Ismael Silva, executado com 
quatro tiros no dia 18 de ou-
tubro, no bairro Progresso, em 
Santa Cruz. O homem foi cap-
turado em flagrante, durante 
cumprimento de mandado, 
com dois revólveres (um com 
numeração raspada), 11 mu-
nições e maconha. Um celular 
também foi apreendido. Ele 
foi encontrado na residência 
onde mora, no bairro Pro-
gresso, com a companheira, 

encaminhada à Delegacia 
como testemunha.

Segundo o delegado ti-
tular da 2ª DP, Alessander 
Zucuni Garcia, a prisão foi 
um seguimento das investi-
gações da Polícia Civil sobre 
os homicídios na região do 
Arroio Grande, Santo Antônio 
e Progresso. “É uma ação de 
resposta aos crimes contra a 
vida”, salienta.

Conforme o delegado, uma 
das armas apreendidas pode 
ter sido a utilizada no homi-
cídio de Silva, em outubro. 
A investigação continua na 
tentativa de identificar outros 

Um jovem de 21 anos foi 
preso em uma ação da Defrec 
na manhã de quarta-feira, dia 
14. O indivíduo foi localizado 
em uma residência do bairro 
Bom Jesus, em Santa Cruz,  
próximo ao campo de futebol. 

Dentro de casa, foi apreendida 
uma pistola calibre 9mm de 
marca Bersa, de fabricação 
argentina, com carregador 
municiado com 15 munições.

O jovem, que tem antece-
dentes por furto, furto quali-

ficado e roubo, foi preso por 
posse irregular de arma de 
fogo e levado para o Presídio 
Regional de Santa Cruz. A 
ação contou com o apoio da 
1ª e 2ª DP de Santa Cruz e da 
Polícia Civil de Vera Cruz.

envolvidos no mesmo crime e 
comprovar a autoria por parte 
do criminoso preso.

ELEIÇÕES estão no passado e embora algumas escara-
muças de resistentes inconformados que ainda pretendem 
partir para um “terceiro turno”, os últimos dias e semanas 
anunciam ao natural a chegada de final de ano. O comér-
cio, principalmente, vem se preparando com estoques de 
mercadorias, contratando serviços temporários, que podem, 
numa hipótese mais otimista, reverter em postos de trabalho 
permanentes. A esperança na retomada do crescimento da 
economia começa no investimento e empreendedorismo 
também nas pequenas comunidades. De forma lenta e 
gradual, o empresariado vai ganhando confiança em novos 
tempos, depois de ter sobrevivido a uma prolongada crise 
de valores éticos, morais, e às turbulências de um período 
político contaminado pela corrupção, resultando no maior 
índice de desemprego da história do País. Do consumidor, 
que andava sumido, contido e desconfiado, se espera uma 
resposta positiva. 

HÁ, contudo, preocupações escondidas por trás de notí-
cias alvissareiras. O endividamento das famílias brasileiras 
ainda é uma aflição real, e que, é claro, reflete-se na econo-
mia. As estatísticas mais recentes apontam que 62 milhões 
de tupiniquins estão com pendências das mais diferentes 
causas. Não por acaso o então candidato Ciro Gomes disse 
que perdoaria a dívida destes eleitores. Se tivesse o voto 
deles, teria sido eleito com votação mais expressiva da-
quela obtida por Jair Bolsonaro. Eleição à parte, de fato o 
endividamento de famílias é um drama no cotidiano delas. 
Ninguém se torna inadimplente porque quer, mas porque 
algum fato grave aconteceu na sua vida que o fez deixar 
de honrar os seus compromissos. O desemprego é uma das 
causas determinantes, ou a ocorrência de doença grave ou 
incapacitação por acidente. Entre os negativados, há tam-
bém um grupo de menor percentual dos que se declaram 
consumidores compulsivos.

EStE é o grande desafio no momento. Bancos, financeiras, 
operadoras de crédito e lojistas estão procurando seus clien-
tes em débito para renegociação das dívidas em situação 
mais vantajosa para o consumidor. Os credores contam com a 
recuperação do mercado de trabalho, o aumento de empre-
go e renda para estimular o acerto de contas. Para quem tem 
atividade fixa e estável, a perspectiva é de que o 13º salário 
será usado para liquidar as dívidas. Se assim for, obviamente 
terá impacto num menor incremento nas vendas de final 
de ano. Qualquer que seja a solução encontrada entre as 
partes, a hora é de acreditar que dias melhores virão. Cada 
qual terá que fazer a lição de casa. Não há fórmula mágica 
e o processo de recuperação é lento, precisa ser monitorado 
para não incorrer em novos erros. A estabilização da relação 
entre credores e devedores é fundamental para reverter a 
situação de sufoco da economia brasileira. 

ENQUANtO isso, em Brasília, depois de serem defenestra-
dos da política pelas urnas, os derrotados do último pleito, 
representantes do velho “Mekanismo” resolveram dar o troco 
e ao mesmo tempo mandar um recado ao novo governo. Não 
estão nem um pouco preocupados com a crise e as finanças 
combalidas do Grande Erário. Suas Excelências, os congres-
sistas, autorizaram o aumento dos vencimentos dos ministros 
do STF e os próprios, sob justificativa de reposição de perdas 
inflacionárias.  Em decorrência um efeito cascata devastador 
nas contas públicas de mais de R$ 6 bilhões adicionais irá 
desaguar nos cofres dos estados e municípios, eis que se 
estenderão aos deputados estaduais, tribunais de contas e 
por aí vai. Este aumento beneficiando uma elite soa como 
deboche perante uma população brasileira endividada. A 
pergunta que não quer calar: quando foi que alguém desta 
nobreza lembrou alguma vez de reposição inflacionária dos 
aposentados?


