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EMATER
O escritório da Emater 
de Vera Cruz repassa 
informações sobre as 
reuniões dos Grupos 
de Mulheres Rurais que 
acontecem em julho. 
Nesta terça-feira, dia 9, 
haverá reunião em Linha 
Tapera, às 14 horas, no 
pavilhão da Comunida-
de Católica. No dia 10,  
será em Ponte Andréas, 
a partir das 14 horas, na 
sede do SER Nacional. 
Já no dia 15, a reunião 
será do grupo de Fundi-
nho, às 14 horas, na casa 
da Sócia Adélis Jost. No 
dia 16, é a vez do grupo 
de Vila Progresso, às 14 
horas, no pavilhão da 
Comunidade Evangélica. 
Dia 17, haverá reunião 
em Ferraz, às 14 horas, 
no Pavilhão da Escola 
Gonçalves Dias. Dia 18, 
será em Linha Dois de 
Dezembro, às 14 horas, 
na escola.

ALMOÇO
A Sociedade Bolão 
União, de Dona Josefa, 
promove para o dia 14 
de julho um almoço em 
comemoração ao Dia 
do Colono e Motorista, 
na sede do Nacional. No 
cardápio, churrasco com 
três tipos de carnes, 
massas, arroz, maionese 
e diversas saladas. Após, 
encontro de Sociedade, 
com início às 13h30min, 
animado pelo musical 
Diversão, de Venâncio 
Aires. Reserva de in-
gressos no valor de R$ 
25 (adulto) e de R$ 12 
(crianças de seis a 12 
anos), pelos telefones 
(51) 9 9755-9102 ou 9 
9679-9774.

BAILE DE KERB 
O grupo de Danças 
Fo lc lór icas  A lemãs 
Frohtanz promove a 6ª 
edição do Kerbball – 
Baile de Kerb, no dia 3 
de agosto, no salão da 
Comunidade Evangé-
lica Centro. Animação 
por conta da Orquestra 
Metais em Brasa, com 
início às 18h30min, com 
culto. Às 19h45min, des-
file festivo e às 20 horas, 
o início do jantar típico. 
Ingressos antecipados 
com integrantes do gru-
po Frohtanz ou na Se-
cretaria da Comunidade.

AVISOS

No dia 3, a Polícia Civil de Santa Cruz apreendeu 25 
quilos de cocaína, uma quantia de crack, dois tijolos de 
maconha e um revólver em uma propriedade rural à 
margem da RSC-287, na divisa entre Vera Cruz e Santa 
Cruz. Na ocasião, um jovem de 19 anos e um homem de 
49 foram presos. A ação da última semana foi a maior 
apreensão de drogas do ano. Somando com a de ontem, 
já são quase 80 quilos de drogas apreendidas em 2019.

EM MENOS DE UMA SEMANA

Polícia Civil localizou, 
na tarde de ontem, 
mais de 20 quilos 
de entorpecentes 
escondidos em casa 
do bairro Renascença

Casa onde guardava as drogas fica na bairro Renascença

Entorpecentes estavam escondidos dentro de tonéis

DROGAS DENTRO DE TONÉIS
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Menos de uma semana 
após tirar quase R$ 
700 mil do tráfico, a 

Draco, com apoio da 2ª DP, 
voltou a agir e apreendeu 
mais 20 quilos de entorpecen-
tes em uma casa, à margem 
da RSC-287, em Santa Cruz 
do Sul. Os cerca de 17 quilos 
de maconha, somados a 3,4 
quilos de crack e 1,6 quilos 
de cocaína, estavam escon-
didos em tonéis, embaixo da 
moradia, na altura do bairro 
Renascença. Para ter acesso às 
drogas, os policiais precisaram 
cavar o solo em mais de um 
metro de profundidade, além 
de retirar madeiras e materiais 
de construção, que sobre a 
terra ajudavam no esconderijo.

A prática é semelhante a 
usada pelos criminosos pre-
sos na semana passada, em 
uma propriedade, também à 
margem da principal rodovia 
da região, em Vera Cruz. O 
que difere, conforme a Polícia 
Civil, é a qualidade da droga e 
o grupo que articula a venda. 
O homem de 30 anos preso 
ontem pertenceria a outro 
grupo criminoso. Apelidado 
no tráfico como Nando, era 
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Tráfico sofre novo baque

Suspeito de estuprar três meninas é preso em Vera Cruz
CRIMES NO INTERIOR

Homem foi preso ontem

LUCAS BATISTA

Um homem de 59 anos foi 
preso preventivamente na 
tarde desta segunda-feira, dia  
8, em Vera Cruz, por suspeita 
de estupro de vulnerável. 
Conforme investigação da 

Polícia Civil, foram pelo me-
nos três casos: o primeiro em 
setembro de 2018; o segundo 
em outubro do ano passado; e 
o terceiro em maio deste ano. 
Foram vítimas meninas de 10, 
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13 e 7 anos, respectivamente.
Todos os abusos foram 

praticados em localidades 
do interior de Vera Cruz. O 
homem foi preso e encami-
nhado ao Presídio Regional de 
Santa Cruz do Sul. O delegado 
Paulo César Schirmann disse 
não poder estimar o tempo 
de prisão.

As duas adolescentes abu-
sadas passaram por escuta 
especializada na Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), de San-
ta Cruz do Sul. O laudo com-
provou os estupros.

de responsabilidade dele a 
logística da droga: buscar em 
outros municípios, armazenar 
na casa que alugou e vender 
aos traficantes dos bairros. 

Nando, aliás, já tem indicia-
mento por tráfico quando em 
outra casa alugada, no bairro 
Santo Antônio, em Santa Cruz, 
a Polícia encontrou 54 quilos 
de maconha, um fuzil e muni-
ções. Ele ainda foi indiciado, 
em outubro de 2018, quando 
agentes da Draco descobriram 
que um loft do bairro Inde-
pendência, em Santa Cruz, 
era ponto de disfarce para um 
depósito de drogas. Em outra 
ocasião, Nando foi preso pela 
Brigada Militar transportando 
drogas. Nessa ação, foi enca-
minhado ao Presídio Regional, 
mas liberado para cumprir 
pena com tornozeleira ele-
trônica - a mesma que estava 
quando foi pego em flagrante 
nesta segunda-feira. Também 
na ação de ontem foi presa 
uma jovem de 20 anos.

TRABALHO 
INCANSÁVEL
De acordo com o delegado 

responsável pela investigação, 
Marcelo Chiara Teixeira, a 
Draco já vinha investigando 
esse indivíduo por conta de 
seus antecedentes. “Recebe-
mos informações que embora 
usando tornozeleira eletrôni-
ca tinha um papel no tráfico 
de drogas ao armazenar os 
entorpecentes. Conseguimos 
êxito em identificar o local e 
em encontrar as drogas escon-
didas sob o assoalho da casa, 

enterradas em tonel”, resume. 
Segundo Chiara, essa é mais 

uma ação contra o tráfico de 
drogas.


