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No Rincão, Brigada encontra cavalo furtado

Mais de 12 quilos de drogas são apreendidos

Bandidos assaltam caminhão de mercado

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/B
M

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/B
M

DE VOLTA AO DONO

SANTA CRUZ

LINHA FLORESTA

Cavalo foi furtado no último fim de semana, em Rio Pardo

Drogas foram recolhidas por policiais da Brigada Militar

ESTA semana as notícias da grande mídia deram destaque 
ao discurso breve e pouco inspirado que o presidente Jair 
Bolsonaro proferiu em Davos, Suíça, no Fórum Econômico 
Mundial. Entretanto, coube ao ministro “Posto Ipiranga” Paulo 
Guedes tranquilizar os investidores plantonistas que apostam 
na recuperação da economia, um desejo de pelo menos 12 
milhões de famílias desempregadas. Mas daí as lentes foca-
ram Bolsonaro almoçando num restaurante popular, e é claro, 
as redes sociais municiadas por jornalistas alinhados com a 
oposição não pouparam críticas dizendo que ele não tinha 
perfil de estadista e coisas do gênero. Além das baixarias 
inomináveis, aqueles que o depreciam por ter almoçado num 
bandejão certamente prefeririam vê-lo no meio de uma farra 
promovida em Paris como aquela da Turma do Guardanapo, 
chefiada pelo larápio Sérgio Cabral, comparsa e agora colega 
do presidiário número um do Brasil. “Quentinha” neles...

DE FATO, o novo governo não encontrou um céu de bri-
gadeiro nestas primeiras semanas. Ao contrário, “cumulus 
nimbus” parecem em constante formação sobre o Planalto. 
Muito se deve pelo sensacionalismo exacerbado da rede 
“plim-plim” e seus comunicadores que perderam privilégios, 
e declararam guerra aberta contra o governo de Jair Bolso-
naro. A hora requer bom senso, baixar um pouco a guarda e 
salvar o País da barafunda em que se encontra e que atinge 
o cotidiano dos tupiniquins. Não basta só a boa vontade do 
governo, eis que todos têm responsabilidade de alguma 
forma. Esquivar-se, sob justificativa de que não foi uma op-
ção sua não resolve. A eleição foi uma escolha democrática 
onde prevalece a vontade da maioria. Qualquer outra solução 
atende pelo nome de ditadura, tal como aquela do déspota 
Nicolás Maduro que vem destruindo a Venezuela, onde seus 
cidadãos estão se refugiando em países vizinhos. Está na hora 
de pensarmos todos em Brasil.

CONTUDO, o imediatismo parece assomar boa parte da 
opinião pública e nem todos estariam dispostos a considerar 
que três semanas é um prazo curtíssimo para mudar um Brasil 
bem ou mal formatado nas últimas duas décadas. Isto vai 
exigir os próximos quatro anos ou sabe-se lá quanto tempo 
mais. A população precisa se manter atenta e continuar na 
luta se quer mudar. O caso Flávio Bolsonaro, por exemplo, 
é um pretexto do esquema criminoso que ainda resiste aos 
novos tempos, para desestabilizar o novo presidente e der-
rubá-lo. É uma estratégia urdida de parte da grande mídia, a 
responsável por fazer o estardalhaço com o auxílio de grupos 
infiltrados nas redes sociais. A população, que conseguiu ele-
ger um presidente que sobreviveu até mesmo a uma tentativa 
de assassinato, não pode esmorecer e esquecer o principal: a 
liberdade de transformar o país depois de décadas entregue 
a grupos coronelistas que se julgavam intocáveis no poder, 
midiáticos inclusive. 

CÁ nas coxilhas, se já era preocupante a situação das fi-
nanças do Piratini, as constantes chuvas e cheias das últimas 
semanas só fizeram piorar o quadro. Ainda não há número 
exato do prejuízo das enchentes na produção agropecuária, 
mas estima-se que possa chegar perto de R$ 700 milhões. 
Acrescente-se o estrago nas pontes, estradas, infraestrutura 
nas cidades atingidas, a recuperação de casas, auxílio às 
famílias desabrigadas, a queda no retorno em tributos, o 
que pode elevar a R$ 1 bilhão a perda total. O governador 
Eduardo Leite vinha fazendo a lição de casa, ou seja, reduzir 
as despesas, mas diante do novo quadro caótico, só lhe resta 
apelar para Brasília. Terá que acelerar a adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal e tentar alguma receita extra do que 
a União deve da Lei Kandir. Como visto, nada de novo no 
horizonte. Sai governo, entra governo e a penúria vai sendo 
empurrada enquanto a gauderiada vai “herdando a pampa 
pobre” como diz aquela música tradicionalista.

Um cavalo furtado no últi-
mo fim de semana, no interior 
de Rio Pardo, foi encontrado 
na tarde de segunda-feira, na 
localidade de Rincão da Ser-
ra, no interior de Vera Cruz. 
O animal foi localizado pela 
Brigada Militar do municí-
pio, através de policiais das 
Patrulhas Comunitárias do 
Interior (PCIs). A informação 
do paradeiro, dentro de uma 
propriedade rural, chegou 
através de denúncias.

Ao encontrar o equino, os 
policiais contataram com o 
proprietário, que confirmou, 
através de documentação, 
que o animal lhe pertencia. 
A Polícia Civil foi acionada, 
compareceu ao local, e resti-
tuiu o animal ao dono.

A devolução do cavalo só 
foi possível, relata o coman-

Um jovem foi preso e um 
adolescente aprendido por 
tráfico de drogas na noite 
de segunda-feira, dia 21, no 
Distrito Industrial, em Santa 
Cruz. De acordo com a Brigada 
Militar, os policiais estavam 
realizando diligências desde 
o início da tarde. Quando os 
indivíduos - um homem de 22 
anos e um menor de 15 anos - 
se aproximaram, foi realizada 
a abordagem e encontrado o 
local onde eles armazenavam 
mais de 12 quilos de entor-
pecentes. Foram encontrados 
dentro de dois tonéis, nas 
proximidades do Autódromo, 
aproximadamente 9,5 quilos 
de maconha; 2,5 quilos de 
crack; 200 gramas de cocaína; 
e quatro balanças de precisão. 
O maior de idade foi preso e o 
adolescente apreendido.

Atuaram na ação policiais 
militares da Inteligência Re-
gional e do Policiamento Os-
tensivo do 23°BPM.

Um assalto a um caminhão 
de um mercado de Vera 
Cruz foi registrado por volta 
das 14h30min de terça-feira, 
dia 22, em Linha Floresta, 
no interior do município. 
Segundo a Brigada Militar, 
o caminhão, ocupado pelo 
condutor e mais um entrega-
dor, trafegava pela localidade 
quando foi parado por três 

indivíduos. Logo em seguida, 
uma idosa foi em direção ao 
caminhão com a intenção de 
fazer compras, momento em 
que foi baleada na perna. 
Os criminosos entraram no 
caminhão e fugiram levando 
as outras duas vítimas. 

Ainda de acordo com a BM, 
foi o neto da idosa, um adoles-
cente, que comunicou o fato 

aos policiais que localizaram 
o caminhão e os funcionários 
do mercado cerca de um 
quilômetro do local em que o 
assalto foi praticado. Os três 
indivíduos fugiram pelo mato 
levando dinheiro e algumas 
mercadorias. A senhora foi 
encaminhada para atendi-
mento no Hospital Vera Cruz, 
mas logo foi liberada.

dante do Comando Regional 
de Polícia Ostensiva do Vale 
do Rio Pardo (CRPO/VRP), 
coronel Valmir José dos Reis, 
devido a uma denúncia da 
população, que informou com 
clareza a localização do ani-

mal. Reis frisa que, no contex-
to atual, as pessoas devem ser 
proativas, seguindo a filosofia 
de polícia comunitária. “A se-
gurança se faz em conjunto. Se 
cada um colaborar, fará toda a 
diferença”, arrematou.

DA POLÍCIA CIVIL
Cerca de 3,5 quilos de ma-

conha foram apreendidos e 
um casal preso na quarta-fei-
ra, dia 23, no bairro Santuário, 
em Santa Cruz. A ação foi 
realizada pela Draco, com 
apoio da 1ª e 2ª delegacias, 
delegacia de Vera Cruz e Bri-
gada Militar. De acordo com 
o delegado, Marcelo Chiara 

Teixeira, a Polícia Civil tinha 
a informação de que o casal 
armazenava drogas no pátio 
da residência. Quando os po-
liciais chegaram, encontraram 
o material dentro de tonéis de 
plástico enterrados no pátio. 
O homem, de 55 anos, e a mu-
lher, de 52, foram presos em 
flagrante. Os dois já tinham 
antecedentes por tráfico.


