
“Não acreditava que faria isso”
Produtor relata dor e prejuízo após incêndio, que teria sido provocado pelo irmão, atingir 350 arrobas de fumo
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Dia seguinte ao incêndio foi de tentar salvar o pouco do fumo que restou
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OUTRA PRISÃO
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Preso jovem suspeito de ser matador de facção em Santa Cruz
RESPOSTA DA POLÍCIA
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O fumo já estava seco, 
estocado e à espera da comer-
cialização. 18 fardos, aliás, 
estavam prontos. Mas um 
incêndio criminoso registra-
do no início da noite de terça-
feira dá um fim diferente para 
a safra 2018/2019 da família 
de Genésio Riese, moradora 
de Ferraz, no interior de Vera 
Cruz. Os próximos dias não 
serão de terminar o período 
de sortir e manocar o tabaco, 
mas de contabilizar os pre-
juízos, que não são poucos. 
De forma preliminar, diz o 
agricultor, deve passar de R$ 
50 mil. A expectativa é que 
até 40 arrobas ainda possam 
ser vendidas, mas por um 
preço bem aquém do que 
ganharia se a safra terminasse 
de forma normal. Dentro do 
galpão incendiado estavam 
350 arrobas. 

O que mais choca nesta 
história é que o sinistro teria 
sido provocado por quem 
mora bem próximo e tem 
parentesco de primeiro grau. 
“Foi meu irmão”, cita o agri-
cultor. Gerson Luiz Riese, 
de 37 anos, foi preso em fla-
grante pela Brigada Militar 
logo depois de ter ateado 
fogo no depósito. Ele seguia 
recolhido, na manhã de on-
tem, no Presídio Regional de 
Santa Cruz do Sul. Segundo 

Genésio, durante a tarde de 
terça-feira, o irmão chegou a 
fazer ameaças, dizendo que o 
galpão pegaria fogo à noite. 
“Mas a gente não acreditava 
que ele faria isso. Nos últimos 
tempos, estávamos ignoran-
do ele, pois levava uma vida 
muito diferente da minha e 
dos meus outros irmãos. O 
Gerson não trabalhava e per-
cebíamos que ele tinha certa 
inveja de nós”, conta.

A forma como o incêndio 
se alastrou não é conhecida. 
Mas, segundo Genésio, foram 
encontradas peças de roupa 

e um colchão do lado de fora 
do galpão. “Acredito que ele 
tenha usado gasolina”, diz. 
“A parte interna queimou 
muito rápido, principalmente 
os fardos prontos. Não conse-
guimos salvar nenhum. Do 
restante, estamos tirando a 
parte queimada, colocando 
para secar e depois ver o que 
podemos vender”, comenta 
o produtor, triste com o epi-
sódio. “Mas apelamos para a 
fé. Agradecemos que de tudo 
que aconteceu foram apenas 
bens materiais. Poderia ter 
sido uma vida”, acrescenta. 

ANO DIFÍCIL
Dói para o produtor ver 

toda a sua safra queimada 
em questão de minutos. “É 
um ano todo de trabalho. 
E foi um ano difícil. Muita 
chuva e calor, principalmen-
te na colheita das últimas 
fornadas. Não teve quem 
não passou mal na lavou-
ra por causa disso e daí 
ver todo esse trabalho indo 
embora em cinco minutos. 
Dói”, comenta o fumicultor, 
que aguarda comercializar 
o pouco que sobrou. Seguro 
não há.

· EMATER
A Emater avisa que na segun-
da-feira, dia 18, haverá reu-
nião no Grupo de Mulheres 
de Rincão da Serra, a partir 
das 14 horas, no pavilhão da 
comunidade católica. Na ter-
ça, dia 19, reunião no grupo 
de Vila Progresso, às 14 horas, 
no pavilhão da comunidade. 
Na quarta, dia 20, reunião no 
grupo de Ferraz, a partir 14 
horas, no pavilhão da escola 
Gonçalves Dias.

· JOGO
A diretoria da Sociedade Bo-
lão União avisa aos sócios que 
o jogo programado para o dia 
16 de março será transferido 
para o dia 23 de março.

· TALÃO
Os agricultores de Vera Cruz 
têm até esta sexta-feira, dia 
15 de março, para comparecer 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente 
para apresentação dos talões 
de produtor. O procedimento 
é fundamental para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS. 

· FARMÁCIA
Quem passa em frente ao 
novo endereço da Farmácia 
Municipal pode pensar que o 
setor está de portas fechadas. 
Porém, diferente do Centro 
Odontológico, que por muito 
tempo funcionou no local 
com entrada pela porta da 
frente, a Farmácia tem entra-
da pela porta lateral, ao lado 
do estacionamento do antigo 
Parque de Máquinas.

· VACINAS
A Sala de Vacinas de Santa 
Cruz do Sul, que até então 
estava no Posto de Saúde Cen-
tral, passa a funcionar  junto 
ao Centro Materno Infantil 
(Cemai), na Ernesto Alves, 
128. O atendimento é das 7 
às 19 horas, de segunda a 
sexta-feira, e aos sábados das 
7 horas ao meio-dia.

AGENDA

· JANTAR-BAILE I
O Círculo Cultural dos Amigos 
Viajantes - Locomotiva pre-
para o tradicional jantar-bai-
le de aniversário, que será 
realizado no dia 6 de abril, a 
partir das 20 horas, na sede 
da Locomotiva. Cardápio à 
locomotiva, com buffet de 
sobremesas. A animação fica 
por conta da Banda Destinu’s.

BAILES E FESTAS

A Polícia Civil prendeu na 
manhã de ontem um jovem 
de 22 anos suspeito de ser o 
responsável por matar a man-
do de uma facção oriunda da 
região metropolitana e que 
atua em Santa Cruz. Ele foi 
encontrado no bairro Santa 
Vitória após investigação da 
1ª e 2ª Delegacias de Polícia, 
com apoio da Delegacia Es-
pecializada no Atendimen-
to à Mulher (DEAM) e da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco).

Conforme o delegado Ales-
sander Garcia, titular da 2ª DP, 
o objetivo da prisão preventi-
va foi tirar, o mais rápido pos-
sível, o jovem das ações crimi-

nosas. Afinal, segundo Garcia, 
a missão do criminoso dentro 
da facção era executar aqueles 
que estivessem em desacor-
do com o grupo criminoso. 
Além disso, ele, que também 
responde por um crime com 
base na lei Maria da Penha, é 
investigado pela tentativa de 
homicídio de dois irmãos no 
final de fevereiro no bairro 
Vitória e pela morte do jovem 
Kevi Luan de Oliveira, de 20 
anos, no bairro Várzea. Um 
outro indivíduo, suspeito de 
participar das ações, já foi 
identificado.

Ainda na manhã de ontem, 
a Polícia Civil cumpriu outros 
cinco mandados de busca e 
apreensão na residência do 

criminoso, na rua Normélio 
Egídio Boetcher, e em outros 
pontos da cidade. Os objetos 
apreendidos, como um ca-
pacete e par de tênis, serão 
analisados na investigação 

dos casos de homicídio e ten-
tativa de homicídio. A ideia 
é comprovar através de ima-
gens que os materiais eram 
utilizados pelo criminoso no 
dia do crime.

Um jovem apontado pela Polícia Civil como autor de uma 
tentativa de homicídio foi preso na manhã da última terça-
feira, dia 12, em Santa Cruz. O indivíduo é investigado por 
um crime do dia 18 de fevereiro deste ano, no bairro Arroio 
Grande, quando um homem foi baleado com um disparo de 
arma de fogo. Conforme o delegado Alessander Garcia, a 
motivação do atentando seria passional. A vítima está inter-
nada na UTI do Hospital do Santa Cruz desde o dia do crime. A 
prisão do jovem de 23 anos aconteceu durante uma ação da 
2ª Delegacia de Polícia, com apoio da Draco e da 1ª Delegacia 
de Polícia. Além da prisão, a polícia apreendeu uma pistola 
calibre 380, supostamente utilizada no dia do crime.


