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Trânsito faz a primeira vítima em 2019
Yuri Rafael de Oliveira Costa, de 22 anos, perdeu o controle da motocicleta que conduzia e colidiu em um barranco, na VRS-836, em Ferraz
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Corpo do jovem foi sepultado ontem pela manhã

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

VERA CRUZ

A primeira vítima do trân-
sito vera-cruzense em 2019 
é um jovem de 22 anos. Na 
madrugada de domingo, por 
volta das 4h30min, Yuri Ra-
fael de Oliveira Costa perdeu 
o controle da motocicleta que 
conduzia e colidiu em um 
barranco, à margem da VRS-
836, na localidade de Ferraz. 
O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) 

foi acionado, compareceu no 
local e constatou o óbito do 
rapaz, funcionário terceirizado 
da Prefeitura de Vera Cruz. 

Conforme relato da família 
à Polícia, o jovem, que morava 
no bairro São Francisco, volta-
va da casa de amigos quando 
o acidente aconteceu. O velório 
de Yuri teve início no final da 
tarde de domingo, na Capela 
Municipal do bairro Arco-Íris. 
O sepultamento ocorreu on-
tem pela manhã, no Cemitério 
Municipal de Vera Cruz. 

MAIS DO TRÂNSITO
O Corpo de Bombeiros de 

Vera Cruz se mobilizou, na 
noite de sábado, dia 26, em 
dois acidentes de trânsito 
no município. O primei-
ro aconteceu por volta das 
19h30min, em Linha Sítio. 
Um Fiat Uno, com placas de 
Santa Cruz, saiu da pista, 
deixando um menino de 13 
anos ferido. O garoto foi 
socorrido e encaminhado 
ao Hospital Vera Cruz. Os 
outros três ocupantes do 
carro não precisaram de 
atendimento.

Mais tarde, por volta das 
23 horas, uma família de Vale 
do Sol capotou o carro na 
ERS-409, em Rincão da Serra. 

Conforme os Bombeiros, um 
casal, ambos com 22 anos, e a 
filha de 5 anos estavam visi-
tando os pais em Vera Cruz. 
Quando foram embora, o 
acidente aconteceu. Todos 
tiveram escoriações e foram 
levados ao hospital.

PRISÃO POR EMBRIAGUEZ
Um homem de 27 anos foi 

preso na noite de sexta-feira, 
dia 25, por dirigir embriaga-
do e atropelar duas pessoas 
na rua Cláudio Manoel, no 
centro de Vera Cruz. Con-
forme a Brigada Militar, a 
prisão aconteceu durante 
a Operação Sossego Públi-
co, Visibilidade e Presença 
Policial. O indivíduo, que 
apresentava visíveis sinais 

de embriaguez, foi conduzi-
do à delegacia e responderá 
ainda por lesão culposa. 

Durante a operação, foram 
fiscalizados 16 automóveis 
e oito motocicletas. Além 
disso, foram vistoriadas duas 
casas noturnas. Nos bares, 
37 pessoas foram abordadas 
e identificadas. Conforme o 
tenente Carlos Moisés Savian 
dos Passos, comandante do 
Pelotão de Vera Cruz, ações 
como estas são importantes 
no contexto da segurança 
pública. “A Operação tem a 
pretensão de evitar crimes 
contra o patrimônio e contra 
as pessoas, bem como gerar 
sensação de segurança ao ci-
dadão vera-cruzense”, disse.

· CADÁVERES
Duas pessoas foram encon-
tradas mortas na tarde de 
domingo, dia 27, no interior 
de Vale Verde. Os corpos foram 
visualizados por um motorista 
que passava pela localidade 
de Lomba Alta, quase divisa 
com General Câmara. As víti-
mas, ainda não identificadas, 
são um homem e uma mulher, 
de aparência jovem. Conforme 
a comandante da 3ª Cia do 
23° Batalhão de Polícia Mili-
tar, Michele da Silva Vargas, o 
reconhecimento do sexo das 
vítimas só foi possível com a 
chegada do Instituto Geral de 
Perícia (IGP) da perícia, já que 
os corpos estavam cobertos 
por papelão e a cena do crime 
não foi alterada até a chegada 
desses profissionais. De acordo 
com Brigada Militar de Passo 
do Sobrado, que também 
atendeu a ocorrência, as mor-
tes ocorreram em decorrência 
de disparos de arma de fogo. 

Porém, não foi possível iden-
tificar quantos tiros foram exe-
cutados. O caso agora está com 
a Polícia Civil de Santa Cruz. 
Informações sobre desapareci-
dos devem ser repassadas pelo 
telefone 190, a fim de auxiliar 
na identificação das vítimas, 
que não portavam documen-
tos de identificação. 

· ASSALTO
Dois homens renderam os 
funcionários de um posto de 
combustíveis que fica na RSC-
287, em Vera Cruz, na manhã 
de ontem. Logo em seguida, 
fugiram em um Fox, com pla-
cas de Sapucaia do Sul, IVT-
1225. O veiculo foi localizado 
na entrada de Linha Borges de 
Medeiros, cerca de três quilô-
metros distantes do posto, em 
direção a Santa Cruz. Pergun-
tado a populares e moradores, 
ninguém viu movimentação 
de troca de veículos. Ninguém 
foi preso.
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