
600 kg de carne são recolhidos
Operação coordenada pela Polícia Civil de Vera Cruz vistoriou 16 locais em Lª Henrique D’Ávila e proximidades
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Carne de gado, de porco e salsichão foram alguns dos itens recolhidos na manhã de sábado
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A OPERAÇÃO

PARA FREAR O ABATE CLANDESTINOSANTA CRUZ

Adolescente é 
apreendido por 
armazenar drogas

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2018

Era na casa onde mora 
com a mãe, no bairro Bom 
Jesus, em Santa Cruz, que 
um adolescente de 15 anos 
escondia drogas, cigarros 
contrabandeados e outros 
itens do mundo do tráfi-
co. O fato foi descoberto 
pela Defrec que, durante 
ação na última sexta-feira, 
com apoio da 1ª e 2ª DPs, 
apreendeu com o jovem 
três celulares, papéis para 
embalagem de entorpecen-
tes, rádio comunicador na 
frequência da BM, anotações 
do tráfico, duas balanças 
de precisão, 19 caixas de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai, cinco compri-
midos de Ecstasy, 36 gramas 
de maconha, 50 gramas de 
cocaína, 120 gramas de crack 
e um cigarro de maconha.  
As drogas estavam dentro 
de um colchão. Já os cigarros, 
em uma caixa na cozinha. 
A Polícia encontrou ainda 
seis sacos com milhares de 
pinos para armazenamento 
de cocaína, os chamados 
eppendorf.

Conforme o delegado 
titular da Defrec, Marce-
lo Chiara, a investigação 
apontou que o adolescen-
te era responsável por ar-
mazenar drogas para um 
traficante de Santa Cruz. 
Após a apreensão, o jo-
vem foi ouvido e liberado. 
Ao todo, a operação cum-
priu sete mandados de bus-
ca e apreensão no Bom Jesus 
e no Santa Vitória.

Além de apreender o ado-
lescente, a Defrec cumpriu 
mandados em residências 
de suspeitos de furtarem 
veículos em Santa Cruz. 
Conforme Chiara, o obje-
tivo foi colher elementos 
que possam colaborar na 
investigação referente aos 
recentes casos de furtos de 
veículos. “Agora, precisa-
mos comprovar o envolvi-
mento destes indivíduos 
para conseguirmos realizar 
a prisão”, frisou o delegado.

Quase 600 quilos de carne 
sem procedência e armaze-
nadas em péssimas condições 
foram apreendidas em uma 
operação coordenada pela 
Polícia Civil de Vera Cruz, 
na manhã de sábado, dia 1º 
de dezembro. Ao todo, foram 
cumpridos nove mandados 
de busca e apreensão em 16 
propriedades de Linha Hen-
rique D’Ávila, Corredor Tor-
nquist, Vila Triângulo, Linha 
Fundinho, Mato Alto, Linha 
Capão e no bairro Arco-Íris. 
A ação atendeu a um pedido 
do Ministério Público e foi 
focada no entorno de Linha 
Henrique D’Ávila devido à 
concentração das denúncias. 

Segundo o titular da De-
legacia de Vera Cruz, Paulo 
César Schirrmann, a operação 
era organizada há bastan-
te tempo. “Nós reunimos 
uma série de informações 
referentes a locais que havia 
a prática do abate clandestino. 
Atendemos a um clamor da 
comunidade de Vera Cruz, 
principalmente daqueles es-
tabelecimentos que vendem 
carne de forma regularizada. 

Foram insistentes pedidos 
nos órgãos de fiscalização 
para que ocorresse esta ação” 
destaca.

Ainda de acordo com o 
delegado, em alguns locais, 
embora não tenham sido en-
contradas carnes irregulares, 
foram apreendidas anotações 
e blocos que servem como 
prova de que havia uma prá-
tica ilegal. 

Ao todo, nove equipes com policiais civis de Vera Cruz e Santa 
Cruz do Sul, policiais militares, técnicos da Vigilância Sanitária 
e da Secretaria Estadual de Agricultura cumpriram os manda-
dos de apreensão de carnes e equipamentos na manhã de 
sábado. O delegado Paulo César Schirrmann foi o responsável 
por coordenar os trabalhos. A delegada Raquel Schneider, da 
Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa 
Cruz, também atuou na operação.

Para os proprietários destes 
estabelecimentos, a lei prevê 
pena de detenção de dois a 
cinco anos a quem vende, tem 
depósito ou entrega materiais 
impróprios para o consumo. A 
polícia agora dará andamento 
ao inquérito e seguirá apuran-
do outras denúncias.

As MAIOREs APREEnsõEs
Em um açougue de Li-

nha Henrique D’Ávila foram 
apreendidos 93 quilos de 
carne de porco, 20 quilos de 
salsichão sem procedência e 
pacotes de salsicha vencida. 
Já em um da Vila Triângulo 
foi apreendida carne sem 
nota. O funcionário alegou 
à Vigilância Sanitária que 
havia abatido o porco em um 
matadouro da localidade. O 
técnico da Vigilância entrou 
em contato com o matadou-

· AssALTO
No início da tarde de sexta-
feira, dois bandidos armados 
assaltaram um motorista na 
rua São José,em Santa Cruz. 
Os criminosos chegaram em 
uma Honda Fan, ameaçaram 

o homem com uma arma e 
fugiram com o New Civic. Ele, 
que é proprietário de uma em-
preiteira, foi feito refém e obri-
gado a permanecer no banco 
traseiro do carro. Os bandidos 
o levaram até Linha Floresta, 

no interior de Vera Cruz, onde 
o abandonaram. Os bandidos 
subtraíram R$ 5 mil da vítima. 
O dinheiro seria usado para 
pagar funcionários de uma 
obra. Ainda na tarde de sexta, 
o New Civic foi localizado es-

condido dentro da garagem 
de uma propriedade de Linha 
Floresta, a poucos metros de 
onde o proprietário do carro 
foi abandonado. O dono desta 
casa foi ouvido e a participação 
dele no crime será investigada.

PLAnTÃO DE POLÍCIA

ro, que passou a informação 
de que a carne não teria sido 
abatida lá. Neste estabeleci-
mento foram apreendidos 
250 quilos de carne de porco 
e de gado. Em outro açougue 
foram recolhidos embutidos 
contendo grama, sujeira e até 
cabelo. O montante de produ-
tos apreendidos foi levado a 
Cruzeiro do Sul, tendo como 
destino a empresa Faros, que 
fabrica farinha de ossos.

MEDICAMEnTOs
A Vigilância Sanitária 

apreendeu, também durante 
a operação de sábado, anal-
gésicos e antigripais em um 
mercado de Linha Henrique 
D’Ávila. A comercialização, 
neste tipo de estabelecimento, 
é proibida. O proprietário do 
mercado vai responder pro-
cesso administrativo sanitário.


