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SORTUDO

DEFENSORIA PÚBLICA

É de Santa Cruz do Sul o ganhador do Camaro, no 
valor de R$ 300 mil, do TriLegal Tchê. Carlos Eduardo 
Arend, de 51 anos, faturou o prêmio em sorteio reali-
zado na manhã de domingo, dia 11. Arend conta que 
estava na casa da esposa, em Encruzilhada do Sul, 
quando começou a receber ligações de familiares e 
amigos parabenizando pelo prêmio. “Achei que era 
mentira”, diz. Para aumentar a expectativa, ele havia 
esquecido a cartela em Santa Cruz. Ligou, então, para 
a mãe, que conferiu os números e confirmou o prê-
mio. Ainda, antes de acreditar que sorte chegou até 
ele, entrou no site e entrou em contato com o TriLegal 
para confirmar. “Quando fui acordar minha esposa, 
apenas disse a ela: ‘ganhei um Camaro’”, lembra. O 
santa-cruzense vai optar pelo valor do automóvel e 
usará para quitar dívidas, comprar um carro popular 
e investir no negócio próprio.

Nesta quinta-feira, dia 14, às 17 horas, será inaugu-
rada oficialmente a nova sede da Defensoria Pública 
Regional de Vera Cruz. A solenidade acontecerá no novo 
endereço da unidade, na rua Roberto Gruendling, 231, 
sala 3, e reunirá defensores, servidores, estagiários e 
demais autoridades locais. De acordo com a diretora 
regional da Defensoria Pública de Vera Cruz, defensora 
pública Roberta Nozari, a nova sede possui uma área 
muito mais ampla que a anterior, o que a torna mais 
acolhedora para os assistidos e garante um atendimen-
to mais qualificado. “Antes, toda a equipe trabalhava 
na mesma sala, dentro do Fórum da cidade”, lembra. A 
preocupação com a acessibilidade é outro ponto posi-
tivo da nova sede, que conta com rampa de acesso para 
pessoas com necessidades especiais ou dificuldades 
de locomoção. O horário de atendimento é das 9 às 12 
horas e das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 
3718-2954.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CASO BERNARDO
Começou ontem, em Três Passos, o julga-
mento pela morte do menino Bernardo 
Boldrini, assassinado com uma injeção 
letal no ano de 2014. Entre os acusados 
pelo crime está o pai, o médico Leandro 
Boldrini. O homem é defendido pelo ad-
vogado Ezequiel Vetoretti, de Santa Cruz 
do Sul, que já foi presidente da subseção 
da OAB local. Os outros acusados são a 
madrasta, Graciele Ugulini, e Edelvânia e 
Evandro Wirganovicz.

· A OPERAÇÃO LAVA JATO
Uma investigação da Polícia Civil aponta 
que o jovem que cometeu suicídio em São 
Vicente do Sul no fim de semana seria o res-
ponsável pela morte de Fernanda Mariani 
Debus Hoffmaister, de 22 anos, encontrada 
morta em Santa Maria no domingo. Con-
forme a delegada responsável pelo caso, 
Elisabeth Shimomura, Maurício Rodrigues 
da Silva, também de 22 anos, era namora-
do de Fernanda e, de acordo com relatos de 
familiares da vítima, a relação do casal era 
recente e bastante conturbada. Fernanda 
foi encontrada morta por enforcamento 
com o fio de um carregador no quarto 
onde morava, no centro de Santa Maria, 
no domingo, e o caso é investigado como 
feminicídio. Ela era natural de São Pedro 
do Sul, mas morava em Santa Maria, onde 
cursava Engenharia Química na UFSM. Con-
forme a investigação, Maurício teria fugido 
após cometer o crime.

NO PAÍS

· MORTE DE BOECHAT
Conforme laudo do Instituto de Crimina-
lística de São Paulo, o caminhão onde 
colidiu o helicóptero que levava o jorna-
lista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo 
Quattrucci trafegava a aproximadamente 
40 quilômetros por hora no momento da 
batida. O choque ocorreu na saída da praça 
de pedágio do Rodoanel, em direção à 
Rodovia Anhanguera. A morte de Boechat 
e Quatrucci completou um mês ontem. Se-
gundo documento do Núcleo de Engenha-
ria da Polícia Técnico-Científica do Instituto 
de Criminalística, fica comprovado que o 
veículo trafegava dentro do limite de velo-
cidade permitido para a via. Para a Polícia 
Civil, ainda não há elementos que possam 
responsabilizar alguém criminalmente 
pela colisão e pelas mortes. O entendimen-
to da investigação, até então, é de que o 
que aconteceu foi uma “fatalidade”.

· TEMPORAL EM SÃO PAULO
A forte chuva que começou na noite de do-
mingo provocou alagamentos em diversas 
regiões da Grande São Paulo e bloqueou 
vias de acesso à capital paulista. Houve 
pelo menos 11 mortes. Os óbitos foram 
em cidades da Grande São Paulo e do ABC: 
quatro em deslizamento de terra; uma 
criança soterrada; e seis pessoas afogadas. 
Também há registros de diversos feridos. 
Os lugares mais afetados foram os bairros 
de Vila Prudente e do Ipiranga, ambos na 
capital.
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