
· OSSADA
Uma ossada humana, carbo-
nizada, foi encontrada nesta 
quinta-feira, dia 21, no interior 
de Vera Cruz. Conforme infor-
mações da Brigada Militar, um 
agricultor encontrou o corpo 
próximo à ponte do Rio Par-
dinho, na ERS-412. O local foi 
isolado e a Polícia Civil esteve 
na área para fazer o levanta-
mento. Ainda não sem tem 
informações de quem pode 
ser a vítima.

· MACONHA
Uma ação da Delegacia de 
Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco), de Santa 
Cruz, colocou na cadeia um ho-
mem de 57 anos. O indivíduo 

foi preso na residência onde 
morava, no bairro Bom Jesus, 
após os policiais encontrarem 
no imóvel uma mochila com 
quatro quilos de maconha. 
Além dos entorpecentes, fo-
ram apreendidos dois sacos de 
fios de cobre, escondidos sob 
telhas, no pátio da residência. 
Conforme o delegado Marcelo 
Chiara Teixeira, o homem foi 
conduzido à Delegacia de 
Polícia e após encaminhado 
ao Presídio Regional de Santa 
Cruz. A ação contou com apoio 
da 1ª Delegacia de Polícia.

· ATAQUE A BANCO
A agência do Banco do Brasil 
de Pantano Grande foi alvo de 
ataque com explosivos na ma-

drugada desta quinta-feira. De 
acordo com a Brigada Militar, 
cerca de seis indivíduos, ar-
mados com fuzis, invadiram o 
local, na Rua Papa João XXIII, 
por volta das 2h20min. Os 
criminosos fugiram em uma 
Hyundai Tucson de cor prata. 
Durante o crime, os bandi-
dos atacaram um carro que 
passava pela rua e fizeram o 
motorista como refém. Ele foi 
liberado sem ferimentos ainda 
na agência bancária. Guarni-
ções de Rio Pardo, Pantano 
Grande, Santa Cruz do Sul, En-
cruzilhada do Sul e Cachoeira 
do Sul trabalharam nas buscas. 
Até o fim da tarde de ontem, 
nenhum suspeito havia sido 
preso. 

Acidente com trator 
mata idoso em V. Cruz
Valter Cristiano Hintz puxava toras de eucalipto, na localidade de Coxilha 
Mandelli, quando a máquina caiu sobre ele. Fatalidade foi na quarta-feira
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Valter Cristiano Hintz (no detalhe) tinha 73 anos
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A quarta-feira, dia 20, foi de 
fatalidade no interior de Vera 
Cruz. Por volta das 11 horas, 
Valter Cristiano Hintz, de 
73 anos, terminava de puxar 
toras de eucalipto, quando o 
trator que conduzia caiu sobre 
ele. A suspeita, segundo um 
vizinho que o ajudava na lida, 
é que o equipamento agrícola 
não suportou o peso da tora 

e acabou empinando. Flávio 
Jardel Voese, que auxiliava 
Hintz no trabalho, correu para 
buscar socorro. Levou um 
segundo trator para fazer a 
retirada da máquina sobre 
o aposentado, mas, quando 
retornou, o santa-cruzense já 
havia falecido.

Conforme informações de 
vizinhos, Hintz era morador 
de Santa Cruz do Sul e havia 
comprado uma chácara há 
cerca de um ano na Coxilha 

Mandelli, local que visitava 
com frequência. Ele era casado 
com Marlene Marli Hintz e ti-
nha duas filhas: Rosimar e Ma-
ristela. Ele deixou enlutados, 
além de outros familiares, o 
pai Reinaldo Hintz. Conforme 
a Funerária Halmenschlager, 
o velório ocorreu na cape-
la Halmenschlager junto ao 
Cemitério Ecumênico da Paz 
Eterna. O sepultamento foi na 
tarde de ontem, no Cemitério 
Ecumênico da Paz Eterna. 

| A próxima missa na Igreja Imaculada Conceição será no 
dia 3 de março, às 10 horas, e quermesse durante o dia, que 
terá almoço ao meio-dia, com buffet, arroz, maionese, sala-
das diversas e churrasco com carne de gado, porco e galeto, 
ao preço de R$ 25 por pessoa. Na parte da tarde, reunião 
dançante com duas bandas.

| A AERC Juventude Unida, em parceria com o Águia/Na-
cional e Juventude Unida, fez sua estreia no Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo, no último domingo, jogando 
em Vila Progresso contra a equipe do Independente. Foi der-
rotado nos reservas, pelo placar de 2 a 0. Nos titulares, outra 
derrota, desta vez por 4 a 0. O próximo compromisso será no 
dia 10 de março, em Linha Henrique D’ávila, quando enfrenta 
o Juventude. Todos os atletas do time reserva devem estar no 
local às 13h30min, para conversa inicial da comissão técnica.

| Pelo campeonato Gol de Placa, a AERC Juventude Unida 
fará seu jogo decisivo no dia 2 de março, às 14 horas, con-
tra a equipe do Quilmes. Os atletas devem estar no local às 
13h45min. 

| No dia 9 de março haverá jantar-baile na Associação 
Comunitária 7 de Junho, com início às 20 horas.

| Pensamento: “A virtude moral é uma consequência do 
hábito. Nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, 
controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos 
ao praticarmos atos de bravura”.

| Neste sábado, dia 23, às 8 horas, as pessoas com deficiên-
cia realizam um piquenique no Balneário em Rio Pardense. 
Na quinta-feira, dia 28, às 8h30min, acontece a reunião do 
Conselho de Diácono do Sínodo.

| A Comunidade São Luiz de Linha Floresta realiza sua 
tradicional quermesse neste domingo, dia 24. Às 10 horas, 
missa festiva, ao meio-dia almoço com churrasco, galeto, 
linguiça e saladas diversas. A partir das 15 horas, animada 
reunião dançante com a Banda Kattivah. No sábado, a partir 
do meio-dia, já poderão ser adquiridas cucas no pavilhão.

| Realiza-se neste sábado, dia 23 de fevereiro, a oitava 
rodada do Campeonato Regional de Futebol Sete Gol de 
Placa, de Ferraz. Na tarde, seis jogos serão disputados: Ca-
marões e Guerreiros de Vera Cruz; Boa Vontade e Juventude 
de Linha Henrique D’Ávila; Junção Esportiva e Albardão; River 
e Formosa;  Sem Compromisso e Monterrey; e Katraca’s e Os 
Faxas. Os confrontos iniciam às 13 horas.

PLANTÃO DE POLÍCIA

| A Comunidade Católica Sagrada Família promove baile 
neste sábado, dia 23 de fevereiro, com a Banda Destinu’s. 
Excelente copa e cozinha e diversas atrações. Ingressos 
acessíveis. 

| A equipe do Entre Rios estreia neste domingo no Cam-
peonato Municipal de Futebol de Campo, em Entre Rios, 
frente ao Verona. A diretoria convida os simpatizantes e 
comunidade em geral para prestigiar.

| O E.C. Independente recebeu o Águia/Nacional/Juven-
tude Unida no último domingo pelo campeonato de futebol 
de campo, vencendo nos reservas por 2 a 0 e nos titulares por 
4 a 0, estando na liderança da competição.

| A SRE Boa Vontade promove baile com a Banda Doce 
Desejo no dia 2 de março. Agende e prestigie!


