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Um homem morreu na manhã de ontem em um 
acidente com avião agrícola, em Pantano Gran-
de. A vítima pilotava a aeronave em um serviço 
na localidade de Iruí, quando houve a queda, 
em uma lavoura. Segundo a Polícia Civil, a vítima 
foi identificada como Vinícius Ceretta Goes, de 
31 anos. Ele era natural de Santana de Boa Vista, 

mas residia em Pantano. Ainda de acordo com a 
Polícia, Vinícius teria perdido o controle do avião 
e colidido em uma árvore, ocasionando a queda. 
O corpo foi encaminhado para o Departamento 
Médico Legal (DML) de Santa Cruz. Conforme os 
Bombeiros de Rio Pardo, que foram acionados 
juntamente com a Polícia Civil e a Base Aérea 
de Canoas, o avião não chegou a pegar fogo.

PLANTÃO DE POLÍCIA

Após quase um mês fora-
gido, a Polícia Civil pôs a mão 
em um indivíduo apontado 
como autor de um roubo a 
um supermercado, no bairro 
Ana Nery, em Santa Cruz 
do Sul. Ele, que tem 24 anos, 
foi pego em via pública, na 
rua Marcílio Dias, no bairro 
Bom Jesus, em cumprimento 
de mandado de prisão pre-
ventiva. A investigação foi 
coordenada pela 2ª Delegacia 
de Polícia Civil e contou com 
apoio na prisão de agentes da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco).

Conforme o delegado titu-
lar da 2ª Delegacia de Polícia 
Civil, Alessander Zucuni 
Garcia, no dia do crime, em 
11 de janeiro, três comparsas 
chegaram ao local. Os ban-
didos, incluindo o criminoso 
preso ontem e outro pego no 
dia 12 do mês passado, foram 
até o caixa armados, intimi-

daram clientes e funcionários 
com as armas, para após fugi-
rem roubando dinheiro, além 
do telefone celular, cartões 
bancários e documentos do 
proprietário. Para esconder 
o rosto, ele usavam boné e 
capuz. Toda a ação foi regis-
trada pela câmera de segu-
rança do mercado. Já a fuga, 
em um veículo de cor verde, 
foi flagrada por câmeras de 
outros estabelecimentos. O 
material foi fundamental 
para o trabalho da Polícia 
Civil, que chegou à identifi-
cação da dupla.

O indivíduo preso na tarde 
desta segunda-feira ainda 
não tinha antecedentes por 
roubo, mas respondia por 
crime de lesão corporal. Já o 
comparsa, pego em fevereiro 
no Residencial Viver Bem, 
havia saído da cadeia dias 
antes de praticar o roubo 
ao mercado. Os dois agora 
se encontram recolhidos no 
Presídio Regional de Santa 
Cruz. A Polícia não divulgou 
os nomes dos envolvidos.

CRIME NO ANA NERY

Integrante de bando que 
aterrorizou funcionários em 
assalto é preso em Santa Cruz

Polícia localizou homem em via pública, no bairro Bom Jesus
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