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Vera Cruz, Santa 
Cruz e Vale do Sol 
registram queda. No 
entanto, produtores 
ainda são prejudicados 
pela prática criminosa

Em dezembro de 2018, operação coibiu a prática do abate clandestino em Vera Cruz
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“

”

Foi difícil levantar pela 
manhã e ver que os 
dois únicos bois que 
tínhamos foram leva-
dos. Isso desanima, 

pois a gente compra, 
engorda o animal e 

alguém simplesmente 
rouba.

CLAIDES ROBARDO
produtor rural

HOSPITAL VERA CRUZ em 20/05/2019

HOSPITAL VALE DO SOL em 20/05/2019
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Armindo Ernesto Kipper
Erena Schmitt
Helena Rech
Ildo Francisco da Silva
Iltraut Koch
Ingo Valdomir Ziebell

Darci Schlemmer

Índice de abigeato diminui JOGO
A Sociedade de Damas 
Primavera Augusta Vi-
tória, do Nacional de 
Ponte Andréas, convida 
as sócias para o jogo no 
dia 26 de maio, das 9 
às 11 horas. A partir das 
11h30min, a comunidade 
em geral está convidada 
para o almoço. Para só-
cias, o almoço será gra-
tuito e para os demais, o 
valor é de R$ 25 (adulto). 
Todos devem reservar 
os ingressos pelos tele-
fones (51) 99538-2556 
ou 99668-2547. À tarde, 
a partir das 13h30min, 
recepção das sociedades 
convidadas e reunião 
dançante, animada pelo 
Grupo Solares.

ALMOÇO
A Associação dos Api-
cultores de Vera Cruz 
(Aapiverc) convida seus 
sócios e o povo em geral 
para almoço pela passa-
gem do Dia do Apicultor, 
no dia 26 de maio, na 
Comunidade Imaculada 
Conceição, em Dona 
Josefa. Ingresso anteci-
pado a R$ 22 e no dia, R$ 
25. Para crianças, entre 
sete e 12 anos, R$ 15.

CHÁ DAS MÃES
A Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida das 
Pastorais Sociais convida 
para chá das mães, no 
dia 29, às 14 horas, no 
salão de festas. Ingressos 
com os integrantes da 
Pastoral por R$ 17. Ante-
cipados pelos telefones 
(51) 3718-1358 e 99866-
0604.

BOLÃO UNIÃO
O Bolão União, de Dona 
Josefa, que aconteceria 
neste sábado, 18 de maio, 
foi transferido para o dia 
1º de junho.

ENEM
Finalizadas as inscrições 
para o Enem 2019, os 
estudantes que não ob-
tiveram isenção têm até 
quinta-feira, dia 23, para 
pagar a taxa de inscrição. 
O valor é de R$ 85 e 
pode ser pago em agên-
cias bancárias, casas 
lotéricas e Correios. As 
provas deste ano serão 
em dois domingos: 3 e 
10 de novembro.

AVISOS

Tristeza e insegurança. 
É assim que muitos 
criadores de gado se 

sentem ao serem vítimas do 
abigeato. Vera Cruz, Santa 
Cruz do Sul e Vale do Sol têm 
registrado diminuição signifi-
cativa no número de furtos de 
animais vivos ou carneados no 
local do crime, de 2016 até este 
ano. Embora as ocorrências 
apresentem baixa, produtores 
rurais como Claides e Adelis 
Robardo sofrem com os pre-
juízos ao terem os animais 
que ajudam no trabalho do 
campo e no sustento da família 
roubados.

Claides e Adelis foram dor-
mir sossegados na noite de 
quarta-feira, dia 8 de maio, 
mas, quando acordaram, na 
manhã seguinte, 
deram por falta 
de uma junta 
de bois. As duas 
únicas cabeças 
de gado de sua 
propriedade, lo-
calizada em Li-
nha Fundinho, 
interior de Vera 
Cruz, ajudavam 
no serviço da la-
voura. 

Os produto-
res procuraram 
pelos animais 
nas redondezas, 
acreditando que eles tives-
sem se distanciado, mas não 
os encontraram. “Até que 

avistamos uma tampa, que 
deveria ser da carreta na qual 
os criminosos carregaram os 
bois. Além disso, a cerca da 
propriedade estava cortada e, 
assim, percebemos que tinham 
nos roubado”, conta Claides. 

OS ÍNDICES
De acordo com o delegado 

Paulo César Schirrmann, titu-
lar da delegacia 
de Vera Cruz, os 
crimes de furto 
de animais para 
o abate clandes-
tino têm dimi-
nuído em Vera 
Cruz. De 2016, 
quando foram 
registrados 17 
crimes,  para 
2018, foram seis 
casos a menos. 
Até abril deste 
ano, houve oito 
ocorrências, de 
acordo com da-

dos da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado.

Dentre esses registros, está a 

REGISTROS DE ABIGEATO 

2019
8
7
1

2018
9
12
5

2017
15
23
6

2016
17
29
9

CIDADE
VERA CRUZ
SANTA CRUZ
VALE DO SOL

ABIGEATOS EM 2019

JAN
0
3
1

FEV
0
0
0

MAR
5
2
0

ABR
3
2
0

CIDADE
VERA CRUZ
SANTA CRUZ
VALE DO SOL

*Com base nos índices da Secretaria da Segurança Pública.

*Com base nos índices da Secretaria da Segurança Pública.

perda na propriedade de Clai-
des e Adelis, que foi sentida de 
forma significativa. “Foi difícil 
levantar pela manhã e ver que 
os dois únicos bois que tínha-
mos foram levados. Isso de-
sanima, pois a gente compra, 
engorda o animal e alguém 
simplesmente rouba” lamenta 
o agricultor. O casal não sabe 
quando vai poder comprar 
outros animais, pois tem medo 
de investir novamente.

Santa Cruz e Vale do Sol 
também apresentam queda 
nos índices. Se em 2016 foram 
29 casos de abigeato na terra 
da Oktoberfest, em 2018, regis-
trou-se bem menos, 12. Vale do 
Sol, que neste ano contabiliza 
apenas um registro do crime, 
chegou a nove em 2016 (veja 
mais nas tabelas abaixo).

COIBINDO O CRIME
Schirrmann afirma, ainda, 

que dentre os crimes regis-

trados neste ano em Vera 
Cruz, o abigeato tem sido o 
de menor ocorrência. Para 
ele, as ações que visam coibir 
o delito na região - a exem-
plo da operação de busca e 
apreensão em locais onde 
ocorriam o abate clandesti-
no, realizada em dezembro 
de 2018, no interior de Vera 
Cruz -, colaboram para a 
diminuição desse crime. Na 
ocasião, foram apreendidos 
quase 600 quilos de carne sem 
procedência e armazenadas 
em péssimas condições, em 
operação coordenada pela 
Polícia Civil de Vera Cruz. 
“Embora verifiquemos a 
baixa nesse índice de crimi-
nalidade, nossa atuação deve 
continuar intensa. Devido à 
efetividade da última opera-
ção, estamos planejando mais 
duas ações para este ano”, 
revela o delegado.

Solange Gomes
Viviane Alexandre Eckardt


