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Tecnologia desenvolvida em 
Vera Cruz auxilia na segurança
Autopatrol já foi usado 
em pelos menos duas 
ações policiais nesta 
semana: localização 
de carros furtados 
e assalto a banco

Equipamento foi usado durante ocorrência de assalto à agência bancária de Vale Verde
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Um equipamento com-
pleto de monitora-
mento e segurança 

móvel com dispositivos de 
sinalização para realizar pa-
trulhamento de veículos e 
cidades. Assim é o Autopa-
trol, desenvolvido em Vera 
Cruz, pela Kopp Tecnologia, 
e já utilizado em pelos menos 
duas ações policiais nesta se-
mana – durante a localização 
de um esconderijo de carros 
furtados em Santa Cruz do 
Sul e após assalto à agência 
do Sicredi, em Vale Verde, na 

GUILHERME BICA

tarde de ontem.
Mas o que é o Autopatrol? 

De acordo com a Kopp, ele 
faz identificação automática 
das placas dos veículos e gera 
alertas em caso de irregulari-
dade. O equipamento conta 
com sete câmeras, sendo qua-
tro de videomonitoramento e 
três OCRs, que, a partir de um 
banco da dados, identifica veí-
culos em situação irregular e 
furtados. O dispositivo ainda 
captura imagens das opera-
ções e do entorno da viatura, 
em tempo integral. Possui 
sistema de rastreamento e 
comunicação constante com 
a Central de Monitoramento, 
possibilitando a localização 
remota e imediata das via-
turas. Constituído em estru-
tura única, possui também 
sinalização sonora e visual, 
permitindo uma caraterização 
ostensiva e de emergência.

Lançado no início do ano, 
o Autopatrol está sendo uti-

Criminoso que agrediu idoso durante assalto é preso em Vera Cruz
DETIDO

Investigado por realizar 
diversos furtos no comércio 
e em residências e por agre-
dir um idoso durante um 
assalto no mês passado, em 
Vera Cruz, um homem de 23 
anos foi preso na terça-feira, 
dia 6, no Município. O man-
dado de prisão preventiva 

foi cumprido em operação 
conjunta entre Polícia Civil 
e Brigada Militar de Vera 
Cruz. Os materiais rouba-
dos, conforme investiga-
ção, eram escondidos em 
matagais – como celulares, 
notebooks, facas e relógios  
-, evitando de mantê-los 

em casa. Após, o sujeito re-
vendia esses pertences para 
usar o dinheiro no consumo 
de drogas. Durante um as-
salto a uma residência do 
bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz, no mês passado, ele 
chegou a ferir um idoso no 
braço.

PRISÃO
Por volta das 7 horas, a 

guarnição foi até a casa do 
homem, no bairro Arco-Íris, 
em Vera Cruz, e o avistou. 
No entanto, o irmão do pro-
curado, de 25 anos, desferiu 
socos e chutes nos policiais 
e militares, para evitar que 

eles se aproximassem do in-
divíduo, que fugiu. Devido 
à resistência e o desacato, 
ele foi preso. Após insistên-
cia de familiares, o homem 
de 23 anos se entregou. A 
prisão ocorreu em sua re-
sidência, por volta das 11 
horas.

lizado pela Polícia Civil de 
Santa Cruz do Sul, pela Polícia 
Rodoviária Estadual do Rio 
Grande do Sul e pela Polícia 
Militar do município de Na-

vegantes, no estado de Santa 
Catarina. Diversos outros 
órgãos de segurança já estão 
em contato com a Kopp na 
busca de mais informações 

sobre o equipamento, que é 
comercializado ou locado pela 
empresa. O intuito principal 
do Autopatrol é contribuir 
para a segurança pública.

Quadrilha armada assalta banco e faz cordão humano em Vale Verde
CRIMINALIDADE

Uma quadrilha fortemen-
te armada com fuzil atacou 
por volta das 13 horas desta 
quinta-feira, dia 8, a agência 
do Sicredi de Vale Verde, na 
rua Assis Brasil. A ação ocor-
reu um mês após o assalto ao 
Sicredi em Monte Alverne,  no 
interior de Santa Cruz do Sul. 

Segundo a Brigada Militar, 
cerca de cinco indivíduos 
chegaram ao local e formaram 
um cordão humano com pelo 
menos 12 pessoas, efetuando 

disparos. Após a ação, eles 
fugiram em um veículo de 
cor branca. Pelo menos quatro 
carros foram utilizados para 
a fuga e um deles foi locali-
zado capotado pela Brigada 
Militar. Além do carro, fo-
ram apreendidos dois coletes 
balísticos, uma arma calibre 
12, uma pistola, duas placas 
de veículo, uma touca ninja 
de cor preta, carregador de 9 
milímetros e munições de 556.

Por ocasião do capotamen-

to do veículo utilizado na fuga 
dos criminosos, os indivíduos 
abordaram um condutor de 
um caminhão com frutas, in-
gressando neste veículo. Após 
abordagem do caminhão 
pelos policiais, houve troca 
de tiros. Próximo, havia outra 
viatura, sendo esta do Pelotão 
de Operações Especiais, mo-
mento em que os indivíduos 
ingressaram em um mato. 

Segundo o major Fabio 
Vilnei da Silva Azevedo, 

subcomandante do 23° Ba-
talhão de Polícia Militar, os 
criminosos tinham dois “se-
guranças” com fuzis, no tre-
vo de acesso a Vale Verde. 
“Nossas guarnições de Vale 
Verde trocaram tiros com os 
indivíduos quando estavam 
saindo”, comenta. Ele revela, 
ainda, que os policiais foram 
até uma residência com o 
objetivo de coletar novas in-
formações. Nesse local, onde 
havia duas idosas, elas ressal-

taram que foram feitas reféns. 
Os criminosos tentaram levar 
o carro do filho de uma delas. 
A outra senhora foi deixada 
amarrada com um carregador 
de celular. “Eles ameaçaram 
matá-las se não fosse forneci-
do a chave de um veículo, mas 
como não tinham, pegaram o 
caminhão”, conta.

Policiais da região do Vale 
do Rio Pardo fecharam cerco 
e realizaram buscas aos crimi-
nosos após o ocorrido. 


