
Máquinas foram apreendidas
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| Neste domingo, dia 16, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9 horas.

| A AERC Juventude Unida realiza jogo amistoso 
no próximo sábado, dia 22, em seu campo contra a 
equipe do Formosa, a partir das 14h45min. Todos 
os atletas locais e outros que quiserem se integrar e 
participar do jogo devem estar no local às 14h30min, 
pois todos terão oportunidade de jogar. Equipes inte-
ressadas em realizar partidas amistosas, de campo ou 
futebol sete, podem entrar em contato com dirigentes 
da Juventude Unida.

| No próximo dia 22, a Associação Comunitária 
Sete de Junho realiza sua tradicional festa de São 
João, a partir das 19h30min. Haverá quentão, ca-
chorro-quente, pipoca, espetinho, fogueira, além de 
outras atrações. Também haverá baile com animação 
do Grupo Sensação. Entrada grátis.

| Neste sábado, dia 15, às 14 horas, o Encontro das 
Servas. Domingo, dia 16, culto com Santa Ceia, às 9 
horas, e na quarta-feira, dia 19, culto com Santa Ceia, 
às 19 horas, na Escola Gonçalves Dias (IELB).

| Hoje, dia 14, às 20 horas, o Encontro dos Casais 
Reencontristas de Ferraz. Domingo, dia 16, a 1ª Etapa 
das Olimpíadas da Juventude Evangélica Sinodal, em 
Sinimbu. Na quinta-feira, a excursão da Juventuda-
de Evangélica para São Leopoldo e no mesmo dia, 
o encontro do OASE, às 14 horas, com um café dos 
aniversariantes do dia 4 de maio até junho de 2019 
(IECLB).

| Hoje, baile da Juventude, com Nave Som e Esta-
ção Fandangueira. 

| Festa da Floresta no dia 23 de junho. Às 10 horas, 
missa festiva, seguindo às 11h30min, com almoço. A 
partir das 15 horas, reunião dançante com a banda 
Arte Livre. Sábado, a partir do meio-dia, haverá venda 
de cucas e tortas.

| Neste sábado, dia 15, realiza-se a 3ª Koloniefest, 
organizada pela Escola Estadual Frederico Augusto  
Hannemann, com apoio dos demais parceiros. Às 10 
horas, desfile temático, meio-dia almoço com galeto, 
arroz, aipim, molho e saladas diversas, ao preço de 
R$ 12 adulto e R$ 8 crianças de 6 a 10 anos. À tar-
de, escolha das beldades da escola e durante o dia 
vários expositores e atrações, com distribuição de 
erva-mate.

| No domingo, a equipe do Independente joga pela 
semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de 
Campo, na categoria aspirantes, com o Verinha, no 
campo municipal, a partir das 13h45min.

| A diretoria da Sociedade de Damas Sempre Viva 
comunica as sócias que o jogo de bolão de mesa que 
estava previsto para este sábado foi transferido para 
o dia 22 de junho, na sede do EC Independente, em 
virtude da Koloniefest.

| O Centro Ecumênico de Linha Sítio promove Fes-
ta Junina neste sábado, dia 15, com diversas atrações 
e animação da Banda Sensação.

| As escolinhas do EC Independente continuam 
realizando treinos todos os domingos pela manhã.

GERAL06 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
14 E 15 DE JUNHO DE 2019

PELO INTERIOR DE VERA CRUZOperação fecha bingo clandestino
no bairro Faxinal Menino Deus

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

VILA PROGRESSO - Por Gilson Becker

Adolescente que guardava drogas 
para facção é apreendido em Santa Cruz

AÇÃO DA DRACO

Um adolescente de 16 
anos, apontado com um dos 
responsáveis por armaze-
nar drogas para uma facção 
criminosa, foi apreendido 
em cumprimento de man-
dado de busca e apreensão 
da Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Orga-
nizadas (Draco). A ação foi 

desencadeada na residência 
dele, no bairro Bom Jesus, em 
Santa Cruz do Sul, por volta 
das 8 horas de ontem.

Após a chegada da polícia, 
o jovem indicou que guar-
dava 2,5 quilos de maconha, 
850 gramas de cocaína, seis 
gramas de crack, além de 
quatro celulares, uma balan-

Um bingo clandestino foi 
fechado na tarde de quarta-
feira, dia 12, durante Opera-
ção do Pelotão de Operações 
Especiais (POE) da Brigada 
Militar, da Unidade Central 
de Fiscalização Externa (Uce-
fex) e do Corpo de Bombeiros, 
no bairro Faxinal Menino 
Deus, em Santa Cruz do Sul.

Conforme informações do 
Corpo de Bombeiros, cerca 
de 60 frequentadores foram 
encontrados no local, que 
conta com pelo menos dois 
espaços com dezenas de com-
putadores e máquinas de 
jogo de azar. Além disso, um 
segurança fica na porta que 
é trancada com um cadeado, 
monitorando e permitindo a 
entrada ou não de pessoas. 

A ação ocorreu após uma 
troca de informações entre o 
Corpo de Bombeiros e o setor 
de inteligência da BM, que 
vinha monitorando a situação 
há cerca de duas semanas. 
Além da atividade ser ilegal, 
sem nenhum tipo de alvará, 
o local ainda funcionava sem 
sistema de prevenção contra 
incêndio, oferecendo risco aos 
frequentadores. Uma mulher 
identificada no local, mesmo 
não sendo a proprietária, as-

ça de precisão, material para 
embalar as drogas e anota-
ções sobre o tráfico, embaixo 
de uma cama do seu quarto. 
Todo o material estava dentro 
de uma mochila. 

De acordo com o delegado 
titular da Draco, Marcelo 
Chiara Teixeira, a investi-
gação apontou que ele era 
responsável por armazenar 
drogas para uma facção cri-
minosa. “Os traficantes cos-
tumam usar os adolescentes 
para o armazenamento de 
drogas, em função da não 
responsabilidade penal, não 
podendo submeter para eles 
penas previstas no Código 
Penal”, explica. O adoles-
cente foi apreendido e enca-
minhado à delegacia. Após 
ouvido, foi liberado.

sumiu o fato e irá responder 
referente à interdição.

De acordo com o major e 
chefe da Seção de Segurança 
do 6º Batalhão de Bombeiros 
Militar de Santa Cruz, Joel 
Dittberner, a operação foi 
uma forma de evitar uma 
fatalidade, pois além de ser 
contra a lei, o local apresen-
tava um risco muito grande 
por não ter saídas de emer-
gência. “É um prédio grande 
com apenas uma saída que 
direciona para a rua, o que é 
pouco para um local com tan-
tos frequentadores”, afirma.

As máquinas de recolher 
dinheiro foram apreendidas 
pela equipe do POE, assim 

como uma utilizada para 
realizar os sorteios do bingo, 
70 computadores e R$ 347 
em dinheiro. Conforme o 
Comandante das 1ª e 2ª Com-
panhias do 23° BPM, capitão 
Rafael Carvalho Menezes, 
ações como estas têm o intuito 
de prevenir a ocorrência de 
outros delitos decorrentes da 
contravenção.

Bingo foi fechado na quarta


