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Os assaltantes utilizaram o carro Gol, do padre Irineu 
Sehnem, na fuga. O religioso conta que seguia por Linha 
Brasil, em direção a Santa Cruz do Sul, quando viu um 
veículo atravessado na ponte: o Ônix, usado no assalto, 
ainda sem fogo. Em seguida, os criminosos fugiriam em 
outro automóvel, mas perderam as chaves. Com isso, 
renderam o padre para roubar o Gol e atearam fogo no 
Ônix. “Acho que eram cinco pessoas. Mandaram eu sair 
do carro, entregar as chaves e foram com o meu carro. 
Eu reagi com calma, eles estavam nervosos, me amea-
çaram, mas não foram violentos”, conta. Em seguida, o 
bando trocou de carro e abandonou o Gol.

CARRO DO PADRE

Tarde de terror em Monte Alverne
Fortemente armada, 
quadrilha atacou 
agência do Sicredi e 
fez reféns. Na fuga, 
pôs fogo em carro e 
levou veículo de padre

Quadrilha incendiou carro entre Santa Cruz e VenâncioBandidos chegaram fortemente armados

ASSALTO A BANCO
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Uma quadrilha forte-
mente armada assal-
tou a agência bancária 

do Sicredi, na tarde de ontem, 
em Monte Alverne, no interior 
de Santa Cruz do Sul. Segun-
do a Brigada Militar, os ban-
didos chegaram encapuzados 
em um Ônix de cor vermelha, 
e fizeram um cordão humano 
com cerca de 20 pessoas, entre 
funcionários e clientes. Tiros 
foram efetuados pelo bando 
durante o assalto, que durou 
mais de 10 minutos.

Eles fugiram levando dois 
reféns: o funcionário do banco 
e o vigilante, que foram libera-
dos em Linha Antão, na divisa 
entre Santa Cruz e Venâncio 
Aires. O Ônix usado na ação 
foi incendiado em uma ponte, 
na mesma localidade. Os cri-
minosos iriam fugir em um 
Fiesta, com placas de Porto 
Alegre. Mas, como perderam 
a chave do veículo, acabaram 
rendendo um padre que pas-
sava pelo local (veja no quadro). 

Para capturar os indiví-
duos, a Brigada Militar for-
mou um cerco na região. Mais 
de 70 policiais atuaram nas 
buscas, incluindo o efetivo de 
Boqueirão do Leão, Cachoeira 
do Sul e Lajeado. Um helicóp-
tero também auxiliou os tra-
balhos. No fim da tarde, o foco 
era em Venâncio Aires. Até o 
fechamento desta edição, por 
volta das 18 horas, ninguém 
havia sido preso.  

INSEGURANÇA
A ação dos bandidos le-

vou terror a Monte Alverne. 
Quem presenciou as cenas de 
violência jamais vai esquecer. 
Ademir Schunke, vizinho da 
agência, diz que estava nos 
fundos de casa, com o neto, 
a 50 metros do local, quando 
começou a ouvir os disparos. 
“Vi que trouxeram o guarda 
para fora e mandaram ele 
deitar. Pegaram umas 20 pes-
soas de refém, como cordão 
humano, no meio da estrada, 
e mandavam deitar”, relem-
bra. Ele disse que se sentiu 
impotente ao ver as cenas e 
não poder fazer nada. “Ti-
nha uma senhora de idade, 
entre os reféns, que passava 
mal. Exigiram também que 
o guarda entregasse o colete. 
Foi muito triste”, resume.

Júlio Mahl também mora 
em Monte Alverne e frisa que 
mais uma comunidade tran-
quila passa por esse tipo de 
assalto. “É uma preocupação 
com essa crescente violência 
no interior. Conseguimos 
uma reunião [realizada na 
semana passada] com o co-
mandante para resolver a 
falta de policiamento em 
Monte Alverne e tivemos 
a promessa que teria. Não 

resolveria um assalto assim, 
porque eles vêm fortemente 
armados, mas reforçaria a 
sensação de segurança”, 
pontua. 

PERÍCIA
A Polícia Civil, por meio 

da Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco), realizou perícia 

logo depois do assalto. Confor-
me informações preliminares, 
as armas utilizadas na ação 
são de quatro calibres: 38, 9 
milímetros, 12 e 556. 
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