
Uma quarta-feira de tragédias 
Colisão em Ferraz matou homem de 44 anos. Atropelamento na ERS-409 tirou a vida de um santa-cruzense
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No bairro Bom Jesus, em Santa Cruz, pedestre foi atingido por espelho de caminhão

Corsa chegou a capotar após a batida contra a Parati, em FerrazLuciano Felipe Golmann tinha 44 anos; e João Artur Kuppe, 45
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Brigada realiza operação Visibilidade e Presença Policial
EM VERA CRUZ
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Dois acidentes, duas vidas 
ceifadas. A tarde de quarta-
feira, dia 30 de janeiro, foi de 
tragédias no trânsito local. 
Por volta das 14 horas, a lo-
calidade de Ferraz presenciou 
uma colisão entre uma Parati, 
com placas de Vera Cruz, e 
um Corsa, de Herveiras, na 
RSC-153. De início, quatro fe-
ridos: os ocupantes do Corsa 
foram levados para atendi-
mento médico em Vale do Sol 
e o condutor da Parati para 
o Hospital Vera Cruz. Após 
dar entrada na casa de saúde 
da Capital das Gincanas, a 
notícia de que Luciano Felipe 
Gollmann, de 44 anos, não ha-
via resistido aos ferimentos, 
principalmente em um dos 
braços. O homem, morador 
da Linha Número Um, deixou 
enlutados a esposa Janete, os 
filhos Leonardo e Eduardo e 
demais familiares. Durante 
esta quinta-feira, o corpo do 
homem foi velado na Capela 
Municipal do bairro Arco-Íris, 
em Vera Cruz. O sepultamen-
to ocorreu no fim da tarde, no 
Cemitério Municipal.

Dos três ocupantes do Cor-
sa, que com o impacto capo-
tou e parou a cerca de 100 
metros do local do acidente, 

dois chegaram a ser levados, 
depois de passar por um 
atendimento inicial em Vale 
do Sol, para exames em Rio 
Pardo. Uma jovem de 16 anos 
chegou a ficar em observação 
no Vale, após retornar dos 
exames.

ATROPELAMENTO
Também na tarde de quar-

ta, pouco antes das 16 horas, 
um homem morreu após ser 
atingido pelo espelho de um 
caminhão, na ERS-409, próxi-

mo da entrada do Lago Dou-
rado, em Santa Cruz. Segun-
do o Comando Rodoviário da 
Brigada Militar, a vítima, de 
45 anos, foi identificada como 
João Artur Kuppe, morador 
do bairro Bom Jesus, em Santa 
Cruz. Segundo a BM, a vítima 
voltava a pé de uma pescaria 
com amigos no Rio Pardinho, 
quando o espelho retrovisor 
de um caminhão de Encan-
tado, que seguia no sentido 
Vera Cruz/Santa Cruz, atin-

giu a cabeça do homem, que 
faleceu no local.

O velório de Kuppe acon-
tece na capela Halmenschla-
ger, na Avenida Indepen-
dência, em Santa Cruz. O 
sepultamento está marcado 
para esta sexta-feira, às 10 
horas, no Cemitério Muni-
cipal. Ele deixa enlutados 
os filhos Rafaela e Dener 
Kuppe; a mãe Maria Kuppe; 
e os irmãos Rafael, Junara, 
Denimara e Maurício.

· GOLPE DO BILHETE
Mais uma pessoa foi vítima 
do conhecido golpe do bi-
lhete em Santa Cruz. O fato 
ocorreu na tarde de quar-
ta-feira. Segundo o regis-
tro policial, o golpe teve 
início nas proximidades 
do Cemitério Municipal de 
Santa Cruz. Um homem de 
mais de 60 anos, típico do 
interior, chegou e solicitou 
ajuda à vítima, de 57 anos,  
para resgatar a quantia de 
R$ 1,3 milhão. Logo em 
seguida, outro homem, 
de cerca de 45 anos, se 
dizendo ser corretor de 
imóveis, chegou no local 
e se mostrou disposto a 
ajudar o homem. Durante 
as conversas, os dois indi-
víduos induziram a vítima 
a acreditar no golpe do 
bilhete. Ainda fizeram a 
mulher entrar em um carro 
e a levaram até duas agên-
cia bancárias, onde sacou 
um total de R$ 20 mil. Após 
retirar o valor e entregar 
a quantia aos indivíduos, 
além de joias, a mulher 
foi deixada na rua Senador 
Pinheiro Machado, para 
comprar água. 

· RECUPERAÇÃO
Um automóvel Gol, que 
havia sido furtado no do-
mingo, dia 27, nas pro-
ximidades do Parque da 
Gruta, foi recuperado na 
terça-feira em diligências 
realizadas por policiais 
da Delegacia de Polícia 
de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas 
(Draco), de Santa Cruz do 
Sul. Conforme os agentes, 
o Gol, de cor branca, foi 
localizado em um ponto 
da Travessa Santa Tereza, 
no bairro Bom Jesus. Além 
do furto, os bandidos ten-
taram extorquir a vítima, 
que não pagou e registrou 
o caso na delegacia.

· PRISÃO
Um jovem de 27 anos foi 
preso na noite de quarta-
feira, no bairro Viver Bem, 
em Santa Cruz do Sul. Após 
denúncia anônima, a Bri-
gada Militar foi até a casa 
do indivíduo e encontrou 
uma motocicleta Titan ver-
melha, de placas IKB 8471, 
que havia sido furtada no 
mesmo dia. O indivíduo 
foi preso e encaminhado 
à Delegacia para autuação 
em flagrante.

PLANTÃO DE POLÍCIA

Foi efetuada na quarta-feira, 
dia 30, mais uma edição da 
Operação Visibilidade e Pre-
sença Policial no município de 
Vera Cruz. Os policias do 3º 
Pelotão da 2ª Companhia do 
23º Batalhão de Polícia Militar 

(23º BPM) efetuaram ações 
de abordagens de pessoas e 
fiscalização de veículos na 
área central e no entorno do 
município, sendo abordadas 
32 pessoas, fiscalizados 16 au-
tomóveis e oito motocicletas.

A Brigada Militar de Vera 
Cruz também apoiou a Vara 
Judicial da Comarca de Vera 
Cruz em um cumprimento 
de mandado de arresto na 
localidade de Linha Henrique 
D’Ávila. Operações como 

essas, conforme a Brigada 
Militar, serão frequentes no 
município como forma de 
aumentar a prevenção de cri-
mes contra o patrimônio, bem 
como gerar maior segurança 
ao cidadão vera-cruzense. 


